
Bokrétaünnepet rendeztek októ-
ber 27-én az újhegyi városrész-
ben épülő bölcsődénél abból az 
alkalomból, hogy az építkezés 
elérte a legmagasabb pontját.
A Széchenyi 2020 program ke-
retében több, mint 360 millió 
forint európai uniós támogatás 
és önkormányzati forrás segítsé-
gével épülő új városi bölcsőde a 
Nádas utcában a kisgyermekek 
napközbeni ellátását szolgálja 
majd. A fejlesztéssel egy 36 fé-
rőhelyes intézménnyel gazdago-
dik Tata, a beruházás 13 új mun-
kahelyet is teremt.
Michl József polgármester a 

bokrétaünnepen elmondta: - Az 
önkormányzat saját forrásból to-
vábbi nettó 30 millió forinttal tá-
mogatja a fejlesztés kivitelezési 
költségeit. A bölcsőde megépü-
lését a tervek szerint a helyszí-

nen egy sportos fejlesztés követi 
majd együttműködve a TAC-al, 
emellett pedig az épület környe-
zetében 14 új, közművesített tel-
ket fognak kijelölni, melyeket 
2022-ben lehet majd megvásá-

rolni.
Mindez azt a célt szolgálja, 
hogy a bölcsőde és környezete 
a jövőben egy új alközpontként 
funkcionáljon, ahol a városrész 
lakói különböző programokat, 
közösségi eseményeket is szer-
vezhetnek. Dr. Varga András 
önkormányzati képviselő ezzel 
kapcsolatban kiemelte: - A fiatal 
szülőknek remek lehetőség lesz 
az intézmény abban az esetben, 

ha mindketten dolgozni sze-
retnének, emellett pedig nem-
csak egy bölcsőde, hanem 
egy településrészi központ 
is épül, ahol rendezvényeket, 
fórumokat, fogadóórákat is 
lehet tartani és sportolásra is 
lehetőség nyílik majd.
Az újhegyi bölcsőde falai 
és választófalai már állnak, 
kész a tetőszerkezet és a 
nyílászárók is beépítésre ke-
rültek. A kivitelezés jövő év 
tavaszára fejeződik be, ezt 

követően eszközbeszerzésekre 
kerül sor, az intézmény pedig 
2022 szeptemberétől várja majd 
a gyermekeket. A beruházással a 
fejlesztési terület és környezete 
közművesítést is kap.
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Tata Város Önkormányzata no-
vember 5-én az Est Moziban ren-
dezte az idei Kistérségi Óvodape-
dagógiai Napot.
Már hagyomány, hogy az önkor-
mányzat az évnek ebben az idősza-
kában szervezi meg az eseményt, 
megköszönve az óvodapedagó-
gusok és az óvodákban dolgozók 
egész éves munkáját. Az idei ren-
dezvényen a testvértelepülésünk-
ről érkezett szőgyéni óvodapeda-
gógusok is az esemény vendégei 
voltak. A helyszínen Michl József 
polgármester mondott köszönetet 
az óvodák munkatársainak szol-
gálatáért. A városvezető kiemel-
te: - A helyi óvodáinkat otthonos 

közösségi szellem, összetartás 
jellemzi, s ez a fajta biztonságos, 
teremtő légkör elengedhetetlenül 
fontos a kisgyermekek nevelésé-
hez, fejlesztéséhez.
Az ünnepségen Bencsik János or-
szággyűlési képviselő az óvoda-
pedagógusok szolgálatára utalva 
úgy nyilatkozott: - Alázat, önbiza-
lom és aranyszív van ott minden 
óvodapedagógus életében. Kellő 
alázattal tudnak odafordulni a ki-
csinyekhez, akikben benne van a 
naggyá válás lehetősége, ehhez 
pedig szükséges az az önbizalom, 
amely által a pedagógus alkalmas-
nak érzi magát arra, hogy a gyer-
mekekben rejlő tehetségből minél 

többet a felszínre hozzon. Emel-
lett ott rejlik bennük az aranyszív, 
ami megnyitja az utat a gyermek 
és az óvodapedagógus közti biza-
lomnak.
A Kistérségi Óvodapedagógiai 
Napon köszöntötték a nyugdíjba 
vonuló és pályakezdő kollégákat. 
Elismerésben részesült Haluská-
né Varga Mária óvónő, Kámán 
Éva óvónő, Jurassa Jánosné daj-
ka, Csák Albertné óvónő, Kajtár 
Gézáné óvónő, Lucenkó Béla 
Zsoltné dajka, Szabó Ágota óvó-
nő valamint Szendreiné Lucen-
kó Márta dajka, pedagógiai asz-
szisztens. A pályakezdő kollégák 
sorában Hartmann Zsófia , Nagy 

Ramóna, Iványi Petra, Salgó 
Krisztina, Szőts Andrea és Ördög 
Rebeka óvodapedagógusokat va-
lamint Tóthné Lippai Tünde és 
Szerencse Imréné pedagógiai asz-
szisztenseket köszöntötték.
Az ünnepségen fellépett a Tatai 
Esterházy Énekegyüttes Schmidt 
Mónika vezényletével, zongorán 
közreműködött Prónikné Mező 
Judit, majd Császár Angela film-
részletekkel kiegészített előadá-
sa következett, melyben a Jászai 
Mari díjas színművésznő pályá-
jának legfontosabb momentumait 
elevenítette fel. Az ünnepségen 
közreműködött Szélvári Renáta 
óvónő. 

Épül Tata új bölcsődéje

Köszönet óvodapedagógusainknak!

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 
Várjuk észrevételeiket, 

javaslatakat. 
Szerkesszünk együtt! 

Az újság megjelenését támogatta:

A kamarában kötelező 
a maszk használata

A Komárom-Esztergom me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara tájékoztatása szerint a 
kamara esztergomi és tatabá-
nyai irodájában a koronavírus 
terjedésének megelőzése érde-
kében az ügyfélfogadáskor az 
ügyfeleknek és a dolgozóknak 
is kötelező a maszk használata. 
Az ügyfeleknek dokumen-
tumok és iratok átadása előtt 
kötelező kézfertőtlenítőt hasz-
nálniuk, mely minden ügyin-
tézőnél megtalálható. Minden 
irodába 1 érdeklődő mehet fel 
egyszerre, ha van várakozó, 
annak az épület előtt kell tar-
tózkodnia.

Lakossági fórum helyszíne volt 
a Városháza díszterme október 
27-én, a Településfejlesztési 
Koncepció módosításával kap-
csolatban. Tata Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
határozata alapján folyamatban 
van Tata teljes közigazgatási te-
rületére kiterjedően a település-
rendezési eszközök felülvizsgá-

lata. A felülvizsgálat részeként 
újul meg a város Településfej-
lesztési Koncepciója (TFK), 
mely hosszú távú fejlesztési irá-
nyokat határoz meg.
Dr. Horváth József, Tata jegy-
zője a fórumon elmondta: - Tata 
Város Önkormányzata 2019-
ben döntött a településfejleszté-
si eszközök teljes felülvizsgála-

táról, így a Településfejlesztési 
Koncepciónak az elkészítéséről 
is. Ennek törvény által megha-
tározott menetrendje van, mely 
szerint két fázisban kell ezt a 
koncepciót egyeztetni a lakos-
sággal. Az egyik az előzetes tá-
jékoztatási szakasz, amely 2021 
nyarán a Településfejlesztési 
Koncepció első munkaverzió-

jának a városi honlapon történt 
megjelentetésével és lakossági 
tájékoztatók megtartásával a 
jogszabályoknak megfelelően 
lezajlott. Ezek alapján a tataiak 
megtehették a javaslataikat és 
több, mint 234 észrevétel érke-
zett, melyeket feldolgoztunk. 
Most a második körös egyez-
tetés, a munkaközi tájékoztatás 
zajlik, ennek részeként a tata.
hu oldalon október 19-én meg-
jelentettük a Településfejleszté-
si Koncepció javított verzióját, 
valamint megszerveztük a la-
kossági fórumot is.
A TFK módosításával kapcsola-
tos javaslatokat, észrevételeket 
a lakossági fórumot követően 
15 napon belül elektronikusan 
vagy levélben lehetett megten-
ni. Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete ezt köve-
tően várhatóan novemberi ülé-
sén fogja lezárni a partnerségi 
egyeztetés folyamatát, s egyút-
tal dönteni is fog városunk új 
Településejlesztési Koncepció-
járól.

Településfejlesztési koncepció

Tisztelt Ügyfeleink! 
Egészségünk védelme érdekében a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal ismételten 
bevezeti a korábban már alkalmazott védel-
mi intézkedéseket (maszkviselés, hivatalba 
történő belépéskor kézfertőtlenítés és test-
hőmérséklet mérés), melyek fokozott betar-
tása ügyfélfogadási időben minden ügyfél 
és ügyintéző részére kötelező. 
Kérem - amennyiben erre lehetőségük van – 
hivatalos ügyeiket elsősorban elektronikus 
úton intézzék. Amennyiben bármely ügyben 
tájékoztatást kérnek, azt lehetőség szerint 
telefonon (06-34/588-600) és e-mail útján 
(ph@tata.hu) tegyék. 
Az elektronikus ügyintézés részleteiről a 
http://tata.hu/19684/elektronikus_ugyinte-
zes oldalon tájékozódhatnak. Amennyiben 
erre vonatkozóan bármilyen kérdésük lenne, 
kérem érdeklődjenek a 06-34/588-690, 588-
600, 588-616 telefonszámokon. 

Kérem, hogy ügyeiket személyesen csak ab-
ban az esetben intézzék, amelyben azt jog-
szabály kötelezővé teszi, vagy az más okból 
elengedhetetlen. Személyes ügyintézés ki-
zárólag előzetes időpontkérés (regisztráció) 
után lehetséges. 
A regisztrációt hétfőtől csütörtökig 8.00 és 
15.00 óra, pénteken 8.00 és 12.00 óra között 
az alábbi telefonszámokon kezdeményezhe-
tik: települési támogatási ügyek 
588-638 hagyatéki, birtokvédelmi, ipari 
ügyek 
588-676 kereskedelmi ügyek 
588-617 címkezelési ügyek 
588-637 
588-642 anyakönyvi ügyek 
588-611 intézményi ügyek 
588-694 Jadóhatósági ügyek 
588-648 költségvetési, közfoglalkoztatási 
ügyek 
588-632 hulladékgazdálkodási, fakivágási, 

kútbejelentési ügyek, behajtási és tehergép-
jármű tárolási engedélyek kiadása, útkeze-
lői, vízrendezési, ebösszeírási ügyek, 
588-629 méhészek letelepedésével és zöld-
terület igénybevétellel kapcsolatos ügyek, 
projekt ügyintézés vagyoni ügyek, la-
kásügyek, közterület-használattal kapcsola-
tos ügyek 588-601 településképi és telekala-
kítási ügyek 
588-619 
Amennyiben személyes ügyintézésükhöz 
kizárólag okiratot kívánnak leadni, ezt a 
portán, az erre kihelyezett gyűjtőládában 
megtehetik. 
Kérem, vigyázzunk egymásra, mindenki 
tartsa be az általános és a hivatalban érvé-
nyes járványügyi szabályokat.  Mindenki-
nek köszönöm a felelős együttműködését! 

dr. Horváth József 
jegyző 

A Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság a muzeális intézmé-
nyekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Kult. tv.) alapján 
kezdeményezte Tata településen 
Közművelődési Kerekasztal lét-
rehozását.
A Kult tv. 83. §-a alapján
felhívom
a Tata városban működő, jogi sze-
mélyiséggel rendelkező, közmű-
velődési tevékenységet folytató 
egyesületeket, civil szervezeteket 
és közművelődést támogató gaz-
dasági vállalkozásokat,
hogy a helyi Közművelődési Ke-
rekasztalhoz való csatlakozási 
szándékukat – a szervezet erre 
vonatkozó határozata egyidejű 
megküldésével - jelen felhívás 
közzétételét követő 30 napon be-
lül jelezhetik a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal Jegyzőjénél 
(2890 Tata, Kossuth tér 1.).

A vonatkozó jogszabályi háttér-
ről az alábbi tájékoztatást adom:

A közművelődés helyi, lakossá-
gi képviselete érdekében telepü-
lésenként legfeljebb hároméves 
időtartamra egy-egy Közműve-
lődési Kerekasztal alakítható. A 
Közművelődési Kerekasztal el-
sődlegesen a lakossági igények 
megjelenítésének, a kulturális ér-
dekérvényesítésnek és a közmű-
velődési tevékenységek önkéntes 
összehangolásának rendszeres és 
folyamatos helyi fóruma.
A Közművelődési Kerekasztalt 
azok a közművelődési célú egye-
sületek hozhatják létre, melyek-
nek bejegyzett székhelye az adott 
település, s amelyeknek legfel-
sőbb szerve írásos határozatban 
jelzi ez irányú szándékát.
A Közművelődési Kerekasztal 
megalakítását célzó határozato-
kat a település jegyzőjéhez kell 
benyújtani, aki azokat a helyben 
szokásos módon teszi közzé. A 
közzétételtől számított 30 napon 
belül további szervezetek nyújt-
hatják be a jegyzőhöz csatlakozá-
si szándékot tartalmazó határoza-
taikat.

A 30 napos határidő lejárta után a 
jegyző írásban szólítja fel a hatá-
rozatokat benyújtó szervezeteket 
a Közművelődési Kerekasztal 
megalakítására.
A felszólítást követő 90 napon 
belül a határozatokat beküldő 
szervezetek, mint alapító tagok 
kimondják a Közművelődési Ke-
rekasztal megalakulását, megha-
tározzák a Közművelődési Ke-
rekasztal szervezeti és működési 
rendjét, megválasztják képvise-
lőiket. Az erre vonatkozó, az ala-
pító tagok képviselőinek eredeti 
aláírásával ellátott határozatot 
benyújtják a jegyzőnek.
A Közművelődési Kerekasztal 
tagja lehet minden jogi szemé-
lyiséggel rendelkező, helyben 
működő közművelődési civil 
szervezet, valamint a helyi köz-
művelődést támogató gazdasági 
vállalkozás képviselője.
Az alapító és csatlakozó tagok jo-
gai egyenlők.
A Közművelődési Kerekasztal:
• véleményt nyilváníthat, 
és javaslatot tehet a település 

közművelődési tevékenységével 
kapcsolatos valamennyi kérdés-
ben,
• az önkormányzat által 
közművelődési célra biztosított 
pénzügyi támogatás felhaszná-
lását és a vagyoni eszközök cél-
szerű használatát a vonatkozó 
döntések, illetve az éves önkor-
mányzati költségvetési tervezet 
és a zárszámadás alapján figye-
lemmel kíséri, véleményezi,
• elősegíti a különbö-
ző közművelődési szervezetek 
együttműködését.
A Közművelődési Kerekasztal 
működési feltételeit tagjai bizto-
sítják.
Kérem a Tata városban működő 
közművelődési szervezeteket, 
éljenek a Közművelődési Kere-
kasztalhoz való csatlakozás lehe-
tőségével!

Tata, 2021. november 03.

Dr. Horváth József
Tatai Közös Önkormányzati 

Hivatal Jegyzője

FELHÍVÁS – Csatlakozás a helyi Közművelődési kerekasztalhoz

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti hivatali ügyintézésről 

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Tata Város Önkormányzatának 
kéthetente 

megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.

Kiadja: 
Tatai Városkapu Zrt.

Felelős kiadó: 
Berczelly Attila vezérigazgató 

Szerkeszti: 
a Szerkesztő Bizottság

Tagjai: 
Petzke Ferenc, Ábrahám Ágnes, 

Prokl Violetta, 
Tompa Andor, Fink Adrienn

ISSN 2416-1586
Nyomtatás: 

Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: 

Horváth Gábor Ferenc 
nyomdavezető

Terjeszti: 
Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt.

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszám-
ban megjelenő
 lapunkban! 

tataivaroskapu.
ujsag@

gmail.com

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Fotó: Domokos Attila



Önkormányzat2021. november 11. VII. évfolyam, 23. szám 3

A tervek szerint halad a tatai inkubátorház építése. Az épület alap-
kőletételi ünnepségét október 7-én rendezték, azóta az acélszerke-
zet összeállításával elkészült az épület tartószerkezete is. A követ-
kező hetekben az inkubátorház „öltöztetésére” kerül sor, miután 
a szendvicspanelek rákerülnek az acélszerkezetre, már zárt térben 
folytatódhatnak a munkálatok, függetlenül az időjárástól. 

95. születésnapja alkalmából ott-
honában köszöntötte Pető Zsig-
mondnét Michl József polgármes-
ter október 27-én.
Pető Zsigmondné Ica néni Újlétán 
született, 30 éves kora után költöz-
tek Tatára a férjével. Itt, aktív éve-
iben a régi kertvárosi iskolában ta-
karított. Ica néninek két lánya, két 
unokája és négy dédunokája van. 
Manapság napközben szívesen 
néz televíziót és szeret olvasni is, 
elsősorban a magazinokat, újságo-
kat részesíti előnyben, melyeket 
szemüveg nélkül olvas el.

Az Új Kajakház Ökoturisztikai Köz-
pontban rendezték a „Baráti kapcso-
lat két keréken - Tata és Szőgyén 
között” elnevezésű Interreg projekt 
záróeseményét és  a pályázat kereté-
ben elkészült útikönyv bemutatóját 
október 28-án. 
A Szlovákia-Magyarország Együtt-
működési Program Kisprojekt 
Alapjából, a „PT4 - A határon átnyú-
ló intézményközi együttműködés 
szintjének javítása és az állampolgá-
rok közötti határon átnyúló együtt-
működés kiszélesítése” forrásból fi-
nanszírozott projekt vezető partnere 
Szőgyén Község Önkormányzata, 
projektpartnere pedig Tata Város 
Önkormányzata volt.
Az Érsekújvári járásban találha-

tó Szőgyén község Tata első kár-
pát-medencei testvértelepülése, a 
testvértelepülési megállapodás alá-
írására 1997-ben került sor. Az azóta 
eltelt időszakban az együttműködés 
során számos közös projekt valósult 
meg, több alkalommal pályázati fi-
nanszírozással, intézmények és civil 
szervezetek közreműködésével. A 
„Baráti kapcsolat két keréken - Tata 
és Szőgyén között” című projek-
ttel kapcsolatban Méri Szabolcs, 
Szőgyén polgármestere elmond-
ta: - A pályázat a fiataloknak egy 
feladatot, kihívást jelentett, hiszen 
a könyvet időre el kellett készíteni, 
ez pedig összehozta őket és nagyon 
élvezték is a munkát, ami tovább 
erősítette a testvértelepülések közti 

közösségépítést.
A projekt alapötletét a két telepü-
lés között évente lezajló, nagy ha-
gyománnyal rendelkező ifjúsági 
kerékpártúrák, valamint az ezekhez 
kapcsolódó városnézések, felfede-
zőutak, kulturális programok adták. 
A tatai és szőgyéni kerékpárosok 
számba vették az őket összekötő 
kerékpáros útvonal mentén található 
legfontosabb látnivalókat, a két tele-
pülés vállalkozó kedvű diákjai pedig 
egy intenzív workshop keretében 
felkeresték azokat a helyszíneket, 
amelyek érdeklődésére tarthatnak 
számot városunkban és Szőgyén-
ben. Párhuzamosan dolgoztak a két 
helyszínen, és minden nap felvették 
egymással a kapcsolatot interneten 

keresztül. Fényképeztek, rajzoltak, 
ismertetőket fogalmaztak, majd 
munkájuk nyomán született meg 
az az 1000 példányban megjelent, 
200 oldalas úti zsebkönyv, mely a 
„Zsebszendvics” címet kapta. A ki-
advány, amellett, hogy látnivalókat, 
nevezetességeket mutat be, a kerék-
pározást, mint egészségtudatos és 
környezetbarát közlekedési módot 
is népszerűsíti.
A projekt záróeseményén Michl 
József, Tata polgármestere köszön-
tőjében kiemelte: - Az útikönyv 
megjelentetése azért is jó ötlet, mert 
folytatható, így a jövőben a többi 
testvértelepülésünkkel együttmű-
ködve is készíthetünk hasonló kiad-
ványokat. Michl József hozzátette, 
hogy az alkotás közben igazi közös-
ség is összekovácsolódott és nagyon 
jó volt látni a lelkes fiatalokat, akik 
között a munka során barátságok 
szövődtek.
A projekt fontos részei voltak 
azok a programok, melyek Tata és 
Szőgyén  kulturális identitásából, 
hagyományaiból nyújtottak ízelítőt. 
Ilyenek voltak a szőgyéni Pató Pál 
Napok valamint a Tata és Térsége 
Civil Napok, melyeken nagy létszá-
mú közönség szerezhetett élménye-
ket és tartalmas kikapcsolódást. A 
„Zsebszendvics” készítéséről és az 
ötletadó kerékpártúráról egy kisfilm 
is készült, melyet a projekt záróese-
ményén mutattak be az érdeklő-

dőknek. A helyszínen Rigó Balázs 
elmondta: - Az útikönyv azokat a 
látnivalókat, érdekességeket mutatja 
be, melyet a készítői ajánlanak akár 
a kortársaiknak, akár másoknak. A 
munka két héten át zajlott a Bláthy 
Iskola és a Talentum Iskola 10 diák-
ja jóvoltából itt Tatán, és Szőgyén-
ben ugyancsak 10 fiatal dolgozott 
rajta a Csongrády Lajos Alapisko-
lából. A projekt egyik célja az volt, 
hogy a diákok a gyakorlat során ta-
nulják az együttműködést és együtt-
gondolkodást, a határidők betartását 
és egy kiadvány elkészítésének fo-
lyamatát. Tata alpolgármestere kü-
lön köszönetet mondott Szigetvári 
Krisztina tanárnőnek, aki a munkát 
grafikai szempontból irányította, 
Magyarics Gábor TDM menedzser-
nek, aki turisztikai oldalról segítette 
a fiatalokat, Osgyáni Zsuzsannának, 
az önkormányzat nemzetközi re-
ferensének, aki az egész projektet 
összefogta és a zsebkönyv ötletét 
adta, Csókás Juditnak, aki a pro-
jektmenedzsmentben vállalt fontos 
feladatot, valamint Méri Szabolcs 
polgármesternek, aki a szőgyéni 
munkát irányította.
Az SKHU/WETA/1901/4.1/117 re-
gisztrációs számú, "Baráti kapcsolat 
két keréken - Tata és Szőgyén kö-
zött" című projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alap társfinanszírozá-
sával valósult meg. #Cyclocoop

November 4-én este a Magyar 
Honvédség 25. Klapka György 
Lövészdandár Zenekara adott 
koncertet a nemzeti gyásznap 
alkalmából a Piarista Rendház 
dísztermében. 
A helyszínen Purgel Zoltán al-
polgármester és dr. Horváth 

József jegyző adott át Dr. Mé-
száros Gábor emlékérmeket. Az 
emlékérmet a 2020/21. évi vi-
lágméretű koronavírus-járvány 
idején, a Tatán és térségében 
élők egészsége érdekében vég-
zett áldozatkész szolgálatért és 
példamutató helytállásért ado-

mányozza az önkormányzat 
személyeknek, munkaközös-
ségeknek, civil szervezetek-
nek. Az elismerést korábban a 
Lövészdandár teljes személyi 
állománya, közössége nevében 
Lőrincz Gábor dandártábornok 
vette át Michl József polgármes-
tertől október 22-én. Emellett 
elismeréseket kapnak azok, akik 
kiemelten is szerepet vállaltak a 
helyi védekezésben, különösen 
az oltópontokon zajló valamint 
a kórházi munka segítésében, 
nekik ezzel személyesen is kö-
szönetet mond az önkormány-
zat. Külön elismerésben 44-en 
részesültek, közülük a koncer-
ten jelenlévők vették át a Pi-
arista Rendházban a nevükre 
szóló emlékérmeket. Köszönjük 
a tataiakért és kistérségünkben 
élőkért végzett áldozatos szol-

gálatukat!
A novemberi 4-i koncerten a kö-
zönség idén is változatos műsort 
hallhatott. Ezzel kapcsolatban 
Balázs Attila őrnagy elmondta: 
- A zenekar a nemzeti gyásznap 
adta apropó ellenére is derűs 
hangulatban készült a fellépés-
re, aminek az volt az oka, hogy 

a pandémiás időszak után már 
nagyon várták a személyes ta-
lálkozást a közönséggel. 
Az előadáson többek között ki-
fejezetten fúvós zenekarra írt, 
valamint Verdi és Ennio Mor-
ricone műveket is játszott a 
Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár Zenekara. 

Baráti kapcsolat - két keréken

Elismeréseket is átadtak a gyásznapi koncerten

Boldog születésnapot!

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei 
Csoportja, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Száz Völgy Természetvédelmi 
Egyesület szervezésében idén november 27-én szombaton rendezik a Tatai Vadlúd So-
kadalmat.
A Tatai Vadlúd Sokadalommal, mint mindig, ebben az esztendőben újra a távoli északi 
tundrák üzenetét magukkal hozó vadludakat köszöntjük. A rendezvény helyszíne 2021-
ben is az Öreg-tó partja, az Építők parki madármegfigyelő torony és környezete.
A Vadlúd Sokadalom védnöke Michl József, Tata város polgármestere, a díszvendége 
pedig a PannonEagle Life projekt lesz. 

A 21. Vadlúd Sokadalom programja:

November 26. (péntek)
„Előadások” a nagy rendezvénysátor mellett:
17:00  -  Az őszi csillagos égbolt látványosságai. Derült idő esetén távcsöves bemutató-
val – MCE Tatabányai Amatőrcsillagászati Klub és TIT Posztoczky Károly Csillagvizs-
gáló és Múzeum
Malom és Kacsa Bisztró Kávézó és Rendezvényház különterme:
19:30 - 12 órás madarászverseny ismertetése – Lippai Károly
19:45 - Pápua lenyűgöző paradicsommadarai – Kókay Szabolcs
20:30 - Kolumbia madárvilága – Cser Szilád

November 27. (szombat)
Tatai Öreg-tó, Építők parki madármegfigyelő torony:
5:30 - Az országos madármegfigyelő versenyre érkezők regisztrációja, nevezés „felnőtt” 
és „ifjúsági” kategóriában 
6:00 - 12 órás madármegfigyelő verseny kezdete

7:00 órától - Sok ezer vadlúd kirepülésének megtekintése! – Orbán Zoltán, kiváló orni-
tológus tolmácsolásában követhetik nyomon a tavi eseményeket
8:15 - A 21. Tatai Vadlúd Sokadalom ünnepélyes megnyitója: Michl József Tata  pol-
gármestere, Füri András a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, dr. Halmos 
Gergő a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója
8:45 - Helló, itt vagyunk! Vadlúdvonulás Magyarországon. Körkapcsolás a nemzetközi 
jelentőségű vizes élőhelyekre
10:00 - Harkálymegfigyelő és ismereti séta a tófarokba Gerard Gormannal és Ónodi 
Gáborral – Találkozó a madárgyűrűzés standnál
10:00 - Az alkalmazkodás mesterei – állatbemutató Tóth Gáborral
10:30 - Helytörténeti séta az Öreg-tó partján dr. Ballabás Gáborral és Czumpf Attilával 
– Találkozó a madárgyűrűzés standnál
11:30 - Solymász bemutató – Krekács Zoltán lovas solymász, hagyományőrző

13:00 - Méreg- és tetemkereső kutyás bemutató – Deák Gábor és Hella
15:30 – 16:30 - A vadludak esti behúzásának megtekintése a tóparton 
– Narrátor: Orbán Zoltán
18:00 - 12 órás madármegfigyelő verseny zárása
A gyermekek számára hirdetett programok a „Gyerekprogramok” 
nagy rendezvénysátorban kerülnek lebonyolításra:
11:00 - Bogárháton bemutató gyermekprogram
14:00 - Madaras kvíz gyerekeknek Kardos-Horváth Jánossal, a Kau-
kázus Együttes énekesével
15:00 - Hahó együttes gyerekműsora
16:30 - A természet élménytára: Dr. Juhász Árpád vendége Klein Dá-
vid és Suhajda Szilárd expedíciós hegymászók (A program után dedi-
kálásra is lehetőség nyílik!)
Előadások, filmvetítések az „Előadások” nagy rendezvénysátorban 
kerülnek lebonyolításra:
9:30 - Ismerje meg harkályfajainkat és védelmi helyzetüket: Bemutat-
kozik a 2022. év faja, a zöld küllő – MME Harkályvédelmi Szakosz-
tály
10:00 - Madárparadicsomok a “szomszédban” – Fejér megye ma-
dárélőhelyei – Kovács Gergely
10:30  -  Madárbarátok nagykönyvének bemutatása – Orbán Zoltán
11:00 - A parlagi sas helyzete itthon és a világban – dr. Horváth Márton

11:30 - A macskabagoly és védelmi helyzete – Szalai Gábor
12:30 - A kuvik és védelmi helyzete – dr. Hámori Dániel
13:00 - Az erdei fülesbagoly és védelmi helyzete – Kovács Ágnes
13:30 - Az uhu és védelmi helyzete – Bereczky Attila
14:00 - A gyöngybagoly és védelmi helyzete – dr. Klein Ákos
14:30 - Az uráli bagoly és védelmi helyzete – Bereczky Attila
15:00 - Ragadozómadár mérgezések Magyarországon – Deák Gábor
15:30 - PannonEagle Life projekt bemutatása – Árvay Márton
Malom és Kacsa Bisztró Kávézó és Rendezvényház különterme:
19:30 - Eredményhirdetés – 12 órás madármegfigyelő verseny
20:00 – A  Fülöp-szigetek madárvilága – dr. Riezing Norbert
21:00 - Namíbia: a Namíb sivatagtól a Zambéziig – Faragó Ádám

Egész napos programok:
Madárgyűrűzés (8:00, 9:00, 9:30, 10:30, 11:30, 14:00 óra)
„Cincér” Játszóház: kreatív játékok a „Gyerekprogramok” nagy rendezvénysátorban
Madármegfigyelés teleszkópbokrokban
Természetvédelmi tanácsadás
Könyvdedikálás: Madárbarátok nagykönyve
Könyvdedikálás: Magyarországon előforduló bagolyfajok határozása és gyakorlati ter-
mészetvédelme
Könyvdedikálás: “Szűzvártól a Tikmony-völgyig – Pátka természeti kincsei”; “Csó-
kakőtől Daruhegyig – Fejér megye madárvilága”; “kisKÓCSAG – Fejér megyei ökoló-
giai és természetvédelmi évkönyv”
Könyvdedikálás: Emberevők unokái között
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai tevékenységének bemutatá-
sa önálló standokon
Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület standja: Komárom-Esztergom megyei termé-
szetvédelmi programok, helyi akciók
Madár- és természetvédelmi eszközök vására
Itthon vagy otthon! Turisztikai programajánlók, információk
Teleszkópok és kézi távcsövek tesztelési lehetősége
Játékos távcsöves madárkeresés, madaras memóriajáték, mYnest természetfotós játszó-
tér bemutatása
Természetvédelmi könyvek, kiadványok és madárfestmények vásárlási lehetősége
Adventi vásár: kézművesek, őstermelők, népművészek

A változtatás jogát a szervezők fenntartják.
A rendezvény és annak valamennyi programja ingyenes.
További információ: www.vadludsokadalom.hu

A Tatai Helytörténeti Egyesület és a Kris-
tály Imperial Hotel közös szervezésében 
rendezték november 7-én délután azt az 
előadást, melynek témája az egykori Tóvá-
rosi Fogadó története és Kazinczy Ferenc, 
a fogadó híres vendége volt. A helyszínen 
dr. Kis Tiborné, a Tatai Helytörténeti Egye-
sület elnöke az épület múltjáról és legendás 
vendégeiről majd Tiba-Szőgyényi Andrea 
sales manager a szálloda jelenéről beszélt.
A Kristály Imperial Hotel 1766 és 1769 
között az Esterházy család megbízásából 
épült Fellner Jakab tervei alapján. Koráb-
ban a Szarka Fogadó nevet viselte a pihe-

nőhely, kezdetben csupán egy nádfedeles, 
földszintes épület volt, akkoriban csak 
szálláshelyet biztosított, ételt-italt nem ad-
tak a vendégeknek. A Fellner által megter-
vezett bővítést követően már cseréptetőt 
kapott, és berendeztek benne egy ivószobát 
is. Nagy változásra akkor került sor, ami-
kor a vasút fejlesztésével megnövekedett 
a turizmus, ekkor étteremmel is rendel-
kező szálláshellyé bővült, s az Esterházy 
Szálloda nevet kapta, később pedig újabb 
bővítésekkel fejlődött tovább. Első ismert 
irodalmi említése Kazinczy Ferenc nevé-
hez fűződik.

A Városi Nyugdíjas Klub tagságának tar-
tott tájékoztatót a jelenlegi fejlesztésekről 
és a közeljövő terveiről Michl József pol-
gármester a Városházán, november 8-án. 
Nagy Gábor klubelnök elmondta: - Tata 
legnagyobb létszámú nyugdíjas klubja év-
ről-évre meghívja a polgármestert, hogy 
egy közös találkozón ismerkedhessenek 
meg a tagok az aktuális helyi fejlesztési 
témákkal, és személyesen is feltehessék 
saját kérdéseiket, elmondhassák vélemé-
nyüket, javaslataikat.
Michl József a Városháza dísztermében 
az eseménnyel kapcsolatban úgy fogal-

mazott: - Nagyon jó idő-
ről-időre ebben a közösség-
ben is beszélgetni, hiszen 
természetes dolog, hogy 
rendszeresek legyenek ta-
lálkozásaink azokkal, akik 
életük során számos terü-
leten rengeteg tapasztalatot 
összegyűjtöttek már és sok 
gondolatuk van azzal kap-

csolatban, hogy mit érdemes megtartani, 
vagy min érdemes változtatni. Mindig 
jókat beszélgetünk, a közösség tagjai el-
mondják a véleményüket a város életével 
kapcsolatban én pedig nagyon szívesen 
tájékoztatom őket arról, hogyan gondol-
kodunk Tata jövőjéről  - nyilatkozta a pol-
gármester.  
A helyszínen számos témáról szó esett, 
így többek között a Kőkúti Iskola új, kor-
szerű konyhájáról, az újjászülető Kőfara-
gó-házról, a közelmúltban átadott Baji úti 
kerékpárútról valamint a Tata Szíve Terv-
pályázatról is.

Látogatás a városházánElőadás a Kristályban
Fotó: Domokos Attila
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Piktogramok felfestésével hívja fel 
a figyelmet a biztonságos közleke-
désre Tata Város Önkormányza-
ta több városi, iskolák közelében 
található gyalogátkelőhelynél. 
A piktogramok, melyek áthúzott 
fülhallgatót és mobiltelefont ábrá-
zolnak, arra hívják fel elsősorban 
a fiatalok figyelmét, hogy az úton 
való átkeléskor legyenek körül-
tekintőek, ne a mobil eszközeiket 
figyeljék, és ne zárják ki a környe-
zetük hangjait.
A Tatai Rendőrkapitányságon mű-
ködő Városi Balesetmegelőzési 
Bizottság (VBB) - melynek tagja 
többek között a Tatai Közös Ön-
kormányzati Hivatal helyi útkez-
elői feladatokat ellátó munkatársa 
és a közterület-felügyeleti csoport 
vezetője is - évek óta aktívan vizs-
gálja az esetlegesen balesetveszé-
lyes helyzeteket, helyszíneket, és 
tanácsokat fogalmaz meg a helyi 
valamint az országos közutak kez-

elői részére a biztonságosabb köz-
lekedés érdekében.  Javaslatukra 
kerültek kihelyezésre például tatai 
gyalogos-átkelőhelyeknél a "Hajt-
va tilos - tolva szabályos" táblák, 
amelyek a biciklivel közlekedők 
figyelmét hívják fel arra, hogy el-
sőbbségük csak abban az esetben 
van, ha tolják a kerékpárjukat.  A 
bizottság szerint indokolt és szük-
séges a gyalogosok figyelmének 
felhívása arra, hogy sokkal biz-
tonságosabban közlekedhetnek, 
ha nincs korlátozva sem a látásuk, 
sem a hallásuk, emiatt a VBB ki-
fejezetten támogatja a gyalogos-át-
kelőhelyek környezetében - főleg a 
fiatalok által gyakran használt he-
lyeken - elhelyezett felfestéseket. 
Rigó Balázs alpolgármester a té-
máról úgy nyilatkozott: - Az el-
múlt időszakban gondolkodtunk 
azon, hogyan lehetne még bizton-
ságosabbá tenni a közlekedést a 
gyalogátkelőhelyeknél is, és kicsit 
körbenéztünk a világban, hogy 
máshol milyen módon próbálják 
védeni például az utcán is mobil-
telefont használókat. Azt láttuk, 
hogy vannak olyan országok il-
letve települések, ahol büntetést 
szabnak ki azokra, akik nem sza-

bályosan kelnek át a zebrán, mert 
telefonálnak vagy interneteznek át-
haladás közben. Az önkormányzat 
nem ezt az utat választotta, inkább 
a figyelemfelkeltés irányába sze-
retnénk elmozdulni. Ezek a piktog-
ramok arra irányítják a figyelmet, 
hogy mielőtt bárki is áthaladna a 
gyalogátkelőhelyen, hagyja abba a 
mobiltelefon használatát, alaposan 
nézzen körbe és ezután induljon el 
– fogalmazott Tata polgármestere.
Az önkormányzat piktogramokat 
festett fel a: 
- Május 1 út - Nagykert u.
- Május 1 út - Komáromi u.
- Kocsi út - Nagykert u.
- Bacsó B. u. - Gesztenye fasor
- Agostyáni u. - Ady E. u. 
- Vértesszőlősi u. - Deák F. utcák 
találkozásánál lévő gyalogátkelő-
helyeknél. 
Első körben azok a helyszínek 
kaptak felfestést, amelyek forgal-
masak és oktatási-nevelési intéz-
mény környezetében vannak. A 
biztonságos, körültekintő közleke-
dés érdekében Tata Város Önkor-
mányzata további figyelemfelhívó 
akciók szervezését, újabb piktog-
ramok festését valamint táblák ki-
helyezését tervezi a közeljövőben.

Piktogramok a nagyobb biztonságért

Új lelkész a gyülekezetben

Fontos mérföldkőhöz érkezett 
a tatai Református Egyházköz-
ség. Október 30-an hivatalosan 
is beiktatták lelkészi tisztségébe 
Farkas Balázst, aki már hat éve 
szolgál a közösségben. 
Steinbach József, a Dunántúli 
Református Egyházkerület püs-
pöke a tatai televíziónak adott 
interjújában elmondta, hogy ő 
maga is tanította Farkas Balázst a 
pápai teológián. 
-Hálásak vagyunk érte, mert egy 
rendkívül tehetséges, elhivatott 
szolgatársunkról van szó, aki-
ért imádkozunk. Örülünk, hogy 
ebbe a nagy gyülekezetbe került 
és hisszük, hogy azon a nagyon 
fontos szolgálati területen, ami itt 
a feladata Tatán az ifjúsági és a 
missziói munkában - valóban az 
Isten országa építésében - hogy 
sokak javára tud majd szolgálni 

-fogalmazott a püspök.
Farkas Balázs, családjának már 
harmadik lelkésze. Nagyapja és 
nagybátyja a Délvidéken kapott 
szolgálatot, ő maga pedig 2010-
ben a Pápai Református Teológi-
ai Akadémia hallgatója lett. Tatán 
2015 óta tevékenykedik.
- Kezdetben minden felsős re-
formátus hittanost én tanítottam 
a városban, aztán lettek a gim-
náziumban is óráim. Mellette az 
ifjúsági csoporttal is vannak heti 
szintű foglalkozásaim az iskolai 
órákon kívül. 
Farkas Balázs ezen kívül a tatai 
idősotthonokba is jár, illetve nagy 
szeretettel vállal minden egyéb 
szolgálatot is a gyülekezetben. 
Az újonnan beiktatott lelkész azt 
is elmondta, hogy hosszú távú 
tervei között szerepel, hogy az 
intézményekben folyó lelki mun-

kát segíthesse és az egyetemista 
korosztályt is megszólíthassa a 
jövőben. 
Szabó Előd, a tatai gyülekezet 
lelkésze még a teológián figyelt 
fel Farkas Balázsra, akinek fel-
ajánlotta a tatai gyülekezetet 
gyakorlati helyszínnek. A sikeres 
közös munka eredményeképpen 
pedig a fiatal teológus továbbra is 
Tatán maradt.  
Nemcsak a gyülekezet vezetői, 
hanem a Tatai Egyházközség 
is örül a fiatal lelkész hivatalos 
beiktatásának. Dr. Varga József 
főgondnok a következőket fo-
galmazta meg köszöntőjében, 
amelyet Keresztelő Szent János 
kijelentésével kezdett: 
-„Akit az Isten küldött az az Isten 
beszédét szólja.” 
Jól emlékszem arra a 6 évvel ez-
előtti napra, amikor Dr. Szabó 

Előd vezető lelkipásztorunk hívá-
sára Farkas  Balázs először, mint 
hatodéves teológus gyakornok 
megkezdte szolgálatát a tatai re-
formátus gyülekezetben, amelyet 
aztán hamarosan, mint segédlel-
kész, majd beosztott lelkész foly-
tatott.
Pályafutása nem véletlenül veze-
tett töretlenül a Tatai Református 
Egyházközség Ifjúsági-Misszi-
ói-Diakóniai (IMD) lelkipásztor-
rá történő megválasztásáig. 
A lelkesen és nagy elkötelezett-
séggel munkálkodó fiatal lelkészt 
a gyülekezet szinte azonnal be-
fogadta és megszerette, hamar 
összekötötte életét a gyülekezeti 
közösség és a lelkész.
Pál Apostol filippiekhez írt levele 
4. fejezet 13. verse szerint „Min-
denre van erőm a Krisztusban, 
aki engem megerősít.”
Farkas Balázs lelkipásztor úr Is-
tenbe vetett hittel és sok munká-
val mutatott, mutat példát szolgá-
latával és életével különösképpen 
ifjúságunk számára. Fiatal kora 
ellenére jó emberismeretről tesz 
tanúbizonyságot, kitűnő kom-
munikációs és problémamegoldó 
képességgel rendelkezik, aktív 
részese a lelki és fizikai gyüleke-
zetépítő tevékenységünknek.
Jóleső érzéssel gondolok azokra 
a személyes tapasztalataimra is, 
melyek szerint – és biztos vagyok 
benne, hogy még sokan gondol-
ják így – istentiszteleti igehirde-
tései mindenki,  (bármely kor-
osztály) számára sokat mondóan 
tanítóak, útmutatóak.
Főtiszteletű Steinbach József 

Püspök úr egyik korábban el-
hangzott mondata a gyülekezeti 
szolgálat kapcsán sokszor - és 
most is, amikor Farkas Balázs 
lelkipásztor testvérünk szolgála-
tára gondolok - eszembe jut:
„Minden lelkészi szolgálat lénye-
ge a személyes jelenlét.” 
A Főpásztori instrukcióhoz szo-
ros illeszkedik a zsidókhoz írt le-
vél 10. része 38-39. verse, mely 
szerint: 
„Az én igaz emberem pedig hit-
ből fog élni és ha meghátrál, nem 
gyönyörködik benne a lelkem. 
De mi nem a meghátrálás em-
berei vagyunk, hogy elvesszünk, 
hanem a hitéi, hogy életet nyer-
jünk.”
Meggyőződésem szerint Far-
kas Balázs lelkipásztor úr nem a 
meghátrálás embere, állandó és 
megkérdőjelezhetetlen jelenlét-
tel, környezete, gyülekezetünk 
felé kisugárzó, hitünket erősítő 
módon fáradhatatlanul halad az 
Isten által elhívott úton.
Kedves Lelkipásztor Testvérünk!
A Tatai Református Egyházköz-
ség, gyülekezeti közösségünk 
nagyon nagy szeretettel köszönt 
életed e nagy pillanataiban.
Arra kérlek, hogy szolgálatod-
dal erősítsd tovább bennünk a 
hitünkbe vetett bizonyosságot, 
mélyítsd el az egymás iránti sze-
retetet!
Békességben és eredményesen 
munkálkodj tovább, amelyhez 
mindenkor számíthatsz a gyüle-
kezet és Presbitériumunk együtt-
működésére! - hangzott a kö-
szöntő.

TATA - Környei ú. temető
Berki Károlyné
Burszán Lászlóné
Czillahó Istvánné

TATA - Almási ú. temető
Steiner György

TATA - Kocsi ú. temető
Balogh Zoltán

DUNAALMÁS
Fekete Rudolfné

SZOMÓD 
Hoffmann Antalné 
Halmai Mária

NESZMÉLY 
Komáromi Zsigmondné

OROSZLÁNY
Molnár Miklós

SZŐNY
Sulyok Sándor 
 
MOCSA
Herczeg Ferencné 

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2021. októberben elhunytak

A Honvéd Bajtársi Klub  
2021. novemberi programajánlója
November 11. csütörtök 11:00  Erzsébet tér
Koszorúzás az I. világháború befejezésének emlékére állí-
tott emlékműnél.
November 17. szerda 15:00 óra Református Imaház
Klubdélután: Székely Sándor nyá. törzszászlós beszél szol-
gálatáról és életéről
November 18-19. Balatonakarattya
Katona Nemzedéki Találkozó részt vesz az elnök
November 25. 15:00 Etalon étterem
Részt vesznek a kerek évfordulósok, hozzátartozóik és a 
meghívottak.
Aktuális tájékoztató:
Kérjük klubtagjainkat, ha egészségük engedi vegyenek 
részt a rendezvényeken.
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Trianon 100.
A Gútay Jánosné ny. irodalomta-
nár által vezetett Tatai Versbarátok 
Köre halasztott időpontban, - 2021. 
09. 27-én - Trianon 100. évforduló-
ja alkalmából emlékmüsort rende-
zett. A műsort a Városi Televízió is 
felvette.
Benya Zsuzsa, Keresztesi József, 
dr. Kálmán Szabolcs és dr. Jónás 
Béla narrátorként elmondták, hogy 
a száz éve történt szörnyű ese-
ményre emlékezünk, amit sem fe-
ledni sem kitörölni az igaz magyar 
emberek szívéből nem lehet, mert 
ez a szívekbe égett és ott ég most 
is, hol hamu-, hol parázs-, hol pe-
dig láng formájában. Az első vi-
lágháború, - A Nagy Háború - ami 
1914-től 1918-ig tartott, több mint 
10 (20) millió áldozatot követelt. 
Mi magyarok, az Osztrák-Magyar 
Monarchia kötelékében a vesztesek 
oldalán álltunk. A békefeltételeket a 
győztesek diktálták. Párizs mellett - 
a Trianoni kastélyban - hirdették ki 
a halálos ítéletet. A magyar delegá-
ció tagjainak kizárásával döntöttek 
felőlünk.
Gróf Apponyi Albert, - a magyar 
delegáció vezetője - 1920. január 
20-án híres beszédet mondott a ma-
gyarok védelmében: „Önök uraim, 
akiket a győzelem a bírói székhez 
juttatott, elhatározták, hogy a hábo-
rú következményeit a felelősökre 
hárítják. Ám legyen! De ez eset-
ben a megtorlásnak arányban kel-
lene állnia a bűnösség mértékével 
és mivel Magyarországot sújtják a 
legszigorúbb és már a létét is veszé-
lyeztető feltételekkel, azt lehetne 
hinni, hogy az összes nemzetek kö-
zül éppen Magyarországot tekintik 
a legbünösebbnek. Magyarország 
számára ez azt jelentené, hogy el-
veszíti területének 2/3-át és népes-
ségének is majdnem 2/3-ad részét. 
Mert az ország e szerencsétlen kö-
zépső része elszakítva perifériáitól, 
meg lenne fosztva szén-, érc- és 
sóbányáinak legnagyobb részétől, 

olajától, földgázforrásaitól... meg 
lenne fosztva a gazdasági fejlődés 
minden forrásától. Ezek a feltételek 
hazám számára elfogadhatatlannak 
látszanak”, (részlet)
Apponyi Albert érvei azonban sü-
ket fülekre találtak. Ez a szörnyű 
diktátum 1920. június 4-én aláírásra 
került. Oly módon darabolták fel az 
országot, hogy voltak olyan falvak, 
városok, ahol a település közepén 
húzták meg a határt.
Erdélyt - Romániához 1.662.000 fő 
magyar lakossággal,
Felvidéket - Csehszlovákiához 
1.000.000 fő magyar lakossággal,
Kárpátalját - Ukrajnához 183.000 
fő magyar lakossággal,
Délvidéket - Szerbiához 420.000 fő 
magyar lakossággal,
és Szlovéniához 20.800 fő magyar 
lakossággal,
Burgenlandot - Ausztriához 26.200 
fő magyar lakossággal csatolták.
Magyarország 325.000 km2 terüle-
te 93 km2 területre zsugorodott.
1920 után több híres- és elismert 
ember is elítélően nyilatkozott e 
szörnyű gaztettről:
Herbert Henry Asquith - volt angol 
miniszterelnök szerint: „Ez a béke 
nem államférfiak munkája, hanem 
súlyos és végzetes tévedések ered-
ménye.”
David Lloyd George - volt angol 
miniszterelnök nyilatkozata: „Az 
egész dokumentáció, melyet szö-
vetségeseink a béketárgyaláson 
rendelkezésünkre bocsátottak csaló 
és hazug volt.”
Francesco Saverio Nitti - volt olasz 
miniszter és miniszterelnök véle-
ménye: „Trianonban egy országot 
sem tettek tönkre gonoszabbul, mint 
Magyarországot. De ezt az országot 
lélekben erős emberek lakják, akik 
nem nyugosznak bele hazájuk rom-
bolásába. Magyarország megcson-
kítása annyira becstelen, hogy sen-
ki nem vállalja érte a felelősséget. 
Nincsen olyan francia, angol vagy 
olasz, aki elfogadná hazája számá-

ra azokat a feltételeket, amelyeket 
Magyarországra kényszerítettek.”
Az igazságtalanul elszenvedett tra-
gédia mérhetetlen keserűséget, ki-
látástalanságot okozott, a 93 km2-
nyi megmaradt Magyarországon 
és az elcsatolt részeken élő magyar 
emberek körében is. Csoda tehát, 
hogy számos magyar költő, így: 
Szathmáry István, Gyóni Géza, 
Juhász Gyula, Kárpáti Piroska, 
Lampérh Géza, Dsida Jenő, József 
Attila, Csoóri Sándor, Sajó Sándor, 
Ruttkay Arnold, Gyurkovics Tibor, 
Papp-Váry Elemérné költőkből 
elemi erővel tört fel az indulat, a 
fájdalom, az elkeseredés, amit ver-
sekbe öntöttek? Ezeket a verseket 
szavalták el közönség előtt a Tatai 
Versbarátok.
Az I. Világháborúban a magyar ka-
tona a monarchia harcosaként küz-
dött, ott ahol „vér csurgott a földön, 
vér csurgott a fáról”, ahol „a rongy-
sátorban” haldokló magyar honvéd 
utolsó szavával is hazájára, fiára, 
feleségére gondolt, de a hazatérés 
sokaknak már nem adatott meg. 
Ezt az országot sújtotta a Trianoni 
békediktátum úgy, hogy „Bevégez-
tetett...! A törvényből így lett végül 
törvénytelen. így kapott szégyentel-
jes leckét a történelem.” Mert mind-
ezt nem csak a megmaradt Magyar-
ország polgárai, hanem „Trianont 
sínyli hat ország magyarja”.
Igaz történet, hogy az országcson-
kítás folytán északon az egy-hazát 
a Duna felezte meg és a nagyszü-
lők az unokáknak a Dunán át, a két 
határba szorult országból könnyes 
szemmel integettek, egymást meg 
nem ölelhették. „Mert hát a határ 
mindig, mert hát a kettéhasított 
Duna. Lesz ház? Lesz kenyér? Lesz 
tűz? Lesz haza? Nem lesz semmi!”
És a „sebtében meghúzott ország-
határ” miatt, Erdélyben is „bezárt 
az ódon iskola, elhalt a dal, kidőlt a 
harangláb.” „Az anyanyelv már rég 
a föld alá költözött, suttogva szólt a 
zsalugáterek mögött. Az emlékek is 

reszketve féltek és titokban éltek a 
Házsongárd felett.”
Lehet-e elfeledni az ezeréves múl-
tat, hogy „miénk volt a kedves Po-
zsony és Nagybánya, ahol Ferenczy 
festett” és „nem lehet feledni, nem 
soha, hogy Váradon egy Ady éne-
kelt és holnapot hirdettek magya-
rok.” Mint ahogy nem lehet feledni, 
„Nem! Nem! Soha! a szép kincses 
Kolozsvárt, Mátyás büszkeségét” 
és azt sem, hogy „mit zúg a szél a 
Hargitán és mit visszhangoznak a 
Csíki hegyek*.
Lehet-e ezek után nem megérteni 
Dsida Jenő nemes haragját az igaz-
ságtalanul ítélkezők felé, amikor a 
Psalmus Hungaricus című versében 
világgá kiálltja a költő, hogy „Euró-
pa fogja be fülét, s nyögjön a borza-
lomtól és őrüljön bele!” Miközben 
átkot mond magára is akként, hogy 
„Babylon vizeinél: epévé változzék 
a víz, mit lenyelek, ha téged elfelej-
telek! Nyelvemen izzó vasszeget 
üssenek át, mikor nem téged emle-
get! Hunyjon ki két szemem világa, 
mikor nem rád tekint, népem, te 
szent, te kárhozott, te drága!” Mi-
csoda haza- és nemzetszeretet ez!
Ennyi küzdelem-, szenvedés- és 
balsors után joggal vetődik fel a 
kérdés, hogy mit jelent magyarnak 
lenni?
A költő így válaszolja meg: „Szület-
ni nagynak, bajban büszke hősnek, 
de döntő harcra nem elég erősnek. 
Úgy teremtődni erre a világra, hogy 
mindig vessünk, de mindig hiába, 
hogy amikor már érik a vetés, akkor 
zúgjon rá irtó jégverés.”
És mégis! Van remény! Hiszen Tri-
anon veszteségéből is fel tudott állni 
a magyar nemzet. Mert „túl minden 
bún, minden szenvedésen, önérze-
tünket nem feledve mégsem, nagy 
szívvel, melyben nem apad a hűség, 
magyarnak lenni, büszke gyönyörű-
ség. Magyarnak lenni nagy, s szent 
akarat, mely itt reszket a Kárpátok 
alatt. Ha ktiszködőn, ha szenvedőn, 
ha sírva, viselni sorsunk ahogy meg 

van írva. Lelkűkbe szíva magyar 
földünk lelkét, vérünkbe oltva ősök 
honszerelmét, féltőn borulni min-
den magyar rögre, s hozzátapadni 
örökkön-örökre!” Mint ahogy van 
remény a „Bús magyar” énekében 
is, hiszen a bús magyar úgy énekel, 
hogy „fáj neki a teste, lelke, szíve 
tája, szemegödre, de ha hazáján se-
gíthetne, élne mégis mindörökre!”
És nem csak remény van, de van 
megoldás is! Gyurkovics Tibor 
költő villantotta fel a gondolatot: 
„Hanem egyként egy magyar nem-
zet összeállhatna, mint a selymet 
szövik száz szálból együvé rabok 
tovább nem leszünkké Petőfiből, 
Mátyás királyból, Zsilinkszky 
Áchim Andrisából, Kossuth dühödt 
Széchenyijéből, Radnóti sártépett 
verséből egy olyan ország születik 
határtalan határokig, amely össze-
áll, mint a jellem, a megalázó hely-
zetekben.” Lehet, hogy ez a nem-
zetegyesítés? És mindezt - vagyis 
a reményt és a megoldást - segíti a 
„Hitvallás”. „Mert a hit az erő, mert 
aki hisz győzött, mert az minden 
halál és kárhozat fölött az élet urá-
val szövetséget kötött.”
Elhangzott egy indonéz lelkész 
verese is, aki megáldotta a magyar 
nemzetet. Aki nagy dolgokra képes. 
Aki az igazságtalanul elszenvedett 
Trianon következményeiből is újra 
fel tudott állni, mert „erős az Ő 
hite”.
A verseket, az énekeket és a prózát 
előadták:
Gútay Jánosné, dr. Jónás Béla, 
Benya Zsuzsa, Keresztesi József, 
dr. Kálmán Szabolcs, Horváthné 
Benkő Ibolya, dr. Bicskey István, 
Visnyovszki Vendel, Kotaska Zol-
tánná, Cs. Balogh Anna, dr. Sopov-
né dr. Bachmann Katalin, Rigó Ba-
lázs, Lehotzky Csabáné, Hartmann 
Mártonná, dr. Rigó Kornélia, dr. 
Bicskey Istvánné, Nagyné Borza 
Erzsébet, és dr. Lakatos Péterné.

Dr. Sopovné dr. Bachmann Katalin

a Tatai Versbarátok krónikása

„Lenni, vagy nem lenni” ez volt itt a kérdés

November 9-én a Városházán 
ülésezett az Ifjúsági kerekasz-
tal, mely idén ősszel kezdte 
meg munkáját.
A kerekasztal alakuló ülésére 
október 12-én került sor azzal 
a céllal, hogy összefogja váro-
sunkban az ifjúsággal foglalko-

zó szakembereket, válaszokat 
találjon az aktuális szakmai 
kérdésekre, célokat, feladatokat 
határozzon meg a jövőre. 
Rigó Balázs alpolgármester, 
a kerekasztal vezetője az ülés 
előtt elmondta: - Viszonylag ke-
vés idő telt el az első találkozás 

óta, de mivel jövő hónapban be 
kell nyújtanunk az Ifjúsági Stra-
tégiánkat, ezért indokolt volt a 
találkozó, hiszen ízelítőt muta-
tunk a stratégiából a kerekasztal 
tagjainak, akik így megismer-
kedhetnek a dokumentum fő 
irányvonalaival. Rigó Balázs tá-

jékoztatott arról, hogy ezekben a 
hetekben Cserteg István ifjúsági 
referenssel közösen látogatnak 
el a tatai iskolákba, és elviszik 
annak a felmérésnek az ered-
ményeit, amely még az Ifjúsági 
Stratégia megalapozásához ké-
szült idén tavasszal. Ezzel kap-
csolatban Tata alpolgármestere 
hangsúlyozta: - Ennek a kérdő-
ívnek az alapján haladt a terve-
zés, melynek során kidolgoztuk 
a legfontosabb beavatkozási te-
rületeket. Az egyik ilyen terület 
egy szolgáltatási rendszer létre-
hozása helyi fiataloknak, jelen-
legi és egykori középiskolások-
nak, felsőoktatásban tanulóknak 
valamint a pályakezdőknek. 
Ugyancsak kiemelten fejleszten-
dő terület a közösségépítés, az 
ifjúsági szempontok hangsúlyo-
sabb megjelenése a különböző 

gazdaságfejlesztési tervekben, 
valamint az is, hogy az ifjúság 
közéleti szerepe erősödjön, s a 
helyi diákönkormányzat munká-
jába minél többen kapcsolódja-
nak be.  
Az Ifjúsági Kerekasztal részt-
vevői az elmúlt időszak esemé-
nyeit is értékelték. Ezek között 
szerepelt a Megyei Ifjúsági 
Bál, melyen 30 fős tatai dele-
gáció vett részt Tatabányán, az 
esemény házigazdája jövőre 
városunk lesz. Nagy sikerrel 
rendezték meg az IKSZ bör-
zét is, amelyen 25 szervezet és 
intézmény fogadta az iskolai 
közösségi szolgálattal kapcso-
latos lehetőségek iránt érdeklő-
dő diákokat, valamint lezajlott 
az őszi Hexatlon, melynek téli, 
jeges verzióját már tervezik a 
fiatalok. 

Nagyobb szerep jutna az ifjúságnak a közéletben is
Fotó: Domokos Attila
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Asztalitenisz
november 13. szombat 11.00 
TAC – Nagycenki SE férfi NB II
Helyszín: TAC csarnok
Kézilabda
november  18. csütörtök 16.00 
TAC – Esztergom férfi  serdülő
Helyszín: Güntner Aréna
november 20. szombat 16.00 
TAC – Soponyai SE női felnőtt
A mérkőzést az Ádám Sándor Sport-
csarnokban játsszák.
november 21. vasárnap16.00 
TAC – Solymári SC női ifjúsági
18.00 TAC – Agrofeed ETO UNI 
Győr férfi felnőtt
november 25 . csütörtök 17.30 
TAC – Budai Farkasok férfi ifi
Kosárlabda
november 21. vasárnap 13.00 
TSE – BKG Príma Akadémia női 
amatőr NB I
A mérkőzést Bábolnán játsszák.
Labdarúgás
november 13. szombat 10.00 
TAC – Csepel Hungary Club 94 férfi 
U14
12.00 TAC – II. kerület UFC férfi 
U15
14.00 TAC – Ácsi Kinizsi SE férfi 
U19
november 14. vasárnap 13.00 
TAC – Nagyigmándi KSK ffi felnőtt
november 21. vasárnap 13.00 
TAC – Sárisápi BSE férfi felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti játsszák.

Egy futóversenyen sokat számít 
hogy milyen az időjárás és hogy mi-
lyen a „körítés”. Az Őszi Tó futás 
szervezői és indulói nem panasz-
kodhattak az időjárásra, az október 
végéhez képest kimondottan jó volt, 
bár a szél megnehezítette a futók 
dolgát. Aki beneveztek és ott voltak 
a rajtnál, a”körítésban” sem csalód-
hattak, a FOOTOUR csapata ezúttal 
is kitett magáért. Ebben nagy segít-
ség volt a Hódy SE, Kun Tamás 

edző rendületlenül főzte a teát. Szó-
val minden adva volt ahhoz, hogy 
jó rendezvény legyen ezúttal is a Tó 
futás. Szokás szerint a gyerekek áll-
hattak oda először a rajtkapu alá és 
kezdhették a 2 km-t. A győztes Hor-
váth Mátyás (Baj) a várakozásokon 
felül gyorsan teljesítette a távot, de 
hát neki szinte hazai pálya az Öreg 
tó, lévén a Hódy SE-ben kajakozik. 
A lányoknál a FOOTOUR verseny-
zője Mészáros Lili érkezett először 

a célba. A beérkezés után kapott 
csokival gyorsan pótolhatták is az 
elvesztett energiát. A Tó futás saj-
nos jó néhány éve már emlékfutás-
ként is szerepel, hiszen több egykori 
sporttársra emlékeznek így a részt-
vevők. A Csuló-Balu emlékverseny 
és a Tó futás név most már egybe-
forrt. A  7 km-s távon a legjobb nő, 
míg a 14 km-es távon a legjobb férfi 
viheti haza a vándorserleget. Aki is-
meri a résztvevőket az szinte a rajt 
pillanatában odaadta a nők között 
első helyet a melegítő Szekeresné 
Dr Bakonyi Fruzsinának, hiszen 
már 7x ő őrizhette a serleget. Azért 
az meglepetés, hogy abszolút első-
ként ért célba, 10 mp-el megelőzve 
az első férfi versenyzőt.
B.F.: márciusban szültem a har-
madik gyermekemet, de most úgy 
érzem jobb vagyok mint a szülés 
előtt. Persze idő kell amíg visszaál-
lok a rendes kerékvágásba. Jól esett 

a verseny, szerencsére a táv nagy 
részén hátszél volt. A táv végén si-
került s fiúkat lerázni.
A férfiaknál október ide, október 
oda félmeztelenül futott és ért első-
ként a célba  Szendrei Zsolt.
Sz.Zs.: sajnálom, hogy Fruzsi a 
végén elfutott mellettem, de nem 
vagyok elkeseredve. Újra kezdő 
amatőr futó vagyok, aki 30 kg lefo-
gyása után, 5-6 perccel tudok jobb 
időt futni mint egy éve. Jól sikerült 
a bemelegítés és tudtam a kajako-
sokkal futni, akiket a végén meg is 
előztem.
A két körös futáson már kisebb me-
zőny rajtolt el, de ők is jól futottak. 
Több versenyző is közel hasonló ré-
szidőt futott egy-egy körön. A nők-
nél budapesti ( Varga Judit) , a férfi-
aknál  győri (Altrichter Zsolt) siker 
született. Most két hónap szünet és 
december 31-én a Szilveszteri futás 
következik.

A kézilabdában előfordul, hogy 
egy-egy megyében nincs annyi 
csapat, hogy önállóan rendezzen 
megyei bajnokságot. Ebben az 
esetben egy szomszédos megyével 
kooperálva közösen szervezik meg. 
Idén a megyei női bajnokságot Fej-
ér és Komárom-Esztergom Megye 
közösen rendezi. Itt indul a TAC 
együttese is. Az eddigi mérkőzéseit 
magabiztos játékkal nyerte. A leg-
utóbbi fordulóban a mezőny végén 
tanyázó Lajoskomárom csapatát 
fogadták, akik ráadásul kevesen is 
érkeztek. A két kapus mellett mind-
össze egy cseréje volt –nomen est 
nomen- Csóri edzőnek. Igaz a TAC 
is foghíjas volt, csak három me-

zőnyjátékos cseréje volt Kulcsár 
Gyöngyinek. Aztán a mérkőzés 
úgy kezdődött ahogy a hazaiak a 
legszebb álmukban gondolták. A 
vendégek a 19. percben szerezték 
első góljukat, de addig a hazaiak 
már 21-nél jártak. Óriási különb-
ség volt a két csapat között. Az első 
félidő 32-2-vel zárult. Szünet után 
már négy perc alatt két gólt szerzett 
a Lajoskomárom. A TAC folytatta a 
rohanást, a befejezésekbe több hiba 
csúszott, de a különbség egyre nőtt. 
Többször adódtak olyan időszakok 
amikor egy perc alatt több gól is 
született. A hazai edző mindenkit 
pályára küldött és gól is fűződött 
mindenki nevéhez, Somogyvári 

például először volt eredményes a 
felnőttek között. A vége már csak 
azért volt érdekes, hogy a TAC el-
éri-e a 60 gólt. Nos Bodányi révén 
az utolsó pillanatban sikerült. A 
tataiak könnyed játékkal is 60-9-re 
nyertek
TAC – LKSZO 60-9 (32-2)
Vezette: Gengeliczky D., Papp P.
Góllövő: Százvai 17, Nyitrai 15, 
Bodányi 11, Kurcsik 9, Szabó 4, 
Jagodics, Rácz, Somogyvári, Tom-
pa 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
A felnőttek után az női ifjúsági 
csapat is pályára lépett, a Lipót 
csapatát fogadták. Sokan voltak 
kíváncsiak a mérkőzésre, több li-

póti szurkoló is buzdította csapatát. 
Ezen a találkozóón a hazaiak nem 
várhattak magabiztos győzelmet, 
hiszen 2 helyezéssel  és  2 ponttal  
álltak jobban a tabellán. A vendé-
gek 8 mezőnyjátékossal érkeztek. 
Az első percekben nehezen szület-
tek a találatok, az 5. percben még 
csak 1-1 volt.  Aztán a TAC hat 
perc alatt dobott  öt gólt (6-1), majd 
a félidő felénél már hét góllal veze-
tett. A vendégek igyekeztek gyor-
san járatni a labdát, de lövőhely-
zetig nehezen jutottak. Ha mégis 
sikerült kapura lőniük, akkor ott 
volt Bodnár Bogi aki bravúrokkal 
állta a sarat. Az első félidő máso-
dik részében már felváltva estek a 

gólok és 16-8-as tatai vezetéssel 
mentek pihenni a csapatok. Szünet 
után nagy elánnal kezdett a TAC és 
csinált egy 6-0-s  sorozatot. A Lipót 
hét perc után talált először a kapu-
ba. Bognár továbbra is jól védett és 
a védekezés is rendben volt. Fábián 
harcossága révén egyre többször 
találtak gólt a vendégek (végül 11 
góllal zárt), de a vége azért sima 
lett. Ezzel a két ponttal a TAC meg-
erősítette 3. helyét a tabellán.
TAC – Lipót 34-20 (16-8)
Vezette: Gengeliczky D, Papp P.
Góllövő: Rácz 8, Sebestyén 7, 
Staudt 6, Ungor 4, Kurcsik 3,  Szi-
vek 2, Jagodics, Kiss, Sás, Simon 
1-1. Edző: Kulcsár Gyöngyi

Eredmények 
Kézilabda
Férfi felnőtt  BFKA Veszprém – TAC 
34-27 (19-17)
Vezette: Héjja Á., Kónya B.
Góllövő: Bognár 6, Kiss, Schneider, 
Tass 5-5, Kreisz 3, Sárosi 2, Győrffi 1
E: Márton Ádám
Férfi ifj. TAC – Honvéd 22-22 (11-11)
Vezette: Deák P., Tóth J.
Góllövő: Zubek 8, Barna 5, Takács 3, 
Csordás, Marx 2-2, Czunyi, Huber 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő Lipót – TAC 22-49 (10-
26).  
Vezette: Nagy T., Novák T.
Góllövő: Török 11, Nényei, Szomba-
ti 9-9, Boda, Jenei 6-6, Mekli, Zwickl 
3-3, Horthy 2
Edző: Endrédi Dezső
Női felnőtt Dunaújvárosi AC – TAC 
22-40 (11-19)
Vezette: Polgár Cs., Szűcs A.
Góllövő: Százvai 11, Kőhalmi 8, 
Nyitrai 7, Simon 4, Bodányi 3, Jagi-
dics, Kurcsik, Rácz 2-2, Szabó 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női ifjúsági Komárom VSE – TAC 19-
23 (13-13)
Vezette: Natkai R., Őri E.
Góllövő: Sebestyén 7, Rácz, Ungor 
5-5, Szivek 3, Jagodics 2, Simon 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női serdülő Kézilabda UP – TAC  31-

18 (18-6)
Vezette: Budai-Bock K., Szántó T.
Góllövő: Dorogi 5, Nagy 3, Hatvani, 
Makai, Mészáros 2-2, Bogdola, Kur-
csik, Sás, Somogyvári 1-1
Edző: Blázsovics Norbert
Női U15 Kőkúti Sasok DSE – Érd I 25-
13 (12-8)
Kőkúti Sasok DSE – Veszprém Pannon 
SE 18-27 (9-15)
Góllövő: Skorcze 19, Nényei 15, Csur-
gó 3, Godina, Rohodi 2-2, Motil, Szabó 
1-1. Edző: Heitz András
Férfi U15 Kőkúti Sasok DSE – Grund-
fos Tatabánya KC Tarján 39-23 (16-11)
Óbuda – TAC 31-14 (14-6)
Kőkúti Sasok DSE – TAC 27-19 (8-12)
Góllövő Kőkúti: Ambrózy, Vámosi 16-
16, Békefi, Mikó 8-8, Balogh 4, 
Bereczki, Kiss, Pollák 3-3, Nagy 2, 
Dumánszki, Horváth-Zombori, 
Nagy-Varga 1-1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Góllövő TAC:  Sebestyén 11, Benke 9, 
Dudás 7, Nagy 4, Lantos, Simecz 1-1
Edző: Bóna Brigitta
Fiú U13 Grundfos Tatabánya KC 
Tarján- Kőkúti Sasok DSE 5-38 (5-21)
Kőkúti Sasok DSE – Cunder TU Kézi-
suli 19-13 (10-7)
Edző: Kőhalmi Zsófia
Lány U13 TAC – Mosonmagyaróvári 
KC 9-31 (4-16)
TAC – Komárom VSE 15-6 (8-4)
Edző: Willi Attiláné

Kilián DSE – Kőkúti Sasok DSE 11-23 
(5-15)
Kőkúti sasok DSE – Győri ETO KC II 
17-29 (10-15)
Edző: Suszter Annamária
Kosárlabda
Női amatőr NB I Nyíregyházi Kosársu-
li – TSE 80-69 (23-21,16-17,19-13,22-
18). Vezette: Takács Z., Bene Sz.
Pontszerző: Horváth 18/3, Mohai 15/3, 
Kurucz 13/3, Morcz 8/3, Tóth 7, Kon-
csár 6, Sulyák 2
TSE – Szolnoki MÁV SE 87-61 (23-
12,20-14,22-20,22-15)
Vezette: Szőcs P., Koller I.
Pontszerző: Horváth 24, Kurucz 15/3, 
Morcz 14/6, Tóth 10, Mohai 8, László 
7/3, Fodor 4, Stocker 3, Koncsár 2
Edző: Kaposi Renátó
Férfi junior Győri KC – TSE 89-78 (27-
21,27-15,26-16,9-26)
Vezette: Földesi M., Nagy P.
Pontszerző: Horváth 17, Zalavári 16, 
Tápai 12, keller 11, Andai 8/3, Pozsár 
8, Orbán 4, Bittmann 2
TSE – FALCO-Vulkano Energia KC 
Szombathely/B 97-79 (21-17-28-
22,26-18,22-22)
Vezette: Novák B., Világos T.
Pontszerző: Keller 27/3, Horváth 18, 
Zalavári 13/3, Andai 10/6, Bittmann 
8/6, Pozsár 8, Tápai 7, Nyikos 3/3, Or-
bán 3
TSE – Dávid Kornél KA/B 79-72 (15-
21,22-20, 22-15,20-16)

Vezette: Koller I, Horváth A.
Pontszerző: Horváth 24/3, Keller 22, 
Bittmann 12, Andai 10/3, Pozsár 4, 
Orbán 4, Tápai 3/3
Edző: Orsós-Bogdán Lívia
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Vértesszőlősi SE 
5-3 (2-0)
Vezette. Miráki G.
Góllövő: Kiprich 10, Zuggó 35 (11-
ből), 56, Mészáros 61, Bogár 69 ill. Fe-
kete 46, Babai 83, Bogdár 85
Wati-Kecskéd KSK – TAC 3-2 (2-0)
Vezette: Linn K.
Góllövő: Raffai 14, Neckernusz 18, 
Szabó 78 ill. Zuggó 50, Nagy 69
Kiállítva: Dragonya (TAC) 37
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 FC Esztergom – TAC 0-0
Vezette: Szeibert P.
TAC – Bakonysárkányi SE 4-2 (3-2)
Vezette: Somogyi L.
Góllövő: Nagy 7,31, Binks 30, Kalócz-
kai 55 ill. Rakita 4, Lakatos 28
Edző: Schaffer Péter
Férfi U16 AIRENERGY FC – TAC 4-1 
(3-0)
Vezette: Ilyés G.
Góllövő: Máté 15, Soóo 17, Szűcs 22, 
Tóth 51 ill. Dumánszki 73
 II.kerület UFC – TAC 9-2 (3-0)
Vezette: Zám L.
Góllövő: Bélai 7, Janityi 7, PADOS 29, 
Rodriguez 50,86, Hidi 51,74,89, Faza-
kas 61 ill. Chmelovics 82,88

Edző: Kele Zoltán
Férfi U15 FC Esztergom – TAC 2-1 
(2-1)
Vezette:  Lovas G.
Góllövő: Laurinyecz 3,35 ill. Valter 10
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 TAC – Komárom VSE 0-5 
(0-2)
Vezette: Janovics Á.
Góllövő: Horváth B. 1, Horváth G. 40, 
Süveg 57,61, Zvér 78
Dunakanyar SE Szentendre – TAC 5-3 
(2-1)
Vezette: Bíró Zs.
Góllövő: Trombitás 13, Pásztor 22, 
Szórád 43,60, Bánóczi 47 ill. Jusztin 6, 
Adler 54, Kádas 66
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt Dorogi FC – TAC 2-0 (1-0)
Vezette: Kovács Zs.
Góllövő: Zalavári 16, Kelenföldi 76
TAC – Környe SE 0-5 (0-2)
Vezette: Somogyi L.
Góllövő: Baldoni 19, Schlapak 25, 
Hermann 69, Majtán 81, Folk 88
Női U18 TAC – Bakonysárkány SE 6-2 
(4-0)
Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Majoros 2, Porpáczy 
24,26,35, Schek 47, Bencze 68
Női U15 TAC – Fortuna SE 1-5 (1-3)
vezette: Sándor T.
Góllövő: Czakó 21 ill. Somodi 13,18, 
GUgg 21,54, György 54
Csapatvezető: Gusztafik Lilla

A Csepeli Fogyatékkal Élők ren-
dezett nemzetközi sportfesztivált 
amelyen két megyénkben működő 

szervezet, az ÁHI 
Jóga egyesület és 
a Tatabányai Hu-
manitás SE is részt 
vett.  A felnőtteknél 
10, míg az ifjúsá-
giaknál 8 csapat 
versenyzett. Boc-
ciában, dartsban és 

íjászatban kellett helytállni a részt-
vevőknek. Az ÁHI Jóga verseny-

zői ezúttal is kitettek magukért, 
hiszen valamennyi sportágban do-
bogóra állhattak. Dartsban Szabó 
Józsefnének sikerült aranyérmet 
szerezni, míg íjászatban Bacsárdi 
Józsefnek ezüstérem jutott.
Nagy küzdelmet hozott a felnőttek 
boccia versenye. Ez egyébként egy 
remek közösségépítő játék, nem 
számít idős vagy fiatal, ép vagy fo-
gyatékkal élő valaki. Az ÁHI Jóga 

együttese a dobogó második fo-
kára állhatott  fel az eredményhir-
detésen. A csapat tagjai: Bacsárdi 
Józsefné, Bacsárdi József, Kiss 
Gábor, Szabó Józsefné. A sérültek 
boccia versenyében a Humanitás 
SE versenyzői kibérelték a dobo-
gót, első lett holtversenyben Kiss 
András és Schalkammer Ádám, 
míg harmadik helyezettként Ho-
mai Zsolt végzett.

Négy pont 94 góllal

Fogyatékkal élők sikerei

Futottak egy jót
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