
Tata Város Önkormányzata no-
vember 10-én a Hotel Gottwald-
ban rendezte a szociális munka 
napja alkalmából szervezett ün-
nepségét, melyen idén is azok-
nak a szakembereknek mondtak 
köszönetet, akik áldozatkészen 
és szakmai alázattal végzik mun-
kájukat, az év minden napján se-
gítve, gondozva a rászorulókat 
Tatán és a kistérségünkben egy-
aránt.
Hivatalosan november 12-én 
van a szociális munka napja, me-

lyet világszerte számos ország-
ban nyilvántartanak és felhívják 
a figyelmet azokra, akik az ele-
settekért dolgoznak. Felmérések 
szerint hazánkban az emberek 
közel egyharmada küzd olyan 
problémával, amelynek kezelé-
se valamilyen szociális gondo-
zást, külső segítséget igényel. 
A tatai ünnepségen részt vett 
Fülöp Attila, szociális ügyekért 
felelős államtitkár, aki a témával 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
- A szociális munka napja egy 

olyan ünnepnap, amely a terü-
leten dolgozó csaknem 100 ezer 
embernek munkaszüneti nap, 
de legalább olyan fontos, hogy 
egyben egy üzenet is a társada-
lom felé arról az értékteremtő 
tevékenységről, ami ezen a téren 
zajlik. Az államtitkár kiemelte: 
- A pandémia kapcsán a mögöt-
tünk álló időszakban láthattuk 
azt, hogy a szociális biztonság 
nem egyenlő az anyagi bizton-
sággal, szükség van arra a hát-
tértámaszra, arra a segítő kézre, 

amit a gondoskodáspolitikában 
dolgozók, a szociális munkások 
nyújtanak. Ennek a munkának 
egyfajta megbecsülése az a 20 
százalékos béremelés, amelyet 
a szociális és gyermekvédelmi 
területen dolgozók kapnak 2022. 
január elsejétől függetlenül attól, 
hogy milyen típusú fenntartónál 
végzik a feladataikat.
Michl József polgármester a 
helyszínen mondott köszönetet 
a szakembereknek a tataiak és a 
kistérségben élők nevében. A vá-
rosvezető elmondta: - Évről-évre 
igyekszünk Tatán minden olyan 
dolgozói közösséget külön is 
köszönteni, amely a város teljes 
közösségéért dolgozik. Ebből a 
körből kiemelkednek a szociális 
munkát végzők, akiknek nagy 
hálával tartozunk a mindenna-
pokban végzett áldozatos szol-
gálatukért. Fontos, hogy azok a 
munkatársak, akik ebben a nehéz 
és sokszor küzdelmes munkában 
részt vesznek, érezzék a megbe-
csülésünket, a figyelmünket. 
Folytatás a 3. oldalon

2022 Fellner Jakab - emlékév lesz 
Tatán, az építész születésének 
300. évfordulója alkalmából. A 
Fellner Jakab- emlékév Bizottság 
november 10-én a Tatai Várban 
tartott sajtótájékoztatót, melyen a 
következő esztendő programjait 
is bejelentették. 
Fellner Jakab (1722-1780) a tatai 
uradalom egykori építőmestere, 
a magyarországi barokk építé-
szet egyik legjelentősebb alakja 
1743-ban került Tatára. A mor-
vaországi származású Fellner az 
Esterházyak birtokán dolgozott 
pallérként, majd a tatai uradalom 
építésze lett. A római katolikus 
Szent Kereszt-plébániatemplom 
1751-ben Franz Anton Pilgram 
tervei szerint megindult építése 
az ő tervei szerint folytatódott, a 
tornyok 1777-ben készültek el, s 
1779-ben már használták a temp-
lomot, melynek épületét Fellner 
fejezte be. Rá várt az uradalom 
kínálta számos építési feladat 
megoldása is: a fogadók, malo-
mépületek, istállók, lakóházak 
mellett az uradalmi építési iroda 

vezető mestereként ő kapott meg-
bízást a tatai Esterházy-kastély 
valamint a piarista társház ter-
vezésére is. Tata mellett jelentős 
szerepe volt Pápa, Eger és Veszp-
rém városképének kialakításá-
ban. Ahogyan Dr. Schmidtmayer 
Richárd a Kuny Domokos Múze-
um igazgatója a sajtótájékozta-
tón fogalmazott, Fellner Jakab a 
város minden részén otthagyta a 
keze nyomát, ezért fontos, hogy 
méltó módon emlékezzünk meg 
róla és gondozzuk örökségét.
Michl József polgármester a 
várban köszönetet mondott az 
emlékév megrendezését kezde-
ményező Fellner Jakab Kulturá-
lis Egyesületnek, Fellner emlé-
kének szeretetteljes ápolásáért, 
őrzéséért. A városvezető hangsú-
lyozta: - Fellner Jakab munkás-
sága nyomán nagyon sok ajándé-
kot hagyott városunkra, melyek 
most is meghatározzák Tata min-
dennapjait. Éppen ezért olyan 
emlékévet szeretnénk szervezni, 
amelyből úgy tudunk erőt merí-
teni, hogy a tiszteletünk kifejezé-

se mellett a programok üzenete 
hatással legyen a mi  életünkre és 
munkánkra is, megtanulva Fell-
ner életművéből mindazt, amit a 
mai világ továbbépítéséhez fel-
használhatunk.
Fellner Jakab nevét sokáig nem 
ismerték széles körben. Amikor 
a XX. században Magyary Zol-
tán elkezdte vizsgálatait a tatai 
mintajárásban, fiatal tehetsége-
ket kért fel arra, hogy térségünk 
valódi történeti gyökereit fel-
kutassák, s ezzel erősítsék az itt 
élők identitását, összetartását. Az 
egyik ifjú kutató, Révhelyi Ele-
mér volt az, aki elkezdte feltárni 
Fellner Jakab életét, munkássá-
gát, s ennek köszönhetően került 
a köztudatba Tatán az építőmes-
ter neve és épületeinek sokasága. 
Kaszál Józsefné, az egykori Mú-
zeumbaráti Kör jogutódjaként 
alapított, 30 éve működő Fellner 
Jakab Kulturális Egyesület titká-
ra az emlékév kapcsán úgy nyi-
latkozott: - Az egyesület aktívan 
dolgozik a szellemi és kulturális 
értékeink megőrzéséért, amiért 

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2007-ben a Tata 
Városáért kitüntetés arany foko-
zatát adományozta a közösség-
nek. Az elmúlt három évtizedben 
számtalan népszerű programot 
valósítottak meg, városnéző 
sétákat, kiállításokat, szakmai 
előadásokat és konferenciákat 
szerveztek, emellett bejárták 
Magyarországot valamint Euró-
pa több országát, végiglátogatták 
Tata testvérvárosait és eljutottak 
Fellner Jakab szülővárosába, 
az egykori Nikolsburgba, mai 
nevén Mikulovba is. Kaszál 
Józsefné hozzátette, már évek 
óta készülnek az emlékévre, 
amelynek keretében sokszínű 
programkínálatot szeretnének 
megvalósítani, amely túlnő Tata 
határain.
A programok tehát nem csupán 
városunkat érinthetik, hiszen 
Fellner Jakab nagy szerepet ját-
szott Pápa, Eger és Veszprém 
arculatának megalkotásában 
is, ezért ezekkel a városokkal 
együttműködve ugyancsak ter-
vez eseményeket az emlékév 
bizottság. Emellett felvették a 
kapcsolatot az építőmester szü-
lővárosával, ahová hamarosan 
küldöttség utazik majd.
A Fellner Jakab - emlékév 
programjairól Rigó Balázs tá-
jékoztatott. Tata alpolgármester 
elmondta: - A programok ter-
vezése nem előzmény nélküli 
abból a szempontból sem, hogy 
az elmúlt időszakban sokat fog-
lalkoztunk annak a városi Kultu-
rális Koncepciónak a kidolgozá-
sával, amely a következő évekre 
megszabja a fő irányvonalakat. 
A koncepció három alappillére 
az identitás és közösség, az in-
tézményi működés valamint a 
megjelenés és kisugárzás. 
Folytatás a 3. oldalon
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Elkészült a tatai Máltai Játszó-
kert biztonságos gumiburkolata, 
a Jázmin Iskola udvarán a gyere-
kek örömmel vették újra birtokba 
a megújult játszóteret.
Tata Város Önkormányzata év-
ről-évre pénzügyi támogatást 
biztosít a játszókert működteté-
séhez a Máltai Szeretetszolgálat 
Tatai Csoportjával kötött együtt-

működési megállapodás kere-
tében. Miután felmerült az az 
igény, hogy a hely egy modern 
burkolatot kapjon, a kivitelezést 
az önkormányzat saját költség-
vetési forrásból biztosította. 
Bondor Lajos a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Közép-du-
nántúli Régiójának vezetője a 
helyszínen úgy nyilatkozott: 

- Nagyon örülnek a fejlesztés-
nek, ugyanis korábban sok szülő 
jelezte, hogy a homokos talajt 
időszerű lenne tisztább és biz-
tonságosabb burkolatra váltani. 
Bondor Lajos hozzátette, a kö-
zösségi tér működtetése, tarta-
lommal való megtöltése a szere-
tetszolgálat munkatársain múlik, 
és nagyon jó érzés, ha ehhez 
megfelelő eszközháttér áll a ren-
delkezésükre.
A modern gumiburkolat színes 
felső rétegét több minta is díszíti, 
többek között egy jázmin virág 
és a szeretetszolgálat logója.  Az 
új burkolatot 270 négyzetmé-
teren alakították ki, 13,5 millió 
forintból.
Rigó Balázs alpolgármester a 
helyszínen elmondta: - A jelen-
legi legtartósabb és legbiztonsá-
gosabb burkolattal tudtuk ellátni 
a játszókertet, ezzel örömmel 
tettünk eleget a szeretetszolgálat 

és a szülők kérésének. Emellett 
több fejlesztést is végrehajtot-
tunk az elmúlt időszakban azért, 
hogy a tatai kisgyermekek a sza-
badban minél jobb körülmények 
között játszhassanak: - szintén 
modern gumiburkolattal láttuk 
el a Bartók Béla Óvoda udvarát, 
játszóvárat kapott a Szivárvány 
Óvoda,  egy új hintával bővült a 
kinti játékszerek sora az agostyá-
ni Bergengócia Óvodában ahol 
térkő burkolattal is kiegészült az 
udvar, valamint az önkormányzat 
támogatásával a Kertvárosi Óvo-
da is újabb játékelemekkel gaz-
dagodott. Rigó Balázs hozzátette: 
- Látható, hogy a tatai oktatá-
si-nevelési intézmények belső te-
reinek fejlesztései mellett a külső 
terek folyamatos korszerűsítését 
is elvégezzük annak érdekében, 
hogy biztonságos, modern körül-
mények között mozoghassanak a 
gyerekek a szabadtéren.

Lezárult az 
’56-os totójáték
November 15-én a Városháza dísz-
termében díjazták a Tata Város Ön-
kormányzata által, s a Tata 1956 
Facebook oldal közreműködésével 
megrendezett 1956-os online totó 
játék legsikeresebb, megjelent részt-
vevőit.
Az önkormányzat idén egy online 
totó játék keretében is szerette vol-
na felhívni a Tata történelme iránt 
érdeklődők figyelmét az 1956-os 
forradalom és szabadságharc helyi 
eseményeire, valamint szereplőire. 
Ezért október 26. és november 4. 
között naponta egy kérdés került fel 
a Tata 1956 valamint a városi Fa-
cebook oldalra az ’56-os helyi ese-
ményekkel kapcsolatban, minden 
esetben három lehetséges válasszal. 
A tippeket (1, 2, X) a résztvevők fel-
jegyezték, majd a játék végén egy 
nyilvánosságra hozott kódtáblázat 
segítségével betűkre váltották, így 
jutva el a helyes megfejtéshez, mely 
a SZABADSÁG szó volt.
A Városházán Rigó Balázs alpolgár-
mester elmondta: - Idén szerettünk 
volna még több tatait bevonni az 
1956-os eseményekre való megem-
lékezésbe a hagyományos, október 
26-i emléksétánkhoz kapcsolódva, 
mely érint minden tatai emlékhe-
lyet. Ezeket a helyszíneket ugyan 
végiglátogatjuk minden évben, de 
a hétköznapokon valószínűleg csak 
elsietünk mellettük, ezért olyan totó-
kérdéseket tettünk fel, melyek csak a 
helyszínek alapos ismerete nyomán 
válaszolhatóak meg.
A díjazottak, Rónavölgyi-Varga 
Marcell, Szijjártó Gréta, Sinka Me-
linda és Varga Melinda tárgynyere-
ményeket nyertek, egy 1956-os tár-
sasjátékot valamint a Magyar Hősök 
című könyvet. 

Befejeződött a Máltai Játszókert burkolatfelújítása
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Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete november 24-én 
tartotta soros ülését a Városhá-
za dísztermében. A helyszínen a 
képviselők 18 napirendi pontban 
döntöttek.
A novemberi ülés rendelet-al-
kotáshoz kapcsolódó előterjesz-
tésekkel kezdődött, ezek között 
szerepelt a telekadóról szóló 
önkormányzati rendelet módo-
sítása valamint egy beszámoló 
a helyi adókról. Utóbbival kap-
csolatban Michl József az ülés 
utáni sajtótájékoztatóján úgy fo-
galmazott:- Nagyon köszönöm 
Tata adófizetőinek a precíz és 
pontos adófizetést. A költségve-
tésben meghatározott, mintegy 
2,5 milliárd forintos helyi adó 
bevételünk év végére teljesülni 
fog, most 98% körül van.  Az 
építmény és telekadó már most 
több, mint 100%-ban teljesült, az 
iparűzési adó tekintetében pedig 
az a jó hírünk van, hogy idén a 
kis és közepes vállalkozásoknak 
a 2% helyett csak 1% adót kell 
befizetniük, a másik egy száza-
lékot megtarthatják. A 2021-ben 
be nem fizetett 1 % adóelőleget 
az állam támogatásként pedig 
odaadta az önkormányzatoknak. 
Michl József hozzátette:- Jó ide-
je nem emelkedtek városunkban 
a helyi adók és mégis növekszik 
Tata adóbevétele, ami igazolja 
annak az elgondolásunknak a he-
lyességét, hogy az önkormányzat 
nem az adókat, hanem az adófize-
tők számát növeli. 
Az ülésen a testület első olvasat-
ban tárgyalt az új Településfej-
lesztési Koncepcióról. Az önkor-

mányzat még 2019-ben döntött 
a településfejlesztési eszközök 
teljes felülvizsgálatáról, így a 
Településfejlesztési Koncepció 
elkészítéséről is. Ennek törvény 
által meghatározott menetrendje 
van, mely szerint két szakasz-
ban kell a koncepciót egyeztetni 
a lakossággal. Az egyik az elő-
zetes tájékoztatási szakasz volt, 
amely 2021 nyarán a koncepció 
első munkaverziójának a tata.hu 
weboldalon történt megjelente-
tésével és lakossági tájékoztatók 
megtartásával a jogszabályoknak 
megfelelően lezajlott. Ezek alap-
ján a tataiak megtehették a javas-
lataikat, több, mint 234 észrevé-
telt fogalmaztak meg. Ezt követte 
októberben egy második körös 
egyeztetés, a munkaközi tájékoz-
tatás, melynek részeként a város 
honlapján október 19-én megje-
lent a Településfejlesztési Kon-
cepció javított verziója, és lezaj-
lott egy lakossági fórum is. Michl 
József a témában elmondta: - A 
még szükséges változtatásokat, 
módosításokat megtesszük és a 
decemberi ülésünkre végleges 
formájában előterjesztjük elfoga-
dásra a koncepciót. A dokumen-
tumot 25 szakhatóság, valamint a 
megyei és az országos főépítész 
is véleményezte illetve elfoga-
dásra javasolta, emellett pedig a 
városunkat körülvevő többi tele-
pülésünknek is megküldtük és ők 
is támogatták. 
Városüzemeltetési témakörben a 
Volánbusz Zrt.-vel kapcsolatban 
is voksoltak a képviselők. Az 
önkormányzat a közlekedési tár-
sasággal hosszú évek óta együtt-

működik a közösségi közlekedés 
megszervezésében. A bérletek-je-
gyek árán az infláció mértékének 
megfelelően évente módosíta-
nak, illetve az együttműködési 
megállapodásban meghatározott 
életkorú autóbuszok cseréjét is 
folyamatosan egyeztetik, ennek 
megfelelően most két fiatalabb 
autóbusz kerül Tatára. 
A vagyongazdálkodáshoz kap-
csolódó előterjesztések között 
szerepelt két beszámoló, az ön-
kormányzat által bérbe adott üz-
let- és irodahelyiségek valamint 
az önkormányzat által haszon-
bérbe és bérbe adott ingatlanok 
ellenőrzéséről, emellett a Kö-
lyök Kft.-vel kapcsolatosan is 
döntés született a Városházán. 
A Kölyök Kft. - mely közétkez-
tetéssel foglalkozik városunk-
ban - a nyersanyagok jelentős 
áremelkedése miatt kérte a gyer-
mekétkeztetésre vonatkozó díjak 
emelését, azonban egy kormány-
rendelet szabályozása miatt nem 
lehetséges a díjemelés a fennál-
ló, koronavírus-járvány miatti 
veszélyhelyzetben. Mivel ennek 
ellenére a megfelelő színvonalú 
étkeztetési szolgáltatáshoz több-
letforrások biztosítása szükséges 
a szolgáltató részére, ezért a kép-
viselő-testület arról döntött, hogy 
az önkormányzati tulajdonú, s 
a Kölyök Kft. által működtetett 
tálalókonyhák bérleti díját elen-
gedi. Michl József tájékoztatott 
arról, hogy a Kft. többletigénye 
körülbelül 6,5 millió forint lenne, 
ennek részbeni kompenzálására 
hozták ezt a döntést, ugyanis a 
bérleti díjak elengedése 1,6 mil-

lió forintot jelent. Tata polgár-
mestere hozzátette: - Az év során 
komoly kedvezményeket adtunk 
más cégeknek is, amelyek az ön-
kormányzattól bérelnek különbö-
ző helyiségeket. Emellett a város 
nagy többletet is kapott a Kölyök 
Kft-től azáltal, hogy a Vaszary 
János Iskola felújítása miatt ki-
alakult helyzetben a cég jelenleg 
nem egy, hanem három különbö-
ző helyen tálal az iskolás gyere-
keknek, s ezt a megoldást együtt-
működően, rugalmasan vállalta a 
szolgáltató a gyermekétkeztetés 
biztonsága érdekében. 
A novemberi képviselő-testületi 
ülés humán témái között szere-
pelt egy beszámoló a Tatai járás 
munkaerő-piaci helyzetéről, va-
lamint Tata 2021-2027-re vonat-
kozó kulturális koncepciójáról is 
voksoltak. Utóbbi Rigó Balázs 
alpolgármester koordinálásával 
született meg. A koncepcióról 
Michl József polgármester úgy 
nyilatkozott: - Mindenkinek ja-
vaslom, hogy olvassák el, mert 
egy innovatív stílusban meg-
fogalmazott, számos új irányt, 
szempontot mutató dokumentu-
mot kaptunk, melynek megal-
kotásában több társ és szakmai 
szervezet is részt vett, például a 
Kuny Domokos Múzeum, a Mó-
ricz Zsigmond Városi Könyvtár, 
a Városkapu Zrt. és a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság.  
Egy nagyon jó koncepció szüle-
tett, amely megmutatja, hogyan 
folytassuk az eddigi munkánkat, 
és, hogy milyen sok dologra épít-
kezhetünk, alapozhatunk a jövő-
ben.
Az ülésen napirenden volt még 
egy támogatás a Tatai Televízió 
Közalapítvány részére, mely pá-
lyázati önrészt jelent egy sikeres 
pályázathoz, egy tájékoztató az 
Európai Uniós pályázatokról és a 
magyar kormány által biztosított 
támogatásokról, valamint sza-
vaztak a képviselő-testület 2022. 
I. félévi munkatervéről és az ön-
kormányzat 2022. évi ellenőrzési 
tervéről is.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő, egy-
ben idei utolsó ülésére a tervek 
szerint december közepén kerül 
majd sor.

Üléseztek a tatai képviselők



Az Éremgyűjtők Tatai Szerve-
zete, a Tatai Atlétikai Club és a 
Magyar Atlétikai Club szervezé-
sében avattak emléktáblát Gróf 
Esterházy Miksa (1837-1883), a 
modern magyar sport megterem-
tőjének tiszteletére november 19-
én a Güntner Aréna Városi Sport-
csarnokban.
Gróf Esterházy Miksa honosítot-
ta meg hazánkban a mai értelem-
ben vett sportéletet, s a Magyar 
Athletikai Club 1875-ös megala-
kításával világhódító útjára indí-
totta a magyar sportot. Esterházy 
maga is sportolt, versenyzett, a 
gyaloglásban elért sikerei miatt 
kapta a „Viator” nevet, melynek 
jelentése: gyalogló, vándor. Haté-
konyan menedzselte is a sportot, 
komoly kapcsolatrendszere volt 
és emellett élt a korabeli sajtó 
adta lehetőségekkel, cikkeket írt, 
előadásokat tartott. Kinyomtatta 
Gyaloglási kalauzát Viator álné-

ven, és Molnár Lajos kolozsvári 
testnevelő tanárral közösen meg-
jelentették  az Athletikai gya-
korlatok című kiadványukat. A 
Magyar Athletikai Club megala-
kítására 1875. április 8-án került 
sor, melyen a résztvevők Esterhá-
zy Miksát választották elnöknek. 
A klub alapítását követően Ester-
házy nagy lendülettel folytatta az 
atlétika széles körű népszerűsíté-
sét, s 1875. május 8-án Európá-
ban elsőként szervezett nyilvános 
atlétika versenyt. Napjainkban 
május 8. a Magyar Sport Napja. 
Vámosi László, az Éremgyűjtők 
Tatai Szervezetének titkára Ester-
házy Miksa életútjáról úgy nyilat-
kozott: - Miután Cambridge-ben 
végzett, diplomáciai szolgála-
tot látott el az Osztrák-Magyar 
Monarchiában, számos ország-
ban megfordult diplomataként 
és minden állomáshelyén részt 
vett különböző sporteseménye-

ken. Így jutott el az atlétikához, 
amely abban az időben mást je-
lentett, mint napjainkban, inkább 
egy gyűjtőfogalom volt, melybe  
beletartoztak a tornászok, a kor-
csolyázók vagy az ökölvívók is. 
Amikor Esterházy Miksa 1874-
ben hazajött, a Remeteségben 
található vadászkastélya melletti 
birtokán alapított egy sportkö-
zösséget, melyben tata-tóvárosi 
iparosok és iparosifjak vettek 
részt. Együtt mozogtak, bok-
szoltak, gyalogoltak az Öreg-
tó körül, s ez az aktív közösség 
kiváló felvezetője volt annak, 
hogy Esterházy egy évvel később 
megalapítsa a Magyar Athletikai 
Clubot, mely aztán sporttörténel-
münk legnagyobb sikereit érte el. 
A klubot 1946-ban megszüntet-
ték, majd a rendszerváltás után 
újra szervezték. Esterházy Miksa 
terve az volt, hogy a Monarchia 
területén lévő nagyvárosokban 

is létrehoz atlétikai klubokat, ezt 
meg is tudta valósítani Lőcsén, 
Kolozsváron és Pécsen, miköz-
ben versenyeket, rendezvényeket 
szervezett, de sajnos gyógyítha-
tatlan betegsége következtében 
fiatalon, 46 évesen elhunyt a ta-
tai vadászkastélyában. Bronz sí-
remléke a Veszprém megyében 
lévő gannai Esterházy Mauzó-
leumban található. Tata Város 
Önkormányzata Esterházy Miksa 
munkássága, szellemisége előtt 
tisztelegve 2018-ban alkotta meg 
az Esterházy Miksa „Viator” 
sportösztöndíját.
A táblával az Éremgyűjtők Tatai 
Szervezete valamint a Magyar 
Athletikai Club (MAC) és a Tatai 
Atlétikai Club állít emléket Es-
terházy Miksának, aki a magyar 
sport történetében betöltött ki-
emelkedő szerepe mellett neves 
éremgyűjtő is volt. Városunkban 
számos emléktábla kapcsolódik a 
helyi sporttörténethez, többek kö-
zött Rózsavölgyi István, Császár 
Attila, Ugron Gábor, Bláthy Ottó 
Titusz vagy Ádám Sándor emlé-
ke előtt tisztelegve. A legújabb, 
Esterházy Miksa nevét hirdető 
emléktábla idén egy olyan évben 
készülhetett el, amikor két fontos 
tatai sporttörténeti jubileumot is 
ünnepelhetünk, hiszen hetven 
éve nyitották meg a tatai edző-
tábort, valamint 50 évvel ezelőtt 
alakították újjá a Tatai Atlétikai 
Clubot. A Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban Michl József 
polgármester köszönetet mondott 
Vámosi Lászlónak az emléktáb-
la ötletéért és megvalósításáért. 
A városvezető kiemelte: - A ter-
mészeti és az épített örökségünk 

mellett a szellemi örökségünket 
is őriznünk kell, és időről-időre 
a fiatalok elé kell tárnunk, hogy 
lássák, milyen sok kinccsel gaz-
dálkodhatunk, s hogy megismer-
jék a nagy elődök eszméit.
Az emléktábla mellett, állandó 
kiállításként két tablót is elhe-
lyeztek a sportcsarnok falára, a 
tablókon fotók, idézetek látha-
tók, valamint számos informá-
ció olvasható, melyeket érdemes 
tudni a magyar sportélet mega-
lapítójáról, akinek munkásságát 
méltóképpen folytatták, hiszen 
ahogyan Kállay Kristóf, a MAC 
elnöke a helyszínen elmondta: 
- Esterházy Miksa halála után a  
Magyar Athletikai Club követke-
ző két elnöke is az Esterházy csa-
lád tagjai közül került ki.
Esterházy Miksa élete, példája a 
21. században is számos fontos 
üzenetet hordoz, ahogyan Vá-
mosi László ezzel kapcsolatban 
fogalmazott: - Arra az elkötele-
zettségre és szorgalomra, mellyel 
a Teremtő megajándékozta őt, 
ma is nagyon nagy szükség van. 
Rendkívül szorgalmas ember 
volt, ha ideje engedte a nap bár-
mely szakában elment kocogni, 
futni, ha kellett saját maga ácsolt 
sporteszközt, vagy éppen feltűrte 
az ingét és felhúzta a bokszkesz-
tyűt. Bár vagyonos ember volt, 
aki a gazdaköröket is irányította, 
nem élt „főúri életet”, egyszerű, 
munkával teli életútja volt, és 
nagy lelkesedéssel, akadályokat 
nem ismerve valósította meg a 
terveit. Az emléktáblát és a tab-
lókat a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnok előterében láthatják 
az érdeklődők.

Folytatás az 1. oldalról 
Ez azért is bír nagy jelentő-
séggel, mert azok, akiknek se-
gítenek, sokszor nem tudják 
kifejezni nekik a hálájukat, 
ezért is elengedhetetlen, hogy 
odafigyeljünk rájuk és elmond-
juk, hogy szeretjük, támogatjuk 
őket, s büszkék vagyunk mind-
annyiukra - fogalmazott Tata 
polgármestere.
Az ünnepségen külön köszön-
tötték azokat, akik az elmúlt 
időszakban kiemelkedő, oda-
adó munkájukkal sokat tettek 
a közösségért. Elismerésben 
részesült:
-Zigó Istvánné Mariann, a Tatai 
Kistérségi Időskorúak Otthona 

intézményvezető főnővére
-Deák Krisztina ápoló, az Idő-
sek Otthona Kocsi utcai telep-
helyéről
-Németh Zoltánné ápoló, az 
Idősek Otthona Fényes fasori 
telephelyéről
-Semetkáné Mecs Gabriella 
mentálhigiénés munkatárs, a 
Kocsi utcai otthonból
-Babai Mária, a Kocsi utcai ott-
hon munkatársa
-Novotni Tiborné a Fényes fa-
sori otthon munkatársa
- Szigeti Szabolcs, a Szociális 
Alapellátó Intézmény munka-
társa, aki a  hajléktalan ellátás-
ban végzi munkáját
-és Lipóth Marianna, szintén a 

Szociális Alapellátó Intézmény 
munkatársa a hajléktalan ellá-
tásban.
A Magyar Máltai Szeretetszol-
gálat tatai csoportja nevében 
Bondor Lajos régióvezető a 
szervezet két önkéntesét, Né-
mediné Wierl Magdolnát és 
Némedi Lászlót köszöntötte az 
ünnepségen.
Szívből köszöntjük a szociális 
területen dolgozókat, munká-
jukhoz nagyon jó egészséget és 
lelki erőt kívánunk a jövőben 
is!
A Hotel Gottwaldban megren-
dezett eseményen közreműkö-
dött Jenei Márta és Vadkerti 
Imre előadóművész.
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A szociális munka napja

2022 Fellner Jakab - emlékév lesz Tatán

Folytatás az 1. oldalról
A 2022-re tervezett Fellner Ja-
kab - emlékév tematikája mind-
három pillért magában foglalja: 
identitásunkat erősíti az építész 

ránk hagyott életműve, ami for-
málja, erősíti is a közösségein-
ket, az emlékév remek alkalmat 
adhat helyi intézmények együtt-
működésére, a programok pedig 

országos és nemzetközi szinten 
is megjelennek majd a tervek 
szerint, széles körben bemutatva 
azt, ahogyan Tata őrzi szellemi, 
épített és természeti örökségét.

A Fellner Jakab - emlékév 2022-
re tervezett programjai többek 
között a következőek lesznek:
-Helytörténeti séták Tatán és a 
program által érintett városok-
ban
-Időszaki kiállítás bemutatása
-Több tudományterületet fel-
vonultató szakmai konferencia 
szervezése Fellner életművéről 
és a korszakról, melyben alko-
tott
-Tanulmánykötet megjelenteté-
se a kutatási eredményekről
-Online formában is követhető 
Fellner Emlékút megalkotása
-Facebook oldal létrehozása fo-
lyamatosan frissülő tartalmak-

kal
-A fiatalok bevonása vetélke-
dőkkel, versenyekkel
-Koncertek szervezése első-
sorban Fellner korabeli művek 
előadásával
-Emlékmise megrendezése júli-
us 25-én.
A 2022-es Fellner Jakab - em-
lékév programja még bővül, a 
szervezők a témával kapcsolat-
ban örömmel fogadják a tataiak 
ötleteit, javaslatait, melyeket 
eljuttathatnak a Kuny Domokos 
Múzeumhoz, a Fellner Jakab 
Kulturális Egyesülethez, vagy 
Tata Város Önkormányzatához 
is. 

A Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban avatták fel Esterházy Miksa emléktábláját

Fotók: Domokos Attila



Makovecz Imre halálának 10. év-
fordulója alkalmából egy ország-
járó körút keretében első vidéki 
városként Tatán, a Kossuth téren 
volt látható november 12. és 25. 
között az az oszlop installáció, me-
lyet a Makovecz Imre Alapítvány 
a Magyar Nemzeti Múzeummal 
együttműködve alkotott meg. Az 
oszlopot november 18-án mutatta 
be Dr. Tomka Gábor, a Nemzeti 
Múzeum főigazgató-helyettese.
Tíz évvel ezelőtt, szeptember 27-

én hunyt el Makovecz Imre és 
ugyancsak 10 esztendeje annak, 
hogy létrejött a Makovecz Imre 
Alapítvány, melynek célja, kül-
detése az, hogy Makovecz Imre 
építészi és szellemi hagyatékának 
megismerésében, megértésében 
segítséget nyújtson. Az oszlop-ins-
tallációt a Magyar Nemzeti Múze-
ummal együttműködve alkották 
meg, és szeptember 27-én avatták 
fel Budapesten. A Makovecz Imre 
épületeit képekkel és videóanyag-

gal bemutató installáció ezután út-
nak indult, hogy a következő idő-
szakban bemutatkozzon hazánk 
15 településén.
Dr. Tomka Gábor a Kossuth téren 
úgy nyilatkozott: - A vándorkiál-
lítás első vidéki helyszíne azért 
városunk lett, mert Tata számos 
olyan építészeti emlékkel büszkél-
kedhet, amely kiemeli a települé-
sek sorából. A Nemzeti Múzeum 
főigazgató-helyettese a helyszínen 
köszöntőjében kiemelte: - Mako-

vecz Imre, a magyar organikus 
építészet alapítója igazi iskolate-
remtő személyiség volt, akinek 
szellemi örökségét sok tanítványa 
élteti és viszi tovább ma is. Ránk 
maradt munkái üzenetekkel teli je-
lek, melyeknek meghatározó ele-
me a fa, ami a természet tiszteletét 
és a természettel való együttélést 
jelképezi. Makovecz Imre számá-
ra fontos volt a magyarság, alkotá-
sai nem csupán épületek, mert az 
anyagok és formák mély gondola-
tiságot rejtenek, ezért ha tehetik, 
nézzék meg az építész műveit és 
gondolkodjanak róluk - fogalma-
zott Dr. Tomka Gábor.
A Magyar Nemzeti Múzeum és a 
Makovecz Imre Alapítvány kettős 
programmal készült 2021 őszére, 
hiszen az oszlop-installáció bemu-
tatása mellett egy kerítés kiállítás 
is nyílt a napokban, Budapesten 
a Múzeumkert kerítésére 48 tabló 
került fel, melyek még részlete-
sebben ismertetik meg az érdek-

lődőkkel Makovecz Imre munkás-
ságát. 
Michl József polgármester a be-
mutatón elmondta: - Tata jó kap-
csolatot ápol a Magyar Nemzeti 
Múzeummal. A folyamatos szak-
mai kapcsolat mellett a múzeum 
2020 őszén hozta el a Kossuth 
térre azt a különleges gömbsátrat, 
melynek falai között a trianoni 
békediktátum aláírásának száza-
dik évfordulójára emlékeztek egy 
vándorkiállítással. Az oszlop-ins-
talláció kapcsán a városvezető 
hozzátette: - A tataiak azért is gon-
dolhatnak szeretettel Makovecz 
Imrére, mert a kézjegyét életet 
utolsó éveiben itt hagyta a város-
ban a Bartók Béla Óvoda építésé-
nek hátterében, hiszen az épüle-
tet Gerencsér Judit, a MAKONA 
építésziroda tagjaként tervezte. 
Makovecz Imre személyesen is el-
látogatott Tatára és vállalta, hogy 
megtervezik az óvodát - mondta a 
városvezető.
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A Márton nap néphagyományőrző 
óvodánkban, jeles névnap, mely-
nek legendáját, nemcsak gyereke-
inkkel, de szüleikkel is megismer-
tetünk. A vírus előtti időszakban 
bizony ez másként volt, mint most. 
Még emlékszem… szombat dél-
után szerveztük a családoknak, 
vendégeknek. Játszóházzal kezd-
tünk, melyen szülő, gyermek 
együtt, egymás segítésével készí-
tették apró tárgyaikat, ismerkedtek 
a kismesterségekkel, mézeskalács 
díszítéssel, agyagozással, majd a 
Pötörke Néptáncegyesület táncosai 
szórakoztatták a nagyérdeműt és 
a Kincső zenekar talpalávalójával 
táncoltatták meg a résztvevőket.
Emlékszem még… azokra a ked-
ves, szórakoztató, botladozó lábak-
ra, ahogy az apukák, anyukák igye-
kezték utánozni a néptánc lépéseit, 
azokra a kisgyermekekre, akiktől e 
lépések nem voltak távol, a zene, 
amit hallottak jól ismert dallam volt 
számukra.
Emlékszem… a mosolygós ar-

cokra, a felszabadult hangulatra, a 
vidám nevetgélésre…és igen, a li-
bazsíros szájacskákra, mert minden 
mellett, a büfénk volt a legnépsze-
rűbb, ahol mindenki ehetett libazsí-
ros kenyeret lilahagymával, mert 
„aki Márton napon libát nem eszik, 
az egész évben éhezik” – tartja a 
mondás.
Emlékszem… a szemet gyönyör-
ködtető vásári portékákra, melyet 
szorgos kezek készítettek e napra és 
kínáltak jó szívvel, alkalmazkodva 
óvodánk néphagyományőrző prog-
ramjához. Micsoda tolongás volt 
egy-egy csoda mellett…
Márton napi hagyományunk nép-
szerű volt a szülők, a családtagok, 
a vendégek, a volt óvodásaink kö-
rében, és évről évre egyre többen 
látogattak el hozzánk. Büszkén és 
nagy odafigyeléssel szerveztük és 
készültünk. Óvodánk minden dol-
gozója hozzájárult a sikerhez, és 
mellé tette ötletét, lelkesedését. 
Szép emlékek, melyeket már két 
éve nem tudunk újraélni, de bízom 

benne, hogy ez nem lesz mindig 
így és lesz még Márton napi viga-
dalmunk szombat délután…
„Ember tervez, Isten végez”. Az 
élet, a körülöttünk zajló események 
másként akarták, hogy a Márton 
napot megismertessük gyermeke-
inkkel. Itt került megint előtérbe 
a megújulás, az alkalmazkodás, a 
változásokra való nyitottság. Az 
örömszerző élményt másként kel-
lett közvetíteni gyermekeink szá-
mára, mert hagyományainkat még 
a nehéz helyzetben is át kell élniük, 
meg kell tapasztalniuk, ahhoz hogy 
kicsi életükbe beleivódjon népi 
kultúránk kincsei.
Érzéseikre, játékos természetükre 
építve, dramatikus játék keretében 
mutattuk be Márton legendáját a 
hét elején, mellyel tevékenységek 
sora vette kezdetét. Énekeltünk li-
bás népdalokat, játszottunk libás 
játékdalokat, mondogattunk kap-
csolódó mondókákat, játszottunk 
a libák hangjával és persze készí-
tettünk mindenféle libás képeket, 

tárgyakat, feldíszítettük környeze-
tünket, udvarunkat. Igyekeztünk 
gyermekeink számára megteremte-
ni azt a hangulatot, azt a ráhangoló 
környezetet, mely felébreszti alko-
tó kedvüket, érdeklődésüket a jeles 
nap iránt. A hetet pedig egy lámpás 
felvonulás zárta, melyen együtt, az 
óvoda minden kisgyermeke, dolgo-
zója részt vett, ünnepi öltözékben, 
mondókázással, énekléssel. Jártunk 
körbe-körbe a feldíszített óvodánk 
udvarán, és én arra gondoltam, 
hogy igen, így is lehet átadni egy 
hagyományt, hogy nem az a fontos, 
hogy hányan vagyunk, hanem az, 
hogy még együtt tudunk ünnepel-
ni, együtt tudunk örülni, egymásra 
tudunk számítani, egy célért tudunk 
dolgozni és ezt érezték rajtunk 
gyermekeink is, akik velünk éne-
keltek, velünk jártak körbe-körbe. 
Óvodánk ódon épülete, kismes-
terek és a múlt tárgyaival díszített 
falai köteleznek minket, ott dolgo-
zókat, hogy tiszteljük népünk emlé-
keit, hogy átadjuk gyermekeinknek 

hagyományaink, szokásaink, ko-
ruknak megfelelő ismeretét. 
2021. november 11-e Márton napja 
most így zajlott óvodánkban, szü-
lők, vendégek nélkül, a saját örö-
münkre!
„Szent Márton áldása, szálljon mi 
reánk,
Sokáig éltesse a házigazdát.
Lúdjaiból, tyúkjaiból soha ne fogy-
jon,
Csapra ütött hordójából mindig 
csurogjon.
Árpájából, búzájából soha ne fogy-
jon
Göndör hajú jányaiból, jány ne ma-
radjon!
Tyú!”
„Márton püspök segített
kórházat is épített.
Szegényeket támogatta
eleségét megosztotta.
Jósága és embersége,
keresztények dicsősége!” 

Ács Józsefné óvodapedagógus
Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Népha-

gyományőrző Tagintézménye

A Tata Települési Értéktár Bi-
zottság köszöni a lakosság, 
a civil szervezetek és az in-
tézmények részéről az elmúlt 
időszakban beérkezett javasla-
tokat, melyekkel gazdagították 
a helyi értéktárat. A beérkezett 
javaslatokat a bizottság elbí-
rálja és az elfogadott értékeket 
Tata város honlapján megjele-
níti. 
Javaslattételre továbbra is van 
lehetőség. A települési érték-
tárba történő felvételre bárki 
tehet javaslatot, melyet egy 
formanyomtatványon nyújthat 
be postai úton a Tata Települé-
si Értéktárnak címezve (Tata, 
Kossuth tér 1.)  vagy elektroni-
kus úton a civil@tata.hu vagy a 
bizottság elnökének, Robozné 
Schőnfeld Zsuzsannának a ro-
bozne.s.zsuzsa@tata.hu, vagy 
Michl József polgármesternek 
a polgarmester@tata.hu  e-ma-
il címre. Az értékek felvételére 
irányuló javaslattétel ingyenes.
A javaslattételi lap/nyomtat-
vány elérhető a https://tata.
hu/14045/ertektar linken, il-

letve személyesen átvehető a 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 16-os szobájában. 
A javaslatnak tartalmaznia 
kell:
a javaslattevő adatait,
az értéktárba felvételre java-
solt nemzeti érték adatait, rövid 
szöveges bemutatását,
az értéktárba felvételre javasolt 
nemzeti érték fényképét vagy 
audiovizuális dokumentációját, 
szakértő, illetve szakmai vagy 
civil szervezet támogató vagy 
ajánló levelét.
Javaslatokat az alábbi kate-
góriák alapján lehet tenni: 
agrár- és élelmiszergazdaság, 
ipari és műszaki megoldások, 
természeti környezet, 
egészég és életmód, 
kulturális örökség, 
turizmus és vendéglátás, 
épített környezet és a 
sport szakterületéről. 
A tatai értéktárba felvett ér-
tékek listája megtekinthető a 
www.tata.hu oldalon a Váro-
sunk/Értéktár címszó alatt. 
Várjuk a további javaslatokat!

Makovecz Imrére emlékeztek

Felhívás helyi értékek gyűjtésére

2021. Márton nap a Tatai Kertvárosi Óvoda Fürdő Utcai Néphagyományőrző Tagintézményében

JEGYZET
Futógondolatok
Nem szeretek futni, mert nincs benne labda…
Megjöttek, itt vannak, gágognak, mint 65 ezer vadlúd. Ennyien még 
sosem voltak! Kis lilik, nagy lilik, apáca lúd, vörösnyakú lúd és a 
sok-sok „Márton”… Imádom őket. Olyan világ ez, itt a tó közepén 
és körül, aminek párja nincs. Még a futó kilométerek is könnyebben 
suhannak ilyen „zenei aláfestéssel”, arról nem is beszélve, ha köz-
ben a Nils Holgerson zenéjét is dúdolgatom és elképzelem, ott repül 
Márton lúdon és hát Kákalaki Akka…
Nem is értem, hogy lehetett az, hogy kollégistaként, a hetvenes 
években mindig vadászpuska ropogásra ébredtünk. Az olaszok vad-
ludakra vadásztak a tóparton jó pénzért. Lőttek ész nélkül és a fel-
sőtatai házak udvarára potyogtak az áldozatludak.
Ilyen világot éltünk…
Szerencsére ma már egészen másképp van. Kiemelt fontosságú lett 
a  környezetvédelem, a természetvédelem. A Ramsari egyezmény 
és az állatvédelem jegyében védjük a lármázó gágogikat minden 
fronton, tudományosan és érzelmi alapon is. 
Itt jártam a futógondolatomban, amikor egy megszállott vadász fu-
tótárs mellém szegődött. Elmélkedésemet, mint a lelőtt vadakból 
készített terítéket, - amit a vadászok készítenek a „sikeres vadászat” 
után - elé tártam. 
(Remélem érződik, hogy nem szívlelem a vadászokat! A jegyzet 
szubjektív műfaj!)
Hmm….,- kezdte. El vagy tévedve barátom! A vadludakat most is 
lövik, csak nem mindegyiket szabad, bár a sörét nem válogat.
Sőt! Mást mondok, itt, tőlünk párszáz méterre légvonalban is dur-
rognak a puskák…
Ilyen világot élünk!

November 20-án, a Gyermekjogok 
Világnapja alkalmából földünk szá-
mos pontján kék fénnyel világítanak 
meg különböző épületeket. Az ENSZ 
Közgyűlése 1989. november 20-án 
fogadta el a Gyermekjogi Egyez-
ményt, mely összefoglalja azoknak 
a jogoknak a minimumát, amelyeket 
minden államnak biztosítania kell a 
gyermekek számára, így a gyermekek 
életben maradását, fejlődését, védel-
mét és a társadalomban való részvé-
telét biztosító jogokat. Erre hívja fel 
a figyelmet az UNICEF kampánya, 
melybe Tata 2020 után idén is bekap-
csolódott, így ismét kék megvilágítást 
kapott a Fellner Jakab kilátó a Kálvá-
ria-dombon.
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A 21. Vadlúd Sokadalom programja:

November 26. (péntek)
„Előadások” a nagy rendezvénysátor mellett:
17:00  -  Az őszi csillagos égbolt látványosságai. Derült idő 
esetén távcsöves bemutatóval – MCE Tatabányai Amatőrcsil-
lagászati Klub és TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és 
Múzeum
Malom és Kacsa Bisztró Kávézó és Rendezvényház különter-
me:
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 re-
gisztrációja, nevezés „felnőtt” és „ifjúsági” kategóriában 
6:00 - 12 órás madármegfigyelő verseny kezdete

7:00 órától - Sok ezer vadlúd kirepülésének megtekintése! – 
Orbán Zoltán, kiváló ornitológus tolmácsolásában követhetik 
nyomon a tavi eseményeket
8:15 - A 21. Tatai Vadlúd Sokadalom ünnepélyes megnyitója: 
Michl József Tata  polgármestere, Füri András a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, dr. Halmos Gergő a Ma-
gyar 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 Gá-
borral
10:30 - Helytörténeti séta az Öreg-tó partján dr. Ballabás Gá-
borral és Czumpf Attilával – Találkozó a madárgyűrűzés stand-
nál
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 „Gyerekprogra-
mok” nagy rendezvénysátorban kerülnek lebonyolításra:
11:00 - Bogárháton bemutató gyermekprogram
14:00 - Madaras kvíz gyerekeknek Kardos-Horváth Jánossal, a 
Kaukázus Együttes énekesével
15:00 - Hahó együttes gyerekműsora
16:30 - A természet élménytára: Dr. Juhász Árpád vendége Kle-
in Dávid és Suhajda Szilárd expedíciós hegymászók (A prog-
ram után dedikálásra is lehetőség nyílik!)
Előadások, filmvetítések az „Előadások” nagy rendezvénysá-
torban kerülnek lebonyolításra:
9:30 - Ismerje meg harkályfajainkat és védelmi helyzetüket: 
Bemutatkozik a 2022. év faja, a zöld küllő – MME Harkályvé-
delmi Szakosztály
10:00 - Madárparadicsomok a “szomszédban” – Fejér megye 
madárélőhelyei – 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 Ág-
nes
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 különter-
me:
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 ha-
tározása és gyakorlati természetvédelme
Könyvdedikálás: “Szűzvártól a Tikmony-völgyig – Pátka ter-
mészeti kincsei”; “Csókakőtől Daruhegyig – Fejér megye ma-
dárvilága”; “kisKÓCSAG – Fejér megyei ökológiai és termé-
szetvédelmi évkönyv”
Könyvdedikálás: Emberevők unokái között
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakmai te-
vékenységének bemutatása önálló standokon
Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület standja: Komá-
rom-Esztergom megyei természetvédelmi 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, mY-
nest természetfotós játszótér 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

Újra itt a vadlúd szezon váro-
sunkban, a madarak védelme, 
nyugalma érdekében mi is sokat 
tehetünk.
Az elmúlt évekhez hasonlóan is-
mét kikerültek a tómeder egyes 
részeire a figyelemfelkeltő táb-
lák, melyeket az önkormányzat 
megbízásából a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. újított fel. Emellett 
elvégezték azt a beavatkozást is, 
melynek során az Új Kajakház 

Ökoturisztikai Központ előtti 
földnyelvet munkagéppel átvág-
ták, illetve az ott néhány éve léte-
sített árkot felfrissítették. A hely-
színen Musicz László, az Által-ér 
Szövetség szakmai igazgatója, a 
Tatai Vadlúd Sokadalom egyik fő 
szervezője elmondta: - Erre azért 
került sor, mert sokan sajnos úgy 
közelítik meg a pihenő vadluda-
kat, hogy ezen a földnyelven mé-
lyen begyalogolnak a tómederbe, 

ezzel nem kis riadalmat okozva a 
madarak között. Amikor ilyen in-
tenzív a vadlúd vonulás, akkor kü-
lönösen vigyázni kell, mert a ma-
darak rendkívül érzékenyek, ezért 
van szükség arra, hogy a megfele-
lő, biztonságos távolságból szem-
léljék őket az érdeklődők.
Musicz László hangsúlyozta: - 
Azzal a kéréssel fordulunk a tati-
akhoz és az idelátogatókhoz, hogy 
alaposan olvassák el a tómeder 

több pontján kihelyezett táblákat, 
ugyanis az elmúlt évekhez ké-
pest változás történt: megszűnt a 
korábbi, napszakokra vonatkozó 
korlátozás, helyette már a nap 24 
órájára érvényes szabály, hogy a 
táblák mögötti területre tilos be-
menni.
A Ramsari Egyezmény hatálya alá 
tartozó, nemzetközi jelentőségű 
madár-gyülekezőhelyre vonatko-
zóan a kihelyezett figyelemfelhí-

vó táblákon a következő olvas-
ható: A tavon pihenő vízimadarak 
nyugalma érdekében a táblák mö-
götti mederterületen, vízen vagy 
jégen tartózkodni, drónt használni 
egész nap tilos! A tábla mozgatása 
csak az arra jogosult személyek 
számára megengedett. Az előírást 
megszegőkkel szemben termé-
szetvédelmi bírság szabható ki, 
kérjük, óvja ön is az Öreg-tó ter-
mészeti értékeit!

Óvjuk együtt a pihenő vadludak nyugalmát!

Hirdetés
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Lassan vége az ősznek. A rengeteg 
ifjúsági programból néhány kap-
csán érdemes  összefoglalóként 
megemlékezni. Az eredmények 
mindig izgalmasak, érdekesek 
vagy ösztönzők is lehetnek. Az 
őszi idényben voltak egyedi prog-
ramok, amelyek most születtek 
meg első alkalommal, és voltak 
visszatérő események is. A Tatán 
tanuló diákok helyt álltak rendez-
vényeken, kiadvány születésekor, 
extrém sportversenyben is.
Megyei Ifjúsági Bál
Egyedi programok, újdonságok 
tekintetében az első Megyei Ifjú-
sági Bálon való tatai részvétel, és 
a Zsebszendvics című kiadvány 
megjelentetése emelkedik ki. Tatai 
diákok vettek részt az első Megyei 
Ifjúsági Bálon Tatabányán október 

24-én a Jászai Mari Színházban. 
Tatabánya, Tata, Dorog és Tarján 
fogott össze a közös siker érdeké-
ben. 250 vendég között mindenki 
jól érezte magát. A tatai fiatalok 
csapatát a Tatai Városi Diákön-
kormányzat polgármestere Bátki 
Piroska, és alpolgármestere Lévai 
Dominik vezette. Jövőre Tata lesz 
a Megyei Ifjúsági Bál házigazdája.
Zsebszendvics címmel turisztikai 
könyv jelent meg
Ugyancsak egyszeri projekt volt a 
Zsebszendvics című három nyel-
vű ifjúsági turisztikai zsebkönyv 
elkészítése. Két ország, két tele-
pülés  fiataljai, szakemberei ké-
szítették fiataloknak, kerékpáro-
soknak. Tata- Szőgyén kerékpáros 
kapcsolata adta az ötletet Osgyáni 
Zsuzsának, hogy könyv szülessen. 

A Talentum és a Bláthy Ottó Is-
kolák diákjai rajzoltak, fotóztak, 
szöveget írtak, együttműködtek, 
partnerséget erősítettek. Beszél-
gettek, tanultak egymással, egy-
mástól. Közben tataiak és szőgyé-
niek kerékpároztak Szőgyénből 
Tatára, Tatáról Szőgyénbe. Re-
mek élmények tengerét adta ez a 
projekt majdnem három hónapon 
keresztül. Az elkészült ifjúsági úti-
könyvet október 28-án mutatták 
be a szakembereknek és a sajtó-
nak az Ökoturisztikai Központban. 
Az elkészült 1000 db könyvvel 
Szőgyénben és Tatán népszerűsítik 
a két település közötti kerékpár út-
vonal látványosságait, szépségeit, 
élményeit.
Ifjúsági kerekasztal
Az őszi időszakban az ifjúsági ke-
rekasztal két alkalommal ülésezett. 
Október 12-én és november 9-én a 
tatai ifjúsággal foglalkozó szak-
emberek és a fiatalok találkoztak 
a Városházán, hogy megbeszéljék 
az aktuális feladatokat. Az őszi 
időszakot a városi ifjúsági straté-
gia létrehozása jellemezte. A jár-
vány második hulláma alatt a tatai 
fiatalokat kérdezte meg egy kutató 
csoport kulturális szokásaikról, a 
tatai lehetőségekről a jövőről való 
gondolkodásról. Az összegzés 
kapcsán Rigó Balázs fiatalokért 
felelős alpolgármester és Cserteg 
István ifjúsági referens felkereste 

a tatai iskolákat és a fiatalokkal 
átbeszélte a kutatás eredményeit, 
begyűjtötték a fiatalok javaslatait. 
A készülő tatai ifjúsági stratégia 
alkalmas lesz arra, hogy kedve-
ző változások valósuljanak meg 
helyben a fiatalok számára, azaz 
élhetőbb és komfortosabb legyen 
Tata az itt élő, tanuló fiataloknak. 
Ezen kívül az ifjúsági szolgáltatá-
sok rendszere is kialakulhat a vá-
rosban.
Hagyományos ünnepségek
Ifjú hősök vérén szerzett szabad-
ság címmel Tatán október 26-án 
folytatódott a megemlékezések 
sorozata. A forradalom tatai sze-
replőinek felelősség- és áldozat-
vállalása előtt tisztelgő ünnepi 
felvonulással folytatódott az 1956-
os forradalom és szabadságharc 
évfordulója alkalmából szervezett 
ünnepi megemlékezések prog-
ramja. Diákok, katonák, rendőrök 
és közéleti szereplők tisztelegtek 
a felvonuláson műsorral, koszo-
rúzással, tiszteletadással. A mű-
sorban közreműködtek: Petrozsé-
nyi Eszter színművész, a Magyar 
Honvédség 25. Klapka György 
Lövészdandár Zenekara Balázs 
Attila őrnagy vezetésével, a Peron 
Tehetségközpont növendékei, va-
lamint tatai és baji diákok. Az ifjú 
hősök vérén szerzett szabadság 
című program 7 állomásos meg-
emlékezés volt, amely a Reformá-

tus Gimnáziumnál kezdődött és a 
baji emlékhelynél végződött.
IKSZ börze
25 szervezet és intézmény fogadta 
a diákok érdeklődését iskolai kö-
zösségi szolgálat témájában. 450 
fiatal látogató volt október 22-én a 
tatai IKSZ börzén a Güntner Aré-
nában. A Tatai Diákönkormányzat 
(TAVIDÖK) standján szintén csat-
lakoztak fiatalok programokhoz, 
feladatokhoz. Rigó Balázs alpol-
gármester meglátogatta a fiatalokat 
a TAVIDÖK standján.  A jövőben 
aziskolai közösségi szolgálatot a 
TAVIDÖK rendezvényein tudják 
érvényesíteni a segítő fiatalok. Az 
igazolást Tata Város Önkormány-
zata tudja igazolni teljesítés után. 
Az IKSZ Börze után a szerveze-
tek azt igazolták vissza, hogy a 
börzére továbbra is szükség van. 
Hamarosan elkészül az a plakát, 
amelyen a Tatán működő fogadó 
szervezetek és intézmények fel 
lesznek tüntetve. Ezek a plakátok 
az iskolákban lesznek kihelyezve.
A következő hónapok
A téli Hexatlon a tervek szerint egy 
jeges extrém csapatverseny lesz 
iskolák között 8 fős csapatokkal. 
Mint emlékezetes, az október 5-én 
megrendezett Hexatlon verseny-
ben 6 iskola csapatai versenyeztek 
a Laktanyában különleges pályán. 
Az iskolák versenyét a Bláthy csa-
pata nyerte.                Cserteg Istán

Összetéveszthetetlen kül-
sővel érkezett a Móricz 
Zsigmond Városi Könyv-
tár Gyermekkönyvtárának 
meghívott előadója 2021. 
november 17-én. Már 
messziről felhívta magára 
a figyelmet a terepruhás, 
hátizsákos fiatalember 
karján preparált bagoly-
lyal, kezében „Természet-
védelmi terület” táblával. 
Ő Bátky Gellért a MME 
Komárom-Esztergom me-
gyei helyi csoportjának 
alelnöke. 
Közel száz kisiskolás 
gyermek izgatottan figyelte a szín-
házteremben, amint Gellért a kel-
lékeket elhelyezte az asztalon. Az 
előadás első részében a természet-
ben való barangolás volt a téma. A 
különféle eszközök, mint a távcső, 
a fényképezőgép és optika igen 
hasznos a természetszerető ember-
nek ahhoz, hogy jó minőségben 
örökítse meg repülő barátainkat, a 
madarakat. Túrázásunk során pe-
dig ajánlott nemcsak a GPS-re, a 
telefonunk térerejére hagyatkozni, 
hanem legyen nálunk szétnyitható 
térkép is, mert nincs annál rosz-
szabb, mint amikor eltévedve bo-
lyongunk és várjuk, hogy valaki 
ránk találjon. A legnagyobb izgal-
mat annak a bagolynak a látványa 
okozta, amely sajnos szerencsétle-
nül járt és elpusztult, de preparált 
formában még köztünk lehet, hogy 
csodájára járjanak az emberek.
A folytatásban előadónk képeket 
vetített a legérdekesebb mada-
rakról. A gyermekek azonnal fel-
ismerték, melyik fajta tollas jó-
szágot látjuk. Gellért, -madártani 
ismereteinket bővítendő-, érdekes-
ségeket fűzött egy-egy madárhoz. 
Elmesélte, hogy a Gerecsében lá-
tott egy vándorsólymot, amint zu-
hant, a seregélycsapatból ugyanis 
kiszemelt magának egyet. Hátsó 

karmaival megrúgta a madarat, 
és mielőtt leesett volna, a sólyom 
röptében elkapta. Érdekesség-
ként említette, hogy a tüzes torkú 
kolibri csapkod leggyorsabban a 
szárnyaival, és az ismert legidő-
sebb madár már 66 éves. No, va-
jon tudtátok, hogy a legkedveltebb 
madár a fehér gólya, és mindössze 
24 pár van a megyénkben? Hallot-
tátok már „az erdő doktorát”, ame-
lyek a fa kérgét kopogtatják, hogy 
a farontó bogarakat elpusztítsák? 
Bizony, ez a fakopáncs. A vadlúd 
pedig az a madár, amely ezekben a 
hetekben különösen meghatározza 
Tata életét. Ezek a csodálatos élő-
lények Szibéria táján költenek, 
6000 km-ről érkeznek hozzánk. 
Nézzetek fel az égre, lássátok a 
vonulásukat, hallgassátok hangju-
kat! Az élőlények birodalmában 
nem könnyű eligazodni, hiszen 1, 
7 millió állat-, növény- és gom-
bafajt írtak le a világon, de nem 
jártak még például a Mariana-árok 
mélyén, ahol szintén élhetnek fa-
jok.
Bátky Gellért előadása végén teret 
hagyott a gyermekek kérdéseinek, 
amelyből volt bőven. A „leg-ek” 
érdekelték őket leginkább. Zárás-
ként egy rekord a sokból: a leg-
nehezebb madár a strucckakas, 
amely 140 kg.       Goldschmidt Éva

A Magyary Zoltán Művelődé-
si Központ folyosó galériáján 
november 15-én mutatták be 
a Mozgáskorlátozottak Ko-
márom - Esztergom megyei 
Egyesülete Tatai Sorstársak 
Klubjának hagyományos, éves 

alkotói kiállítását, melyet Mi-
chl József polgármester nyitott 
meg.
Idén már 17. alkalommal ren-
dezik meg a klub kiállítását, 
ezúttal 15-en mutatkoznak 
be. Tata polgármestere a meg-

nyitón köszönetet mondott az 
egyesület vezetőségének és 
tagjainak azért, hogy működ-
tetik és hosszú évek óta fenn-
tartják a közösségüket. Michl 
József kiemelte: - Külön kö-
szönet jár azoknak, akik alkot-
nak, létrehoznak valamit, fő-
leg ebben a járvánnyal érintett 
időszakban, amikor a korona-
vírus miatt kicsit visszahúzó-
dóbb életet élünk.
Tata Város Önkormányzata 
évről évre támogatja az egye-
sület közösségépítő munkáját, 
az éves támogatási szerződést 
november 15-én Michl József 
polgármester és Fink István, 
a Mozgáskorlátozottak Ko-
márom - Esztergom megyei 
Egyesületének elnöke írta alá. 
A kiállított tárgyakat a tervek 
szerint december 15-ig tekint-
hetik meg az érdeklődők a mű-
velődési központban.

Megnyílt a Sorstársak Klub éves kiállításaCsodálatos madárvilág

Csak fiataloknak!

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

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

Köszönjük 
a szép fotót 
Palásti 
Emesének!

Fotó:mzsvk

Fotó: Domokos Attila
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Asztalitenisz 
november 27. szombat 11.00 
TAC  - Honvéd Szondi Székesfe-
hérvár SE II férfi NB I
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.
Kézilabda
november 28. vasárnap 16.00 
TAC – Százhalombattai VUK SE 
női ifjúsági
18.00 TAC – Pécsi VSE férfi felnőtt
A mérkőzéseket a Güntner Aréná-
ban játsszák.
Labdarúgás
november 27. szombat 10.00 
TAC – Nyergesújfalu SE férfi U14
14.00 TAC – Vértessomlói KSK 
férfi U19
november 28. vasárnap 13.00 
TAC – Koppánymonostori SE férfi 
felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti pályán 
játsszák.

Sziklamászás, búvárkodás, sik-
lóernyőzés -  talán ez a három 
szó jellemzi leginkább. Ezek 
mellé mindenképpen odakíván-
kozik a másokon való segítés 
is. Magától értetődő kapcsolata 
volt az erdővel, a sziklákkal, a 
levegővel, a vizekkel. Ott érezte 
magát elemében, ott volt otthon. 
Igazából minden dimenzióját 
élte a világnak. Eltökélt volt, 
kitartó, céltudatos, rettenetesen 
makacs és bátor. Siklóernyővel 
Vértesszőlős, Tardos, Csóka 
hegy, búvárkodással a Fényes 
tavak tudnának mesélni róla.

Rengeteg emberrel tartotta a 
kapcsolatot, nagyon sok szál 
futott össze a kezében, kimerít-
hetetlen energiával rendelkezett.
Siklóernyővel 26 –szoros ma-
gyar bajnok. 2017-ben maxi-
mum három fordulópontos nem-
zeti szabadtáv rekord 274.76 
km, 2019-ben európai, magyar-, 
és nemzeti szabadtáv rekord 
203.22 km fűződik a nevéhez. 
Tandemrepüléssel 2582 m-rel 
állított fel nemzeti rekordot.
Teljesítményeit, érdemeit 2013-
ban az Által-Ér Szövetség az Ál-
tal-Ér Völgy Természeti és Kul-
turális Örökségért díjjal ismerte 
el. Tata Város különdíját ötször 
érdemelte ki a sportteljesítmé-
nyeiért.
Talán a sors könyvében is úgy 
volt megírva, hogy sportolás 
közben érje a halál. Futás köz-
ben esett össze és már nem tud-
tak rajta segíteni. Rá nagyon 
igaz Reményik Sándor: Végren-
delet  című versének két sora: 
„ A holtam után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt 
leszek.”

A verseny célja: sportolási lehe-
tőség, találkozás és futás a Mi-
kulással.
A verseny ideje: 2021. decem-
ber 4 (szombat) 10.00
A verseny helye: Cseke tó, Hor-
gász ház és környéke
A verseny rendezői: Tata Város 
Önkormányzata
FOOTOUR SE Atlétikai Szak-
osztály
Regisztráció: 9.30-tól a rajtok 
előtti időpontig
NEVEZÉSI DÍJ NINCS !!!
Díjazás: futamonként és nemen-
ként az 1-3. helyezettek érmet 
kapnak.
A Mikulás és a Krampusz min-

denki megajándékoz csoko-
ládéval.
Időrend és távok
10.00 500 m   2015-ig születet-
tek
10.10 800 m  2014 – 2013-ban 
születettek
10.20 800 m   2012 – 2011-ben 
születettek
10.30 Cseke kör (2130 m)  min-
den korosztály együtt fut
Egyéb: öltözési és WC lehetősé-
get nem tudunk biztosítani.
Információ: 
Csabai Ágota   20-298-6516
Sándor Péter   20-457-6411
FUSS TE IS EGYÜTT A MI-
KULÁSSAL !!!

Asztalitenisz
Férfi NB I TURRIS SE Sopron I – 
TAC 7-7
Pontszerző: Béres 3, Bak 2, Sipos 2
Kézilabda
Férfi felnőtt Budai Farkasok – TAC 
31-27 (16-11)
Vezette: Bába S., Horváth P.
Góllövő: Tass 5, Iváncsik T., Kiss, 
Kreisz 4-4, Bognár, Schneider 3-3, 
Győrffi, Sárosi 2-2
TAC – Agrofeed ETO UNI Győr  
25-31 (9-14)
Vezette: Hornyik Zs., Zörgő R.
Góllövő: Győrffi 6, Kreisz, Schnei-
der 4-4, Sárosi 3, Bognár, Kiss 2-2, 
Gajdos, Iváncsik Á., Pulai, Zöldy 
1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági TAC – Agrofeed ETO 
UNI Győr 22-37 (13-15)
Vezette: Kriskó Á., Petrik-Varga Á.
Góllövő: Takács 7, Zubek 6, Huber 
3, Kolozsi 2, Nényei, Rózsa, Tóth, 
Zwickl 1-1
Budakalász Kézilabda Zrt – TAC 
28-22 (17-12)
Vezette: Babity I., Kaposi M.
Góllövő: Barna, Zubek 7-7, Ko-
lozsi 3, Csordás, Takács 2-2, Marx 
1
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő KK Ajka – TAC  30-
33 (14-21)
Vezette: Antal Á., Antalné
Góllövő: Nényei 10, Zwickl 8, Ró-
zsa 6, Török 4, Merkli 3, Szombati 
2
TAC – Esztergomi Vitézek 33-25 
(20-12)
Vezette: Gengeliczky D., Natkai N.
Góllövő: Török, Zwickl 8-8. Rózsa 
6, Nényei 5, Jenei 3, Szombati 2, 
Boda 1
Edző: Endrédi Dezső
Női felnőtt Móri KSC – TAC 27-33
Vezette: Ihász B., Rideg R.
Góllövő: Százvai 15, Bodányi 9, 
Nyitrai 4, Jagodics 3, Kőhalmi, 
Kurcsik 1-1
Női ifjúsági Martonvásári KSE – 
TAC 19-49 (7-20
Vezette:  Szander G., Rideg R.
Góllövő: Staudt 8, Sebestyén, Szi-
vek 7-7, Rácz, Simon, Tompa 6-6, 
Jagodics, Ungor 3-3, Kurcsik 2, 
Kiss 1
TAC – Solymári SC 34-22 (20-16)
Vezette:  Papp R., Suszter A.
Góllövő: Rácz 9, Sebestyén 8, 
Tompa 5, Szivek 4, Simon 3,  Kiss, 
Unger 2-2, Ercsey 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női serdülő TAC – LKSZSE 30-18 
( 19-9)

Vezette: Puss H., Suszter A.
Góllövő: Hatvani, Staudt 6-6,  Kiss 
5, Somogyvári 3, Bogdola, Makai, 
Sebestyén 2-2, Nagy, Mészáros 1-1
 Komárom VSE – TAC  20-33 (10-
13)
Edző: Blázsovics Norbert
Fiú U12 Kőkúti Sasok DSE – Diós-
di DSE 33-8 (17-4)
Győri FKKA – Kőkúti Sasok DSE 
10-13 (7-7)
Edző: Sebestyén Balázs
Fiú U11 Kőkúti Sasok DSE – 
Grundfos Tatabánya KC
Grundfos Tatabány a KC Tarján – 
Kőkúti Sasok DSE
Lány U13 TAC – Mosonmagyaró-
vári KC 8-23 (4-14)
Dorogi ESE Tarján – TAC 20-11
Edző: Willi Attiláné
Győri ETO KC I – Kőkúti Sasok 
DSE 27-9 (14-4)
Győri ETO KC II – Kőkúti Sasok 
DSE 13-21 (9-9)
Edző: Sebestyén Balázs
Lány U12 Győri ETO KC I – TAC 
23-14 (14-6)
Répcelaki SE – TAC 13-16 (6-12)
Edző: Hartmann Noémi
Fiú U15 Vác – Kőkúti Sasok DSE 
36-35 (20-19)
Grundfos Tatabánya KC – Kőkúti 
Sasok DSE 28-34 (15-19)
Góllövő: Ambrózy 19, Vámosi 
14, Mikó 13, Kiss 7, Pollák, Du-
mánszki 4-4, Horváth-Zombori, 
Nagy-Varga 3-3, Bereczki 2
Edző: Kőhalmi Zsófia
TAC – Esztergom 21-35 (8-14)
TAC – Grundfos Tatabánya KC 27-
19 (15-10)
Góllövő: Sebestyén 21, P Tóth 8, 
Számvéber 7, Dudás 3, Benke 2
Edző: Bóna Brigitta
Kosárlabda
Női amatőr NB I TFSE-MTK U23 
– TSE 62-35 (9-10,16-6,21-7,16-
12)
Vezette: Sentényi B., Gyurka T.
Pontszerző: Koncsár 10, Horváth 
9, Morcz 5, Kurucz 4, Czompó3/3, 
Mohai 2, Tóth 2
TSE – BKG Príma Akadémia 62-
80 (23-19,9-14,14-14,16-33)
Vezette: Magyari V., Novák B.
Pontszerző: Koncsár 11/3, Tóth 
10, Kurucz 9, Horváth 8, Sulyák 8, 
László 7, Szabó 5, Mohai 4
Edző: Kaposi Renátó
Férfi junior Conoil Pápa KC – TSE 
58-111 (13-30,10-21,11-30,24-30)
Vezette: Sebesi G., Kiss I.
Pontszerző: Horváth 27/3, Bitt-
mann 21/3, Zalavári 15, Pozsár 12, 
Andai 12/6, Keller 10, Nyikos 4

Soproni SI KA SMAFC/B – TSE 
76-74 (12-22,26-15,17-11,11-18)
Vezette: Rokob K., Herczeg Á.
 Pontszerző: Horváth 20, Keller 15, 
Tápai 14, Bittmann 13/3, Zalavári 
12/3
Edző: Orsós-Bogdán Lívia
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Nagyigmándi 
KSK 13-0 (6-0)
Vezette: Büki G.
Góllövő: Mészáros 4,63,82, Nagy 
5,29, Martonfi 9, Csákány (11-ből) 
34, Szűcs 37, Bogár 51, Koronczi 
61, Zuggó 61,88, Kalóczkai 67
TAC – Sárisápi BSE 2-1 (2-0)
Vezette: Vojvoda M.
Góllövő: Zuggó (11-ből) 12, Nagy 
15 ill. Sándor (11-ből) 60
Kiállítva: Grenitzer (Sárisáp) 76, 
Manger (Sárisáp) 93
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Ácsi Kinizsi SE 
0-1 (0-0)
Vezette: Urbanics Á.
Góllövő: Herczig (11-ből) 86
Kiállítva: Binks (TAC) 86
Vértesszőlősi SE – TAC 3-2 (1-1)
Vezette: Miráki G.
Góllövő: Bogdár 5, Vaczula 52,92 
ill. Michl 14, Mezei 93
Edző: Schaffer Péter
Férfi U16 Újbuda FC Kft – TAC 
1-10 (1-4)
Vezette:  Mérei L.
Góllövő: Unger 2,54,57,88,90, 
Chmelovics 15,40,80, Rácz 43, Ra-
dobiczki 86
TAC – Zsámbéki SK 6-0 (3-0)
Vezette: Kiss G.
Góllövő: Dumánszki 20,60,65, 
Bencsik 22, Unger 44, Chmelovics 
70
Edző: Kele Zoltán
Férfi U15 TAC – II. Kerület UFC 
2-2 (2-0)
Vezette: Urbanics Á.
Góllövő: Valter 8,38 ill. Lepp 59, 
Tőrös 60
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 TAC – Csepel Hungary 
Club 94  0-5 (0-4)
Vezette:  Kurali Z.
Góllövő: Happe 6, Sebestyén 
17,38, Fábián 23, Ruman 79
Dorogi FC – TAC 6-1 (4-1)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Konrád 6,16,26, Horváth 
11,46, Kruska 72 ill. Adler 8
Edző: Schweininger Ferenc
Női U18  TAC – Zsámbéki SK 3-0 
(0-0)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Porpáczy 57,70, Hartai 61
Csapatvezető: Gusztafik Lilla

Eredmények

Novemberben elkezdődtek a 
mezei versenyek az atléták ré-
szére.
Nemesvámoson rendezték az U 

18-as korosztály részére a 4000 
m-es futamot, ahol Beleznai 
Lara 15 éves versenyzőnk in-
dult.

A 25 fős mezőnyben nagyon 
szép versenyzéssel a 14. helyen 
végzett.
Környén a 10 -11 éves gyerekek 

2000 m-es versenyére került sor.
Szakosztályunk 5-5 fővel vett 
részt a megmérettetésen.
Amit vártunk, azt sikerült elérni 
kis versenyzőinknek.
Egyéniben Ádám Bíborka má-
sodik, míg Somogyi Borka a 
harmadik helyen végzett. Fiúk-
nál Farkas Ádám másodikként 
ért célba.
A nagyon sok jó egyéni ered-
ménynek köszönhetően elhoz-
hattuk csapatban az előkelő első 
helyet.
Ha valakinek felkeltettük az ér-
deklődését a futás iránt, akkor 
szívesen látjuk – várjuk edzése-
inken az Edzőtáborban:  hétfőn, 
szerdán és pénteken 16-tól 18 
óráig tartott edzéseinken.
Hajrá FOOTOUR,  Hajrá TATA!

FOOTOUR Atléták mezei eredményei

CSEKE – MIKULÁS-FUTÁS – 2021

Illusztráció

Varga Norbert emlékére

Forrás: facebook.com
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