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A Tatai járás az 5. legélhetőbb 
Magyarországon a járások rang-
sorában egy friss kutatás alapján. 
A Takarék Inde  0 -es élhető-
ségi rangsora a közbiztonság ka-
tegóriában is az első 0 helyezett 

közé sorolta járásunkat.
Nem először vizsgálták a ma-
gyar járások rangsorát, melyben 
térségünk idén is sikeresen sze-
repelt. 0 -ben például ugyan-
csak az első 0 helyezett között 

volt a legjobb helyzetben lévő 
hazai járások rangsorában a ta-
tai, az osszkep.hu tanulmánya 
alapján. Akkor, a vizsgálat a já-
rások anyagi adottságai mellett 
a megfoghatatlan gazdagságot, 
a kultúra erejét és a társadalmi 
energiákat is figyelembe vette, 
s az eredmények alapján a Tatai 
járást a rangsorban csak megyei 
jogú városokhoz kapcsolódó já-
rások előzték meg, kistérségünk 
a nyolcadik lett.
Idén a Takarék Index  hozta nyil-
vánosságra 0 -es élhetőségi 
rangsorát, mely Nyugat-Magyar-
ország és Budapest kedvezőbb 
helyzetét mutatja, Az összkép 
a fővárosban a legkedvezőbb a 
kutatás szerint, de az első tíz he-
lyezett közé hét dunántúli és két 
tiszántúli járás is bekerült. A ku-
tatás elemzőinek vizsgálata arra 
irányult, hogy hazánk járásai mi-
lyen feltételeket és milyen szin-
tű szolgáltatásokat biztosítanak 
a helyben élőknek. ülönböző 
részmutatók alapján végezték a 
vizsgálatot, így külön-külön ele-
mezték az oktatás, az egészség-
ügy, a kultúra, a közbiztonság, a 

vásárlási lehetőségek, a munka-
erőpiac és a lakóingatlanok meg-
fizethetőségének területeit. Az 
élhetőségi rangsor felállításához 
először minden részmutatónál 
meghatározták, hogy a legjobb 
lehetőségeket biztosító helyszín-
hez képest milyen feltételeket 
nyújt a többi járás, ezt egy 0-tól 

00-ig terjedő skálán mérték. 
A részmutatók szerint szerzett 
pontszámok aztán összesítve ad-
ták ki egy-egy járás esetében az 
élhetőségi rangsorban betöltött 
helyezést.
Az összesítést követően Budapest 
kapta a legmagasabb pontszámot 
a végső, élhetőségi rangsorban, 
melyben a Tatai járás az ötödik 
helyet érdemelte ki. Nemcsak az 
összesítésben kerültünk be a leg-
jobb 0 közé, ugyanis a kutatás 
alapján járásunk közbiztonsága is 
kiemelkedő, a bűnözési helyze-
tet elemző ranglistán a . helyen 
szerepelünk a legbiztonságosabb 
járások között. A vizsgálat rész-
letei az alábbi linken olvasható-
ak: https: magyartakarek.blog.
hu 0 ezek a legel-
hetobb telepulesek

A tata  a   eg etőbb agya  já ás

November -én rendez-
ték a Tatai Vadlúd Soka-
dalmat, az esemény hely-
színe idén is az reg-tó 
partján, az pítők parki 
madármegfigyelő torony 
környezetében volt.
A rendezvény előtti na-
pon történelmi rekord 
született, ugyanis több, mint  
ezer vadlúd gyűlt össze a fesztivá-
lozók örömére. A Magyar Madár-
tani és Természetvédelmi Egyesü-
let omárom-Esztergom Megyei 

soportja, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság és a Száz Völgy 
Természetvédelmi Egyesület szer-

vezésében megvalósuló Vadlúd 
Sokadalom . alkalommal várta 
a látogatókat a hagyományoknak 
megfelelően, november utolsó 
szombatján.
A reggeli megnyitón Michl J ó-
zsef, Tata város polgármestere, 
a Vadlúd Sokadalom védnöke 
úgy nyilatkozott: - Tata a Biodi-

verzitás ővárosa, valamint a 
amsari Város kitüntető címet 

is elnyerte, mellyel Európá-
ban összesen 5 város rendelke-
zik. Városunk több területe is 

amsari terület, az  reg-tavat 
-ben vették fel a jegyzék-

re, de a 00 -os bővítés óta a 
Tatai tavak” amsari terület-

hez hozzátartozik a éti-tavak, 
a ényes-források és erencma-
jori-halastavak térsége is. A te-
remtett örökségünk megvédése 
alapvető feladatunk és köteles-
ségünk, éppen ezért az önkor-
mányzat nagyon sokat tesz ennek 
az örökségnek a megmaradásá-

ért és fejlesztéséért. A Vadlúd 
Sokadalommal kapcsolatban a 
városvezető kiemelte: - Nagyon 
szépen köszönjük a támogatást a 
szponzoroknak, köszönet a Ma-
gyar Madártani Egyesület helyi 
csoportjának, sonka Péternek, 
Musicz Lászlónak és munkatár-
saiknak a fantasztikus szervező 
munkáért, és a Duna-Ipoly Nem-
zeti P arknak az állandó támoga-
tásért, szakmai segítségért.
A rendezvényen a nap folyamán 
számos gyermekprogrammal, 
előadásokkal, teleszkópos megfi-
gyeléssel, vásárral és filmvetíté-
sekkel készültek a szervezők.

Rekordszámú vadlúd az 
Öreg-tavon

Fotók:Körzeti Televízió Tata

Fotók: Domokos Attila
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A Tatai J árási Hivatal tájékoz-
tatása szerint a téli időszakban 
a hidegebb időjárási körülmé-
nyekre illetve a jelenlegi járvá-
nyügyi helyzetre való tekintet-
tel a Mobilizált ormányablak 

gyfélszolgálat AB busz  
működése 0 . december -től 
0 . február -ig felfüggesz-

tésre kerül.

áj ko tat  de e be  
ata  gy nt s ő

Tisztelt Ü gyfeleink!
Tájékoztatjuk önöket, hogy a Ta-
tai özös nkormányzati Hiva-
talban 0 . december 4. napja 
péntek  munkanap áthelyezés 

miatt munkaszüneti nap, fenti 
napon az ügyfélfogadás szüne-
tel. 0 . december . napján, 
szombaton az ügyfélfogadás 
:00- :00 óráig tart.
gyancsak tájékoztatjuk kedves 

ügyfeleinket, hogy 0 . decem-
ber 0. és . napja csütörtök, 
péntek  igazgatási szünet, mely 
napokon a Hivatal zárva tart. 

érjük ügyeik intézésénél a fen-
tiek figyelembevételét.
Tatai özös nkormányzati Hi-
vatal
Az ügyfélfogadás általános 

rendjéről a .tata.hu ebla-
pon tájékozódhatnak.

Tata Város nkormányzat épviselő-testülete 0 . december 
5-én, szerdán 4:00 órakor közmeghallgatást tart a Városháza 

dísztermében, a ossuth tér . szám alatt.

A közmeghallgatás napirendje:
-A képviselők tájékoztatója a 0 . évi képviselői tevékenysé-
gükről
 Előadók: a képviselő-testület valamennyi tagja
-Tájékoztató a Településfejlesztési oncepcióról
 Előterjesztő: Michl József polgármester
-Tájékoztató a Tata Szíve programról
 Előterjesztő: Michl József polgármester
A közmeghallgatáson a polgárok és a helyben érdekelt szerve-
zetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek 
fel és javaslatokat fogalmazhatnak meg. Lehetőség van arra is, 
hogy kérdéseiket, javaslataikat előzetesen  pontos névvel el-
látva a közmeghallgatás megkezdéséig  elektronikus úton a 
polgarmester tata.hu címre eljuttassák.
A közmeghallgatást a Tatai Televízió és Tata Város acebook 
oldala egyaránt élőben fogja közvetíteni.
A közmeghallgatás a meghallgatás napján hatályos közegész-
ségügyi előírások szerint kerül megtartásra. 

Sikeresen lezajlott a tervezé-
si-közbeszerzési eljárás a Tata 
Szíve tervpályázat győzteseivel, 
így elkezdődhet a részletes ter-
vezési folyamat, melynek nyo-
mán újjászületik városunk egyik 
központi tere, Tata és Tóváros 
találkozási pontjánál.
Tata Város nkormányzata idén 
márciusban írt ki országos épí-
tészeti tervpályázatot Tata Szíve 
elnevezéssel és azzal a céllal, 
hogy a tervezők újragondolják 
a Magyary oltán Művelődési 

özpont és a volt rendelőinté-
zet épületét, valamint a Várka-
nyarban elhelyezkedő környező 
közterületeket. Az önkormány-
zat számára a magyar kormány 

biztosított forrást annak érde-
kében, hogy a művelődési ház 
felújításának valamint kulturális 
és szabadidő központtá történő 
átalakításának tervei az épületet 
körülvevő tér terveivel együtt 
elkészülhessenek.
A tervpályázatra 5-en küldtek 
be pályaműveket, melyekből 
végül  volt szabályos és érvé-
nyes. A győztes művet a erne-
zelyi ft. és a A TEN-ST -
DI  ft. közösen készítette, 
pályázatukat a zsűri egyhangú-
lag, teljes egyetértésben értékel-
te az első helyen, az eredmény-
hirdetésre június -én került 
sor. Az elmúlt időszakban a 
nyertesekkel lezajlott az a köz-

beszerzési eljárás, amely alapján 
a fejlesztés részletes tervezése 
elindulhat.
A témával kapcsolatban dr. Hor-
váth József, Tata jegyzője el-
mondta: - Tervpályázati eljárás 
esetében a győztes tervezővel 
úgynevezett meghívásos terve-
zési-közbeszerzési eljárást lehet 
lefolytatni, amelynek lényege, 
hogy arra kizárólag a győztes 
adhat ajánlatot. A győztes ter-
vezők érvényes ajánlatot tettek, 
amelynek részletei a tárgyalásos 
eljárás keretében kerültek vég-
legesítésre. Ennek legfontosabb 
elemei a tervezési szakaszok és 
azok tartalmának illetve időtar-
tamának a meghatározásai. A 

tervezési munkák öt szakaszra 
tagolódnak. A szerződés 0 . 
november -én lépett hatály-
ba, ezzel megindult az első, ún: 
vizsgálati tervezési szakasz, 
amely arra hivatott, hogy vala-
mennyi épület és a teljes terület 
minden irányú műszaki, geodé-
ziai, közmű és egyéb felmérése 
és feltárása megtörténjen. Ennek 
teljesítési ideje 5 nap.
A Tata Szíve tervpályázattal 
kapcsolatban részletes tájékoz-
tatót hallhatnak az érdeklődők 
a december 5-én, 4:00 órakor 
kezdődő éves közmeghallga-
táson, melyet a Tatai Televízió 
és Tata Város acebook oldala 
egyaránt élőben fog közvetíteni.

ke es k bes e s tán nd at a te e s

Visszakerült a helyére a apucinus Templom előtti díszkard. Még tavaly 
év végén rongálták meg az 5 0. évi tatai országgyűlésnek emléket állító 
díszkard másolatát, melynek eredetijét II. yula pápa adományozta II. 

lászló királynak 5  éve.
A kardot a markolat és a penge találkozásánál törték el, majd februárban 
került sor az elszállítására. A javítási munkákat az emlékmű alkotója, o-
tormán Norbert szobrászművész végezte el a műhelyében. Boglári oltán 
a körzet önkormányzati képviselője, a Pénzügyi, örnyezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatott arról, hogy tíz év alatt már 
kétszer rongálták meg a kardot, melynek idei helyreállításáért 54 ezer 
forintot fizetett az önkormányzat. érem a tataiakat, hogy figyeljünk kö-
zösen erre az alkotásra és ne hagyjuk, hogy ismét vandalizmus áldozatává 
váljon - fogalmazott Boglári oltán.

Az NH  Spring Hungary ft. új 
ügyvezető igazgatója, Masaneao 

eda meghívására tett látoga-
tást Michl József polgármester, 
Purgel oltán és igó Balázs al-
polgármesterek, Dr. Horváth Jó-
zsef jegyző, Viczenáné zégény 

gnes valamint ovács Attila 
önkormányzati képviselő, Mürkl 
Levente irodavezető és Vámosiné 
Illés Márta önkormányzati kap-
csolattartó a Tatai Ipari Parkban 
világszínvonalú technológiával 
működő gyárban.
A vállalat 0 5-ben választotta 
első európai termelő üzemének 
helyszínéül Tatát, ahol csúcstech-
nikával gyártják a lengéscsillapí-

tó rugókat és a gépkocsi futómű-
vének felfüggesztéseit összekötő 
stabilizátor rudakat. Masaneao 

eda ügyvezető igazgató, az 
NH  cégcsoport kínai gyárából 
került Tatára. Elmondása szerint 
nagyon megszerette már ezt az él-
hető, gyönyörű várost, a helyieket 
barátságosnak és befogadónak 
tapasztalta. élja a tatai szervek-
kel és üzleti partnerekkel törté-
nő kapcsolatok felvétele, majd 
mélyítése. Az ügyvezető igazga-
tó elmondta, hogy a 0 . szep-
temberi nyitást követően újabb 
beruházással 0 -ben három-
szorosára bővült a tatai üzem, a 

 fős induló létszámot 5 év alatt 

megtízszerezték, így ma már kö-
zel 00 munkavállalót foglalkoz-
tatnak. rbevételük is folyamato-
san emelkedik, az elmúlt évihez 
képest 0 -os növekedésről szá-
molhatnak be. yártókapacitásuk 
a . üzemcsarnok beindításával 
jelentősen megerősödött, bár az 
autóiparban most tapasztalható 
alapanyaghiány a cég működését 
is befolyásolta, erőforrásaik ki-
használtsága jelenleg 0  körü-
linek mondható.
A japán vállalat a beruházási 
terveit a megrendelések növeke-
désének függvényében kívánja a 
későbbiekben megvalósítani, táv-
lati terveikben környezetvédelmi 

beruházások is szerepelnek.
Michl József polgármester meg-
köszönte a meghívást, külön 
kiemelve Pöltl Balázs gyártási 
igazgató aktív közreműködését a 
találkozó megvalósulásában. Tata 
polgármestere örömét fejezte ki, 
hogy a kezdeti ígéretüket meg-
tartva nagy lendülettel fejlődtek 
és így több száz embernek biz-
tosítják munkajövedelemmel a 
megélhetésüket. Az a magas szin-
tű technológia, amit a rugógyár 
képvisel Tata számára is töretlen 
fejlődést hozott. A városvezető 
kiemelte, hogy mind a  megyénk-
ben, mind  pedig Tatán működő 
vállalkozások is szerepelnek az 
NH   beszállítói körében, s to-
vábbra is biztosította a cég veze-
tését a város támogatásáról.
A helyszínen a résztvevők egyez-
tettek a városfejlesztési elkép-
zelésekről, az állami és önkor-
mányzati intézményrendszeren 
keresztül igénybe vehető szol-
gáltatásokról. A további együtt-
működés és a közös munka érde-
kében a delegációban jelen volt 
Ströcker oltán, a Tatai Járási 
Hivatal vezetője is, aki a mun-
kavállalói oltásokkal kapcsolatos 
szervezési segítségnyújtás mellett 
a munkaerőigényeik kielégítésé-
hez ajánlotta fel a járási hivatal 
támogatását.
Az esemény a gyártási folyama-
ton végigvezető üzemlátogatással 
zárult.              Vámosiné Illés Márta

átogatás a g gyá ban

eg  k eg a gatás a e y e ke t a d s ka d

Bővebb információk:
www.tata.hu

Tatai TV Képújság
Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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Új tornacsarnok átadására ke-
rült sor november 23-án a MH. 
25. Klapka György Lövészdan-
dárnál, ahol a laktanya régi, 
sportolásra már alkalmatlan 
épülete újult meg.

A helyszín belső elrendezésé-
nek kialakításakor valamint az 
eszközpark kiválasztásakor a 
cél a multifunkcionalitás volt, 
így az egyéni sportolási lehe-
tőségek biztosítása mellett sza-

kasz szintű katonai testnevelés 
kiképzés foglalkozásokat - egy 
időben akár többet is - lehet 
tartani a csarnokban, ahol a 
tervezett végleges eszközpark 
beszerzését követően egyszer-

re akár 40-50 fő is sportolhat 
majd. A modern, 21. századi 
körülmények között a dandár 
katonáinak lehetőségük lesz 
önállóan, vagy irányított for-
mában szinten tartani és fej-
leszteni edzettségi szintjüket 
függetlenül attól, hogy erejü-
kön, gyorsaságukon, vagy álló-
képességükön akarnak javítani. 
Emellett a csarnokba tervezett 
mászófal lehetőséget biztosít 
arra is, hogy a katonák alpin, 
illetve sziklamászó alaptechni-
kákat sajátíthassanak el lakta-
nyán belül, függetlenül az idő-
járási körülményektől.
Az új tornacsarnok névadója 
Kolozsvári György posztu-
musz hadnagy, aki hősi halált 
halt 2010. szeptember 07-én 
Afganisztánban, az 1. Lövész-
zászlóalj, 3. Lövészszázad 
vezénylőzászlósaként. Beosz-
tottjai nagyon szerettek együtt 
szolgálni vele, gondoskodó és a 
munkájában kiemelkedően pre-
cíz ember volt, aki nagy hang-

súlyt fektetett a katonaéletre 
való nevelésre. Halála után az. 
1. Lövészzászlóalj nem csak 
egy kiváló katonáját veszítette 
el, hanem azt az altisztet is, aki-
nek kiemelkedő szerepe volt a 
csapatépítésben. A tatai dandár 
közlése szerint: „Az állományt 
rendkívüli büszkeséggel tölti 
el, hogy egy olyan katonáról 
nevezték el az alakulat felújított 
tornacsarnokát, aki szolgálati 
ideje alatt a kitartás, az alázat és 
az erő felbecsülhetetlen értékét 
képviselte, hiszen a katonai pá-
lyafutással együtt járó fizikai és 
mentális megpróbáltatások is 
ugyanezen alapszanak. A kato-
nák fizikai felkészültsége állan-
dó kísérője ennek a hivatásnak, 
ezért nem is lehetne méltóbb 
névadója a tornacsarnoknak, 
mint Kolozsvári György, aki-
nek neve a jövőben is együtt él 
a tatai katonákkal a mindennapi 
életben, képviselve a szolgálat-
ra való felkészültség rendkívüli 
jelentőségét.”

Tornacsarnokot avattak a tatai laktanyában

„Huncastle 2021 - várak és kas-
télyok” címmel rendeztek nem-
zetközi konferenciát november 
25-én és 26-án a tatai Esterhá-
zy-kastélyban. A konferencia 
témája a digitális technológia 
és innováció volt a várak, kasté-
lyok és kúriák kutatásában illet-
ve bemutatásában.
A nemzetközi konferenciasoro-

zat szakmai küldetése az volt, 
hogy jó gyakorlatok, bel- és kül-
földi példák sokaságán keresztül 
egyfajta tudásbázis jöjjön létre, 
és fórumot biztosítson a szak-
mai kérdések megvitatására va-
lamint a  tapasztalatcserére. Dr. 
Wirth Gábor, az Edutus Egye-
tem főiskolai tanára elmondta: 
- Mivel az intézmény az alkal-

mazott tudományok egyeteme, 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
a tudomány ne öncélú, hanem 
hasznosítható legyen, és alkal-
mazható eredményei szülesse-
nek a rendezvénynek. Minden 
évben megjelenik egy tanul-
mánykötet, melyben összegez-
zük a konferencia eredményeit, 
és azt is fontosnak tartjuk, hogy 

ne csak elméleti, hanem gya-
korlati szakemberek, vár illet-
ve kastélyüzemeltetők is részt 
vegyenek a találkozón, hiszen 
egy modern, 21. századi tudás-
bázisát szeretnénk kiépíteni a 
vár és kastélyturizmusnak, ami 
mindenki számára érthető, s a 
gyakorlatban is használható.
Az Edutus Egyetem szervezé-
sében megvalósuló Huncastle 
- Várak és Kastélyok IV. Nem-
zetközi Konferencia kiemelt té-
makörei közé tartozott a vár- és 
kastélyturizmusban alkalmazott 
digitális megoldások bemutatá-
sa és elemzése, valamint annak 
a pandémia miatt is aktuálissá 
vált kérdéskörnek a vizsgálata, 
hogy milyen innovációk járul-
hatnak hozzá a leghatékonyab-
ban váraink és kastélyaink ver-
senyképességének növeléséhez. 
A szakmai találkozón Dr. Virág 
Zsolt, a Nemzeti Kastélyprog-
ram és a Nemzeti Várprogram 
végrehajtásáért felelős minisz-
teri biztos a témával kapcsolat-
ban úgy nyilatkozott: - Az, hogy 
a digitális technikák helyet kap-
janak a várak és kastélyok tere-
iben, napjainkban teljesen reális 

és valós elvárás a látogatók ré-
széről. Vannak olyan informá-
cióhordozók, amelyek sokkal 
hatékonyabban ki tudják fejezni 
egy épület történetét, különböző 
építési periódusait, mintha leír-
nánk azokat. Kiállítási oldalról 
például a tatai Esterházy-kas-
télyban az egykori fűtési rend-
szer bemutatása tökéletesen 
meg tud valósulni egy animáci-
ós filmen, vagy találunk a  grófi 
lakosztályban egy olyan billi-
árdasztalt, amelyre rá vannak 
vetítve a pool biliárd, a snooker 
és a karambol szabályai, ami 
szintén egy sokkal hatékonyabb 
információátadás, de a digitális 
technikák átszövik többek kö-
zött a visual guide-os vezetést 
is.  
A kétnapos tatai konferencián 
olyan nagyobb témakörökben 
egyeztettek a szakemberek, 
mint például a digitális eszkö-
zök a várak, kastélyok és kúri-
ák XXI. századi menedzsment-
jében, digitális adatbázisok és 
technológiák a kutatás szolgála-
tában, és a nemesi kúriák kor-
szerű fenntartása és innovációs 
lehetősége.

Szakmai konferencia a kastélyban

Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében november 26-án ren-
dezték a hagyományos agostyáni 
Idősek Napját. 
A program idén egy kiállítás-
megnyitóval kezdődött a helyi 

Közösségi Házban, ahol Csiszár 
Erzsébet festőművész képei mel-
lett válogatást mutattak be régi, 
agostyáni fotókból. Az esemé-
nyen Bencsik János országy-
gyűlési képviselő, Michl József 

polgármester és dr. Varga 
András, a városrész önkor-
mányzati képviselője mon-
dott köszöntőt. Dr. Varga 
András úgy nyilatkozott: - 
Tatán az Idősek Hete rendez-
vénysorozatával köszöntjük 
minden évben az időseket, 
itt Agostyánban pedig ha-
gyományosan az ősz végi-tél 
eleji időszakban szervezzük 
meg az Idősek Napját. Ez a 
nap nekünk is nagyon jó, hi-
szen az idősekkel beszélget-
ni, élettapasztalataikat meg-
hallgatni mindig különleges 

alkalom - mondta a képviselő.
A rendezvényen idén sem ma-
radt el a közös vacsora, melyen 
a résztvevők a Jónás Pincészet 
borait kóstolhatták.

Idősek napja Agostyánban

A Magyar Izlandi Lovas Egyesület szervezésében Lovas - Miku-
lás felvonulást rendeztek Tatán. Straubinger Zoltán, az egyesület 
elnöke elmondta, hogy mivel az elmúlt időszakban a pandémia 
miatt nem tudták megtartani hagyományos tatai lovas rendezvé-
nyeiket, ezért úgy döntöttek,, hogy több, mint 2200 mikulás cso-
magot osztanak szét a helyi bölcsődékben, óvodákban és általános 
iskolákban. Az eseményen részt vett Michl József polgármester, 
valamint a kezdeményezéshez örömmel csatlakoztak a Nemzeti 
Lovas Színház művészei is, akik lelkesen népszerűsítik a lovag-
lást a gyerekek körében.

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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A mottó: „Legyél kreatív és fa-
ragd meg Agostyán legötlete-
sebb töklámpását! ! ! ”  
Célunk az volt, hogy egyedül 
vagy családunkkal időt töltsünk, 
faragjuk és az elkészült alkotá-
sokat a készítők töltsék fel a 
F acebook csoportba. A feltöl-
tés határideje 2021. november 
01-e volt. Mivel ez versenynek 
indult, ezért a legtöbb „like-ot”  

kedvelést kapott alkotásért aján-
dékcsomag járt, és egy további 
igen jó teljesítményt kertészeti 
utalvánnyal jutalmaztunk. Csa-
ládi közös faragás, szavazás, ka-
cagás!  Nevezni kizárólag agos-
tyáni lakosnak és idei munkával 
lehetett. Az elkészült műveket 
a kertbe, a házak elé, a terasz-
ra, jól látható helyre helyezték a 
készítők. Szép alkotások kerül-
tek ki az ügyes kezek közül. A 
két díjazott alkotást be is mutat-
juk!   Agostyánért Egyesület, fzs

de színfolt lesz az árvácska ősz-
szel és tavasszal az előkertekben. 
Aznap kaptuk az információt, 
másnap mentünk érte és gyorsan 
ki is osztottuk, hogy még a hétvé-
gén új gazdára találjanak!  
Idén először ősszel is szerettünk 
volna egy kis virággal kedvesked-
ni az agostyániaknak. 
A Virágos főutca” akció kereté-
ben 400 tő árvácskát osztunk szét 
az ültetni vágyók részére. Elsősor-
ban a főutcát, a főutcában a házak 
előtti kerteket, balkonokat akartuk 
kicsinosítani, valamint a jelentke-
zők számától függően a mellékut-
cákat is.
Továbbra is - Teremtsünk értéket 
lakóhelyünkön!
B ájos, bársonyos tapintású és kül-
lemű színes szirmokkal, gyorsan 
mindannyiunk kedvence lehet.  
az árvácska. Akár az előkertbe, 
kertbe, akár a balkonládába teszed 
őszre és tavaszra ezeket a színfol-
tokat, az árvácska mindenképpen 

jó döntés. 
Az árvácskák legbőségesebben 
tavasszal virágoznak, de vannak 
későn virágzó fajták is, melyek 
május közepén kezdenek virág-
ba borulni és augusztusig folya-
matosan ontják az új virágokat. 
Az árvácska kétéves növény, és 
ha már a tavaszt is árvácskákkal 
akarjuk köszönteni, akkor ősszel 
ültessük ki őket az előkertbe, kert-
be, balkonládába. Az árvácska a 
fagyokig virágzik, aztán tavasszal 
is szín virágszőnyegbe borítja az 
előkertet. 
A legjobban félárnyékos helyen 
érzi magát, de a tűző napot is el-
viseli, ám ebben az esetben foko-
zottan kell ügyelni az öntözésére, 
hogy ne száradjon ki. Nem szorul 
különösebb gondozásra, de a fo-
lyamatos virágzás érdekében az 
elvirágzott részeket mindig le kell 
szedni. Ha a téli fagyok ellen meg-
felelő takarással látjuk el, de akár 
a takarás nélkül is a szabadban át-

teleltethetők. Viszont a balkonlá-
dában, védett helyen még télen is 
virágzik, ha enyhébb az idő. Arra 
kértünk Mindenkit, hogy a virágo-
kat ültessék el a házak elé az ab-
lakpárkányra vagy az erkélyekre, 
hogy az utcáról is szépen lehessen 
látni, mindannyiunk és az Agos-
tyánban áthaladó utazók örömére.
A palántákat Tata városától kap-
tuk, köszönjük, csupán arra kérünk 
mindenkit, hogy a továbbiakban is 
ápolják, gondozzák és locsolják 
mindannyiunk gyönyörűségére. A 
palántákat október 16-án szom-
baton 11 órától lehetett átvenni a 
F aluház udvarán. A közerületeken 
lévő korábban kialakított helyeket 
továbbra is szépítjük, karbantart-
juk. 
Azon a hétvégén önzetlen, ültető, 
építő és faluszépítő kezek szorgos-
kodtak. 
Tisztelettel köszönjük Mindenki-
nek!  Együtt, magunknak csinál-
tuk!                                           -fzs-

XX. alkalommal került idén meg-
rendezésre az agostyáni Gomb-
fesztivál, 2021. november 6-án, 
szombaton. 
Nagyon vártuk az esőt, hogy gom-
babőséggel kecsegtessen ben-
nünket november eleje. A bőség 
ugyan elmaradt, de gyönyörűidő, 
és nagyon sok kirándulni vágyó 
család érkezett a rendezvényre. 
A családi gombagyűjtő túrán sok 
felnőtt és nagyon sok hozzájuk 
tartozó gyerek jelent meg.
Az útvonal és a gyülekező az 
agostyáni buszfordulótól a Termé-
szetes É letmód Alapítvány Öko-
falujáig majd vissza az agostyáni 
F aluházba. A túra kisebb gyerekek 
számára is bátran teljesíthető volt. 
A túraszervező és a gombaszakér-
tő bemutatása után, a gombákhoz 
értő szakember kért szót. elhívta 
a résztvevők figyelmét a szabá-
lyok betartására, a helyes gyűjtés-
re, leszedésre, valamint képekkel 
igyekezett bemutatni az ilyenkor 
található leggyakoribb gombafa-
jokat. 
A túrát, egy falubeli, az erdőt jól 
ismerő édesapa vezette. Az, hogy 
merre megyünk az „titok”  volt, de 
igyekezett megdolgoztatni kiseb-
beket és nagyobbakat egyaránt. 
A felismerhetőség miatt, mind 

két felnőttön láthatósági mellény 
volt, így mindenki tudta kit kell 
figyelni, kitől kérdezhetnek. Volt 
is bőven teendőjük, hiszen a túra 
folyamán, sok felnőtt és gyermek 
kérdésére kellett válaszolniuk. 
Pihenőnk a Természetes letmód 
Alapítvány központjában volt, 
ahol megpihenhettek a fáradt 
„vándorok” , körülnézhettek, álla-
tokat simogathattak. 
A visszaút célja, az agostyáni F a-
luház volt, ahol az óvoda dolgozói 
meleg teával várták a túrázókat. 
Az óvoda gyermekei általkészített 
alkotások az egész rendezvény 
ideje alatt megtekinthetőek voltak 
a aluházban. A gyönyörű alkotá-
sokat sokan megcsodálták, a gye-
rekek pedig boldogan ismerték fel 
munkáikat. 
A jó hangulat a végére sem lan-
kadt, sokáig teáztak és beszélget-
tek a felnőttek, a gyerekek pedig 
„játszótérré”  varázsolták a F alu-
ház udvarát. 

eméljük jövőre is számíthatunk 
rájuk!  
Bokor alján ül a gomb, eső után 

de szapora”
A kiállítás mindenki számára az 
agostyáni B egengócia Ó voda óvo-
dásai által készített alkotásokból 
volt látható a F aluházban. 

A tavalyi év sikerén felbuzdul-
va idén is élő adventi kalendá-
riumot készítünk
Nagyanyáink adventi kalendá-
riuma adta az ötletet, hogy idén 

decemberben már második al-
kalommal karácsonyig minden-
nap új fény gyúljon fel egy-egy 
agostyáni kidíszített ablakban. 
A számok idén is néhány óra 

alatt nagyon gyorsan elkeltek. 
Az ünnephez közeledve egyre 
több ablak világít majd. A helyi 
F acebook-csoportban az aznapi 
szám minden este megtekinthe-
tő. Sőt úgy tudjuk, hogy hétvé-
gente családok, ismerősök kel-
nek útra és megkeresik az azon 
a héten kivilágított ablakokat. 
Közben beszélgetnek, együtt 
vannak, forralt bort kortyolgat-
nak. A díszített ablakok január 
6-ig, vízkeresztig lesznek lát-
hatóak. Mindenkinek jó adven-
ti készülődést kívánunk    
                 
         Agostyánért Egyesület 
                                              -fzs-

Immáron második alkalommal 
2021.11.27-én szombaton délután 
egy órától gyülekeztünk önkénte-
sek és segítők, hogy minél hama-
rabb karácsonyfává varázsoljuk 
az idei fenyőfát. 
Az idei fát is Tata városa szállítot-
ta, a közösség nevében is szeret-
nénk megköszönni!
U gyancsak köszönetet érdemel-
nek az Agostyáni nkéntes Tűz-
oltó Egyesület tagjai, akik által 
a helyére került a fa!  Köszönjük 
szépen!  
A fenyőfadíszítéssel egy időben a 
B etlehemet is felállítottuk. A B et-
lehemállítás az egy hosszabb fo-
lyamat, több időt is vesz igénybe 

ezért azt már a délelőtt folyamán 
elkezdtük összeépíteni. Volt for-
ralt bor, zsíros kenyér, lilahagy-
ma, a gyerekeket forró tea várta. 
A metsző hideg ellenére idén is 
mindenki jól érezte magát, jó volt 
a hangulat, tartottuk a távolságot. 
Köszönjük mindenkinek, aki részt 
vett a karácsonyfa díszítésében, 
aki valamilyen segítséget nyújtott 
a készülődésben, és köszönjük a 
támogatók felajánlását is. 
A végén együtt kapcsoltuk fel a 
fényeket!                               -fzs-

Támogatók: Agostyánért Egyesület, 
Agostyáni nkéntes Tűzoltó Egyesület, 
Tata városa, Márti és Erika, Mamutfenyő 
P anzió. 

A fenyőfadíszítés után megtartottuk 
az első szomszédságok ünnepét.
Az ünnep célja, hogy összeková-
csolódjanak azok a közösségek, 
melyeknek tagjai ugyan egymás 
közelében, de mégis elszigetelten 
élnek. Mit lehet tenni „jószomszé-

di”  viszony 
k i a l a k í t á s a 
é r d e k é b e n ?  
Néhány jó ta-
nácsot nem árt 
megfogadni. 
Köszöntés, né-
hány kedves 
szó. Ü dvözöl-
ni a másikat 
azt jelenti, 
hogy elismer-

jük kedves lakótársunkként, és fi-
gyelmet szentelünk neki. Mi sem 
egyszerűbb, mint egy mosolyt el-
engedni, néhány barátságos szót 
váltani szomszédainkkal, hogy 
megtörjön a jég, és a kirekesztett-
ség negatív érzését felváltsa az is-

merősség. A beszélgetés kezdemé-
nyezése közérdekű dolgokkal és 
általánossággal bevált módszer. A 
falu közös ügyei például megannyi 
témát kínálnak, melyet könnyedén 
meg lehet beszélni bárkivel. É s 
ha élénkül az eszmecsere ebben a 
tárgykörben, a többi, a barátkozás, 
jön később magától is. 
Egy fontos jó tanács: érdemes min-
dig a beszélgetőpartner szemébe 
nézni, bármilyen helyzetben jött 
létre a baráti csevej. Ez közvetlen-
né teszi a társalgást. 
A lényeg az, hogy mi minden körül-
mények között legyünk udvariasak. 
Tegyük meg a tőlünk telhetőt annak 
érdekében, hogy az év többi napja is 
„szomszédünnep”  legyen!            -fzs-                

2021.12.05-én 18  órakor a Mi-
kulás Agostyánba is ellátogatott. 
Az ünnepség az Agostyánért 

Egyesület szervezésében való-
sult meg, előzetes regisztrációk 
alapján. A gyerekek az agostyáni 

Közösségi ház udvarán gyüle-
kezve, meleg teát kortyolgatva 
várták, hogy a Mikulás pár ked-
ves szóval, mosollyal és ajándék-
csomaggal fogadja őket. ülön 
örömhír, hogy aznap virradóra 
esett a hó és a gyerekek vidáman 
énekelhették a „Hull a pelyhes 
fehér hó”  dalocskát. A rendez-
vényre 4 4  gyermeket regisztrál-
tak a szülők, nagyszülők, és az 
egyesület bízik benne, hogy min-
denki kellemesen érezte magát. 
A szervezet célja, hogy a jövőben 
sok ilyen és hasonló eseménnyel 
gazdagodjanak az agostyáni ün-
nepek és hétköznapok. 
        -szb-      

Agostyánért Egyesület

Idén is feldíszítettük a falu karácsonyfáját 

Vajon mennyit ér a jó szomszédság?

XX. Gombafesztivál egyen s p a  e őke ted őss e  s

A Mikulás Agostyánba látogatott

Tökfaragó verseny volt Agostyánban

ot a s e ő e te e

ot a s e ő e te e

ot a s e ő e te e
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„Azok élnek csak igazán, hasz-
nálják ki legjobban életüket, akik 
szembenéznek a jelennel, megsza-
badulnak a múlttól és nem figyel-
nek a jövőre ”

lubunkban kb. 0 év óta hagyo-
mány, hogy évente megrendezzük, 
az un. erek évfordulósok” ün-
nepét. Ez történt 0 . November 
4.-én is a helyi Etalon étteremben. 

Sárközi József elnökünk köszön-
tötte a megjelenteket, felsorolta, 
hogy klubunk létszámában van egy 
fő 0 éves, 4 fő 5,  fő 0, 4 fő 

5,  fő 0 és  fő 0 éves személy. 
ülön emlékezik a 0 éves Samu 

János klubtagunkról, akit születés-
napján e tudósítás írója versével 
köszöntött fel Vértestolnán, Dalkö-
rünk tagjai pedig énekkel. Minden 
jót kívánt az ünnepelteknek  Bí-
zunk benne, hogy a következő ke-
rek évfordulós rendezvényeinket a 
volt Helyőrségi lub helyén épülő 
Magyary oltán Tudásközpontban 
tarthatjuk. ülön mondott köszö-
netet az un.”összekötőknek”, hisz 
az ő segítségük nélkül sok min-

dent nem lehetne megvalósítani.  
lubunkban csapatmunka folyik, 

mindenkire szükség van  Sajnos a 
mai napon minden ünnepelt nem 
tudott megjelenni. Sok évfordulóst 
elkísért a házastársa. Vendégeink 
is voltak. gy többek között az MH 

atonai Igazgatási és rdekvédel-
mi . sz. Tatabányai Iroda megbí-
zott vezetője ojtik dám főhad-
nagy, Dobó Tamás törzszászlós, aki 
érdekvédelmi felelősként velünk 
dolgozik. Jelen volt Michl József 
városunk Polgármestere is. Ez után 
Nagy lga a klubtagok nevében 
köszöntötte úgy a kerek évforduló-
sokat, mint a megjelenteket, kíván-
va sok jó egészséget, hosszú békés 
nyugdíjas éveket  ülön megkö-
szönte elnökünknek, hogy e cso-
dás ünnepet kulturált körülmények 
között tarthatjuk meg. Az még na-
gyobb örömet jelent mindenkinek, 
hogy Elnökünk is a napokban tartja 
a 0. születésnapját. Jól eső érzés, 
hogy személyében olyan embert 
tisztelhetünk, aki életét a klubnak 

szenteli. Mindent megtesz azért, 
hogy tagjaink jól érezzék magukat 
e a családias légkörben. Lehetővé 
tette és bízunk benne, hogy teszi 
is, a sok kirándulást, városokban 
és falvakban. Elmehettünk külön-
böző előadásokra, szereplések-
re, hangversenyekre, és fel sem 
tudom sorolni azt a sok szépet és 
jót, amit neki köszönhetünk. Se-
gítőkészsége határtalan. rüljünk, 
hogy ismerhetjük t  ltesse az 
Isten még sokáig, hogy köztünk 
lehessen  Ezt követően Nagy lga 
felolvasta a versét, amit erre az al-
kalomra írt. ért mindenkit, hogy 
tudását, tapasztalatát adja át a kö-
vetkező nemzedéknek, hisz így 
van ez már évszázadok óta. Majd 
Bankó óbert mondta el Szakály 

vától az Alkudozás c. verset, 
melyben a költő kéri a Teremtőt, 
hogy egy-egy évvel hosszabbítsa 
meg életét  ál József is egy kis 
rövid verset olvasott fel. lubunk 
kapcsolata az intézményekkel jó-
nak mondható. römmel vettük, 

mikor megérkezett Polgármester 
r is, aki egy hatalmas ajándékko-

sárral, szép szavakkal, jókívánsá-
gokkal köszöntötte elnökünket. Az 
összekötők segítségével Elnökünk 
megajándékozta az ünnepelteket, 
egy-két szóban méltatta tevékeny-
ségüket, hisz őnála jobban senki 
nem ismeri a klubtagok életét. A 
vacsora előtt és után egy-két klub-
tagunk rövid viccekkel szórakoz-
tatta vendégeinket. A vendéglő 
is mindent megtett azért, hogy jó 
véleménnyel legyünk a kiszolgá-
lásukról és finom ételeikről. Azt, 
hogy milyen jól sikerült ez a dél-
után bizonyítja, hogy Bus Péter 
állandó zenészünk a vacsora után 
olyan jó hangulatot varázsolt, hogy 
nagyon sokan táncra perdültek. 

öszönjük mindenkinek, hogy 
ismét egy szép emlékkel térhe-
tünk otthonunkba. A bátorság és 
szeretet a legnagyobb ajándék, ha 
derűsen fogadjuk a vereséget és ta-
nulunk belőle, akkor teljesedik ki 
legjobban az életünk”      Nagy Olga

ESTERHÁZY Énekegyüttes 
koncertje

3. Advent vasárnap az ün-
nep  k s őd s jegy ben

Kóruskoncert: 
2021.12.12.  11,00 óra 

se e őtt
Helyszín: Agostyán - Szt. 

Ágoston Templom
Mindenkit szeretettel vá-

runk!
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T ATA - Környei ú. temető
Szecsődi Jánosné

TATA - Almási ú. temető
Váradi István
Horváth József
Semetka Tamásné
Mikolasek Lajos

TATA - Kocsi ú. temető
Herczeg yuláné

D U N AAL M Á S
seh Szakál Dénesné

O R O S Z L Á N Y
Mernyei József erencné 
Jakab Jánosné
Sziedli ároly 

erensitz ároly 
erdinánd

Abrán Anna
Hegedüs Istvánné

N AS Z Á L Y
Szabó Sándorné 
Pintér István
VÉRTESSZŐLŐS
Jenei László

N Y E R G E S Ú J AF U
Madarász Istvánné
B O K O D
Szücs Dénesné
BÉKE PORAIKRA!

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

A Téli yermekkönyvhéten 
0 . december -jén vidám ün-

nepváró műsorral készült a Mó-
ricz sigmond Városi önyvtár 

yermekkönyvtára. A Mesekocsi 
Színház csi  Itt a Mikulás bá-
csi  című produkcióját hozta el a 
mintegy 0 fős lelkes közönség-
nek.
A meghívott vendégek ugyano-
lyan izgatottan várták az előadást, 
mint a gyermekek. Elmondásuk 
szerint ezt csak szívvel-lélek-
kel lehet jól csinálni, mert akkor 

látszik, hogy hiteles a színdarab. 
A talpraesett, szeleburdi folyton 
csokoládéra éhes krampusz jó-
kedve hamar átragadt a közönség-
re. épzeletben szánkáztunk, hol 
egyik irányba, hol másik irányba 
dőltünk a székeken, bukkanónál 
felugrottunk, amikor mókust lát-
tunk neki integettünk, és közben 
jót daloltunk. A kicsik már alig 
várták a Mikulás érkezését, aki 
-idős ember lévén- igen nehéz-
kes mozgással vette birtokba a 
színpadot. A i volt jó idén ” 

kérdésre szinte valamennyi lur-
kó és régebb óta gyermek” keze 
a magasba lendült. A következő 
kérdés így szólt: De tényleg 
ki volt jó ” Na, ezt már egy kis 
gondolkodási idő követte, majd 
magabiztosan lendültek azok a 
kezek. Szegény Mikulás bácsit 
a messzi földről utazás is meg-
viselhette, mert háromszor aludt 
el miközben a tényleg jó gyer-
mekekhez beszélt. rampusz 
barátunk azonban nem hagyta 
annyiban, rendre felébresztette, 
és segítette, hogy mielőbb meg-
találja, hol tartott éppen a mon-
dandójában. Mikulás bácsi nem 
érkezett üres kézzel, és végre 

rampuszi is tehetett jót azzal, 
hogy egyesével minden gyer-
meket megajándékoztak a szín-
padon. A kicsik hálából dallal 
köszönték meg a nagyszakállú 
látogatását. A sok gyermeki öle-
lés, a csillogó szempárok kísér-
jék további útján a Mikulást

Goldschmidt Éva

Krampuszi és Mikulás

nnepe t a ajtá s  b

Végéhez közeledik a Tatai 
Német Nemzetiségi Múzeum 
épületének külső felújítása. 
Az augusztusban elkezdődött 
munka egy szélesebb körű 
megújulás része. 0 -ben 
fejeződött be a Malom-patak 
mederrekonstrukciójának má-
sodik üteme, így már egészen 
a Német Nemzetiségi Múze-
umig megújult a Malom-árok. 

0 0 őszére egy hangulatos 
zöld területtel gazdagodott a 
múzeum az egykori Nepomu-
cenus-malom gazdasági udva-
rának területén, időközben át-
adták azt a gyaloghidat, mely 

az intézmény udva-
rának két részét köti 
össze, valamint meg-
újult a raktárépület 
is. Most a főépület 
kap új külsőt az Egy-
házi, Nemzetiségi és 

ivil apcsolatokért 
elelős llamtitkár-

ságon keresztül az 
első ütemre kapott 
5 millió forintos 

kormánytámogatás-
ból illetve saját forrásból.
A felújítás során eddig az épü-
let falvarrásokat majd teljesen 
új vakolatot kapott, új eresz 
készült, megszépült a szobor-
fülke, amely az eredeti barokk 
pompájában fog megjelenni 
a festést követően, megújult 
a kémény és lecserélték az 
összes nyílászárót. Emellett 
megújult a múzeum kapujának 
alapja és kerítése, mely új va-
kolatot és kőpótlást is kapott. 
Az első ütem a főépület és a 
kerítés festésével fejeződik 
majd be.

on d ajtá s  b  de e be  te e ett p og a ja

December 15. szerda 15:00 óra Református Imaterem Karácsonyi 
klubdélután unokáinkkal.
December 16. csütörtök Művelődési Ház, Színházterem
A Dandár zenekar karácsonyi koncertje
Áldott, Békés Karácsonyt kívánunk minden kedves klubtagunknak.

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó:mzsvk
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Asztalitenisz
december 11. szombat 11.00 
TAC –  SH-ITB  B udaörs 2i SC 
II férfi NB II
A mérkőzést a TA  csarnokban 
játsszák.
Kézilabda
december 9 . csütörtök 17.30 
TAC –  Grundfos Tatabánya KC 
férfi ifjúsági
december 11. szombat 18 .00 
TA   Szigetszentmiklósi S  
NB I B
A mérkőzéseket a üntner Aré-
nában játsszák.

A tatai kosárlabdás fiúk és lányok 
az idei szezon eddigi mérlege 
alapján hozták az elvártakat, sőt 
az esetek többségében azt túl is 
teljesítették. A TSE a női amatőr 
NB -ben egy új, megfiatalított 
csapattal indult idén, ahol a tisztes 
helytállás mellett jelenleg az ösz-
szeszokás és a tapasztalatszerzés 
volt a fő cél. Hatszor mérkőztek 
két győzelemmel, mely után min-

denképp dicséret jár a lányoknak. 
A legtöbb mérkőzést jelenleg az 

-as utánpótlás fiú csapat ab-
szolválta. ket a Tatai Sportegye-
sület TSE  az szak-nyugati ré-
gió legerősebb A” csoportjában 
indította úgy, hogy valójában a 
csapat gerincének felét feljátszó, 
U 16-os kadet játékosok képezik. 
gy arra lehetett számítani, hogy a 

szembejövő ellenfelek minimum 

egy szezonnal többet játszottak a 
korosztályukban, és mind magas-
ságban, mind testsúlyban előnyt 
élveznek velük szemben. Hogy 
ezt a megmérettetést végül mégis 
felvállalták, azt a fiúk kiváló ál-
lóképességére, technikai képzett-
ségére és összeszokottságára ala-
pozták. Hét lejátszott meccs után 
az eddigi kép több, mint pozitív. 
A tatai fiatalok az ajkai Ajka , 
a szombathelyi AL B  a 
fehérvári D A B  és pápai 
( Conoil)  kosarasokkal szemben 
győzelmet arattak. A két soproni 
Soproni Tigrisek és a Soproni 

Sportiskola Kosárakadémia)  és 
a győri yőri  csapat elleni 
összecsapások is szoros, kiélezett 
végjáték után hozták csak az el-
lenfeleik sikerét. 
Az -os kadet fiúk szintén a 
régió legerősebb A” csoportjá-
ban mérkőznek, ahol az eddigi 
két meccsüket sima győzelem-
mel hozták. Mivel a csapat húzó 
emberei az említett módon egy 
korosztállyal feljebb is játszanak, 
ezért a pluszban felvállat munká-
ért elismerés jár nekik, és termé-

szetesen az őket támogató szülők-
nek is. 
A sportegyesület a legfiatalabbak-
nál is csapatokat indított a régiós 
bajnokságban, ahol az  és 

 gyerekeknél még fiú-lány, 
vegyes csapatokról beszélünk. A 
legkisebbek csak most kezdik a 
kosárlabdázást, de a felette lévő 
U 12 és U 14 korosztályban több 
játékos még csak ebben az idény-
ben csatlakozott a klubhoz. gy 
náluk a fő cél a sport megszeret-
tetése, ismerkedés a versenysport 
miliőjével. 
A tatai csapatsportok tekinteté-
ben a kosárlabda élen jár, annak 
ellenére, hogy a TSE sportolói az 
országos bajnokságokban nem 
élvezhetik a hazai pálya előnyét, 
mivel a városban nincs olyan 
sportlétesítmény, ahol versenye-
ket rendezhetnének. Sőt, több 
csapat, így pl. az NB -es lányok 
is, az edzéseiket más települése-
ken kénytelenek lebonyolítani. 

özös érdekünk, hogy a jövőben 
a tatai kosarazni vágyó fiatalok 
megfelelő és méltó körülmények 
közt hódolhassanak a sportnak. 

ata  kosá abda  s e on t ke ő

Az utóbbi fordulókban rossz pasz-
szban volt a TA  NB i B-s férfi 
kézilabda csapata. t mérkőzésen 
is pont nélkül maradt, ami azért 
nem csak a játékosokat, a szak-
mai stábot, hanem a szurkolókat 
is megviselte. Ez utóbbi látszott a 
Pécs elleni hazai mérkőzésen ami-
kor a százat sem érte el a néző-
szám. Pedig ez egy olyan meccs 
volt ahol mindegy hogy, de győz-
ni kellett. Nem csak azért mert 
az őszi első fordulóban Pécsett 
is nyerni tudott a TAC, de azért 

is, mert a bajnokság átszervezése 
miatt csak az 1-5. helyezett ma-
radhat biztosan ebben az osztály-
ban. Jelenleg padig a . helyről 
várták a hazaiak a találkozót. Az 
előző meccsek hatása érződött is a 
mérkőzés elején, hiszen idegesen 
játszott mindkét gárda. Schnei-
der és Iváncsik Tamás góljaival a 

. percre sikerült  gólos előnyt 
összehozni és ebből egész a . 
percig maradt is egy-két gól. Itt 
viszont a vendégek csináltak egy 
3-0-s sorozatot és 9- 9 lett. Szeren-

csére ér-
kezett a 
v á l a s z 
egy tatai 
3-0-al és 
visszaállt 
a rend. 
A félidő 
vége iz-
galmasra 
sikerült , 
hiszen a 
P écs is-

mét kétszer eredményes volt és 
egy lett közte. sak másodper-
cek voltak hátra amikor Iváncsik 
Tamáshoz került a labda a jobb 
szélen és dudaszóra lőtt egy rövid 
sarkos gólt, ezzel 4-  és jöhetett 
a szünet. A kérdés az volt, melyik 
csapat játszik majd nyugodtabban 
és biztosabban a második félidő-
ben. Tass gyorsan beköszönt, újra 
háromra növelve az előnyt. A ven-
dégeknél Vassal nem bírtunk már 
az első félidőben is  gólt lőtt  
mert kétszer is betalált megint 

csak egy volt közte. A . percben 
18- 17-re vezetett a TAC. A 41- 47. 
perc között végre sikerült iss , 
Tass és öldy találataival négyre 
növelni a vezetést. Innentől már 
nyugodtabban lehetett játszani és 
és ez meghozta az eredményt is 
( 24- 18,26- 19,29- 22) . A hazaiak 
utolsó  gólján reisz 4, Tass  
és Schneider osztozott. A végén 
nem volt kérdés a győzelem és a 
30-24- es eredmény tükrözi a játék 
képét.
T AC  – P é c si V S E  30- 24 ( 14- 12)
Vezette: ovács T., Mándli B.

óllövő: Tass , reisz , Iván-
csik T., Schneider 4- 4, Zöldy 3, 
Kiss 2, Gajdos, Sárosi 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- nagyon fontos volt ezen a mecs-
csen a győzelem. A héten igyekez-
tünk lelkileg is felkészülni, mert 
mindenképpen be  kellet gyűjte-
ni a két pontot. Időnként már jól 
játszottunk, talán átszakadt a gát. 
Még van két nagyon nehéz mér-
kőzésünk az ősszel.

g e győ e e

Asztalitenisz
érfi NB I TA   Honvéd Szondi 

Székesfehérvár SE II  9 -5
Pontszerző: Bak , Sipos , Adamik 
1, Lukács 1, bak-Sipos

érfi NB II Hévíz Sportkör  TA  
7-11
Pontszerző: Nagy 4, Pattantyús , 
Barassó , Varga , Nagy-Barassó, 
Pattantyús-Varga
Pestújhelyi S  I  TA   -
Pontszerző: Barassó , Nagy , Var-
ga , Pattantyús , Pattantyús-Varga
Kézilabda

érfi felnőtt  Százhalombatta E  
TAC 22-22 ( 10-10)
Vezette: Budai-Bock ., enzel T.

óllövő: Iváncsik T, Molnár 5-5, 
Kiss, Tass 3-3, Kreisz, Schneider 
2-2, Sárosi 1
Edző: Sibalin Jakab

érfi ifjúsági TA   Budai arkasok 
24 -28  ( 9 -17)
Vezette: olarovszki ., Lábadi J.

óllövő: Barna , Takács, ubek 
5-5, Kolozsi 2, Czunyi, Csordás, 
Mar , Somogyvári -
B F KA B alatonfüred –  TAC 4 6-22 

( 22-9 )
Vezette: Buchesz M., zenki M.

óllövő: Barna , Takács, ubek 
5-5, sordás , ickl  Tóth 
Edző: Márton dám
Női felnőtt ácalmási SE  TA   
23-30
Vezette: ovácsik ., Polgár s.

óllövő: Bodányi , Százvai , 
Nyitrai 4, őhalmi, ácz - , Jago-
dics, Szabó, Tompa -
Velence  TA  4-  - 4
Vezette: Pap E, Papp .

óllövő: Százvai , Jagodics , 
Bodányi 4, Szivek , őhalmi, 
Nyitrai -
Edző: ulcsár yöngyi
Női ifjúsági TA   Százhalombattai 
V  SE -  - 0
Vezette: supor s., Tóth J.

óllövő: Staudt , Sebestyén , 
ácz , Szivek 4, Jagodics 

B icskei TC –  TAC 9 -4 2 ( 3-21)
Vezette:  olics V., Pavelekné

óllövő: Sebestyén 4, Staudt , 
Szivek , ácz 5,  iss , Jagodics, 
Kurcsik 1-1
Edző: ulcsár yöngyi

Női serdülő Lipót  TA  5-4  0-
19 )
Vezette: Balogh M., Szakatics A.

óllövő: Hatvani , Bogdola, Se-
bestyén 5-5,  Dorogi, iss, Szabó 
3-3, Kurcsik, Makai 2-2,
Pruzsina, Somogyvári, ngor -
Edző: Blázsovics Norbert

iú 5 őkúti Sasok DSE  buda 
18 -32 ( 8 -14 )

örte HVSE  őkúti Sasok DSE 
34 -21 ( 18 -10)

óllövő: Ambrózy 5, Mikó , Ba-
logh 5, iss, Vámosi - , Dumánsz-
ki,Nagy, Horváth- ombori - , Be-
reczki 1
Edző: őhalmi sófia

iú  őkúti Sasok DSE  Móri 
KSC 39 -21
Edző: őhalmi sófia
TA   őkúti Sasok DSE  -
TA   yőri A 5-
Edző: Nagy óbert
Kosárlabda
Női amatőr NB I ELTE ortis  TSE 
8 0-25 ( 14 -4 ,18 -7,19 -10,29 -4 )
Vezette: Nepp L., ruber N.
Pontszerző: oncsár , Tóth , Mo-

hai 4 , Sebestyén 4 ,  F odor 2, Kurucz 
2, Morcz 1
Edző: aposi enátó

érfi junior A  Dunaújvárosi Sárká-
nyok –  TSE  53-9 7 ( 17-28 ,13-27,14 -
16,9 -26)
Vezette: Sersovszki ., Szűcs T.
Pontszerző: eller , Horváth , 
Bittmann 5 , Pozsár , alavári 
7, Tápai 2, O rbán 2
Edző: rsós-Bogdán Lívia

érfi kadett TSE  Dávid ornél 
A  -5  - 5,4 -5, 0- , -

11)
Vezette: Magyari V., Novák B.
Pontszerző: Bittmann , Tápai , 

alavári , rbán , Huszár 0, 
Molnár , ellegi 4, Bittmann 4, 
Vida 
V E Veszprém  TSE - 4  5-
36,11-35,11-34 ,16-37)
Vezette: Prieger M., láh .
Pontszerző: alavári 4 , Bittmann 
28 , Molnár 23, O rbán 18 , Dávidházy 
4, Nagy , Huszár 4

Edző: rsós-Bogdán Lívia
Labdarúgás

érfi felnőtt TA   oppánymonos-

tori KSK 0-3 ( 0-2)
Vezette: reitl T.

óllövő: odor 40,45, Bilkó -
ből  
Edző: éber oland

érfi  Vértessomlói S   TA   
1-1 ( 0-1)
Vezette: Baukó I.

óllövő: liás 4  ill. alóczkai 
Edző: Scha er Péter

érfi  ákosmenti S   TA  
4 -8  ( 1-4 )
Vezette: Szuhodovszki I.

óllövő: ál , , zinke ,  
ill. nger 0, , , Dumánszki 
36,70, Chmelovics 4 5,54 , Takács 8 7
Edző: ele oltán

érfi 4  Nyergesújfalu SE  TA   
3-2 ( 2-0)
Vezette: dvardi .

óllövő: Szabó , Mohos 5, 4  ill. 
Adler 5 , adobiczki 
J BS A D ft  TA  -0 4-
0)
Vezette: Szili P.

óllövő: akariás , 4, ákos 
, 0, László 4, Tóth ,

Edző: Sch eininger erenc

XXXVIII. SZILVESZTERI 
TÓFUTÁS
2021. december 31. 11,00

endező: 
Tata Város nkormányzata

EM S S  Természetjáró 
Szövetség

ajt, cél:   j ajakház kotu-
risztikai Központ

ajt: ,00
Táv:   kör kb.  km  az reg-
tó körül
Nevezés:  ,00-tól az  j ajak-
ház Ökoturisztikai Központban.
Nevezési díj nincs
Díjazás:   az abszolút -  férfi 
és női versenyző érmet és kupát 
kap.
Egyebek: minden rajtszámmal 
rendelkező versenyző tombola 
sorsoláson vesz részt.
A három legötletesebb jelmez-
ben futó különdíjat kap.

utás előtt, futás után jó zene és  
forró tea

érünk mindenkit, hogy a rajt 
előtt és a befutás után viselje a 
maszkot
A nevezés előtt mindenki hasz-
nálja a kézfertőtlenítőt
Vigyázzunk egymásra, vigyáz-
zunk magunkra
A gyerekeknek csokifutást szer-
vezünk.

ajt: 0:45
Információ:  
Horváth Zoltán 30-9 39 4 -017
Tompa Andor   30-74 9 -734 3
B  

ussunk együtt

ed nyek

Fotó: TSE

Fotó: facebook


