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Tata Város Önkormányzata és a 
Kuny Domokos Múzeum szerve-
zésében december 11-én nyitották 
meg Nagy János szobrászművész 
(1935-2021) emlékkiállítását a 
Tatai Várban. A művészre a hely-
színen Németh Zsolt parlamenti 
államtitkár, Michl József, Tata pol-
gármestere és Szemadám György 
festőművész, a Magyar Művészeti 
Akadémia tagja emlékezett.
Nagy János szobrászművész, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia tagja, 
Tata díszpolgára idén márciusban 
hunyt el életének 86. évében, hosz-
szan tartó betegség után. 1935. júni-
us 17-én született Rákosszentmihá-
lyon, a pozsonyi Képzőművészeti 
Főiskola elvégzése után a beszter-
cebányai, majd a nyitrai tanárkép-
ző főiskolán tanított. A szobrászat 
minden ágában aktívan tevékeny-
kedő alkotó volt: monumentális 
kompozíciók, középméretű, kiál-
lítási plasztikák, kisplasztikák, ér-

mek és plakettek egyaránt készül-
tek a műhelyében. Tatán a mostani 
emlékkiállítást megelőzően 2016 
decemberében nyílt tárlata a Kuny 
Domokos Múzeum szervezésében, 
ugyancsak a várban. 
Alkotásait számos egyéni kiállí-
táson láthatta a közönség, köztéri 
szobrai többek között Komárom-
ban (Elsős, Család, Szökőkút), 
Párkányban (Anyaság), Gútán (Ár-
vízi emlékmű), Dunaszerdahelyen 
(Mártíremlékmű), a Hortobágyon 
(Memento), Galántán (Kodály Zol-
tán), Léván (Nagymama), Füleken 
(Gitáros nő), Budapesten (Esterhá-
zy János), Kisszebenben (Csont-
váry-emléktábla), Ipolybalogon 
(Sírbatétel), Köbölkúton (Levétel a 
keresztről), Szencen (Szenci Mol-
nár Albert), Hetényben (Széchenyi 
István) és Búcson (Bulcsú vezér) 
állnak. 2000-ben Esztergomban ál-
lították fel IV. Béla király dombor-
művét, 2004-ben Révkomáromban 

az Aradi vértanúk emlékművét, 
2018-ban pedig Komáromban Eg-
ressy Béni szobrát. II. világhábo-
rús emlékművei Ipolyszakállason, 
Ipolybalogon, Nagycétényben és 
Málason láthatóak. 2015-ben Mar-
tonvásáron adták át Beethoven és 
a halhatatlan kedves című szobrát. 
Nagy János alkotta az önkormány-
zat Mátyás királyról elnevezett 
díjával járó kisplasztikát. Munkás-
ságának fontos területét jelentet-
te a lovas ábrázolás, utolsó nagy 
feladata a várba szánt Mátyás ki-
rály szobor megmintázása volt. Az 
emlékkiállítás első állomása a vár-
múzeum földszintjén zajlott, ahol 
leleplezték ennek a Mátyás királyt 
ábrázoló lovas szobornak a kicsi-
nyített változatát. A kiállítás kuráto-
ra, Kövesdi Mónika művészettörté-
nész ezzel kapcsolatban elmondta: 
- Nagy János szobrászművész élete 
utolsó éveit töltötte a városunkban, 
itt talált otthonra és itt érlelte ki azo-

kat a szoborterveket, amelyeknek a 
megvalósulását köszönthetjük az 
emlékkiállításon. Az igazán nagy 
terv, amit Tatának szánt mintegy 
ajándékba, a vár hajdani urának, 
Mátyás királynak a reprezentatív, 
életnagyságú és igazából Magyar-
ország erejét megmutató lovas 
szobrának a megfogalmazása volt. 
Elkészítette a szobortervet és most 
került sor arra, hogy ezt a tervet a 
móri bronzöntő műhely segítsé-
gével egyharmados változatban le 
lehetett önteni, ezt ismerheti most 
meg a nagyközönség. Nagy János-
nak kiemelkedő emlékmű szobrász-
ként a történetábrázolás, a lovas 
szobor kedvelt műfaja volt, amely-
ben magas szinten alkotott. 
A szobrásznak nyolcvanéves ko-
rában teljesült régi vágya, amikor 
Felvidékről visszatért Magyaror-
szágra, hogy idős napjaira Tatán 
találjon békességet és itt teljesítse 
ki életművét. Az önkormányzat a 
Vaszary villát bocsátotta rendelke-
zésére. Michl József polgármester a 
művészre emlékezve a várban úgy 
fogalmazott: - Örök feladatunk az, 
hogy az elődeink életét, különösen 
a nagyjaink életét tanuljuk és üze-
netüket az életünkbe megpróbáljuk 
átemelni. Nagy János is egy ilyen 
életet élt megpróbáltatásaival, na-
gyon nehéz gyermekkorával, há-
nyattatásaival, a küzdelmeivel Fel-
vidéken, majd megpihenésével és 
fantasztikus alkotóerejével itt Ta-
tán. Hálásak vagyunk, hogy itt élt 
közöttünk, örömmel támogattuk és 
segítettük őt, s szeretnénk munkás-
ságát fenntartani, bemutatni, folya-
matosan a magyarság elé tárni.
Folytatás az 5. odlalon

„Arra tettem fel az életemet, hogy én MAGYAR művész leszek”… 

Áldott karácsonyi 
ünnepeket, 
boldog új évet, Tata!

Fotó: Domokos Attila
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Ünnepi nyitva tar-
tás az Esterházy-
kastélyban
A tatai Esterházy-kastély az év 
végi, ünnepi időszakban a követ-
kező nyitva tartással várja a láto-
gatókat:
December 21. – 23. – rendes nyit-
vatartási idő
December 24. – 26. – zárva
December 27. hétfő – zárva
December 28. – 30. – rendes nyit-
vatartási idő
December 31. – zárás 12.00 órakor
Január 1. - 2. – zárva
Január 3. hétfő – zárva
A tatai kastély tájékoztatása sze-
rint 2022. január 1. és 17. között 
karbantartási munkálatok miatt a 
kastély zárva tart. December 15-én tartotta idei 

utolsó ülését Tata Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 
Városháza dísztermében.
Az ülés elején a Kenderke Nép-
tánc Egyesület tagjai kopogtat-
tak a díszterem ajtaján, hogy a 
házaló szokások egyikének fe-
lelevenítésével, regöléssel adják 
át jókívánságaikat az előttünk 
álló új esztendőre. Ezt követően 
a képviselők 27 napirendi pontot 
tárgyaltak.
A rendelet-alkotáshoz kapcso-
lódó témák sorában fogadta el a 
testület Tata Településfejlesztési 
Koncepcióját, melyet az előző, 
novemberi ülésen első olvasat-
ban tárgyaltak. Az önkormányzat 
2019-ben döntött a településfej-
lesztési eszközök teljes felülvizs-
gálatáról, így a Településfejlesz-
tési Koncepció elkészítéséről is. 
A törvény által meghatározott 
menetrend szerint két szakaszban 
kellett a lakossággal egyeztetni 
a koncepciót. 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 zajlott le a jog-
szabályoknak megfelelően. Ezek 
alapján a tataiak megtehették a 
javaslataikat, s több, mint 234 
észrevételt fogalmaztak meg. Ezt 
követte októberben egy második 
körös egyeztetés, a munkaközi 
tájékoztatás, melynek részeként 
a város honlapján október 19-én 
megjelent a Településfejlesztési 
Koncepció javított verziója, és 
lezajlott egy lakossági fórum is. 
A koncepciót véleményezte és el-
fogadásra javasolta 25 szakható-
ság, valamint a megyei és az or-
szágos főépítész. A testületi ülést 
követő sajtótájékoztatóján Michl 
József polgármester a témáról így 
nyilatkozott: - Ezt a koncepciót 
két évente felül fogjuk vizsgálni, 
ha tehát bármilyen külső vagy 
belső körülmény miatt módosíta-
nunk kell, arra lesz lehetőségünk. 
2001-ben készült el egyébként 
az előző ilyen koncepció, a do-
kumentum megújítását pedig jó 
szívvel tettük meg, hiszen egy 
nagyon izgalmas, érdekes munka 
volt, amelyhez sok véleményt, 
hozzászólást kaptunk a tataiaktól, 
köszönjük mindenkinek a javas-
latokat, melyeket bedolgoztunk a 
koncepcióba.
Első olvasatban tárgyalták a kép-
viselők a Városházán az élhető 
környezetről szóló rendelet-ter-
vezetet. Tatának az átlagosnál 
kedvezőbb környezeti állapo-
ta, kiemelt védelemre érdemes 

természeti értékei és az azok 
megőrzését szolgáló feladatai a 
helyi szabályozás körében sajá-
tos fellépést igényelnek. Emiatt 
döntöttek úgy a képviselők az év 
első felében, hogy a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal készítsen 
elő egy átfogó, a fenntartható, 
élhető környezetről szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezetet. A 
2021. július 7-i képviselő-testüle-
ti ülésre elkészült egy összefogla-
ló a környezetvédelem és termé-
szetvédelem helyi szabályozására 
vonatkozó központi jogszabályok 
legfontosabb előírásaiból. A ren-
deletek felülvizsgálatát követően, 
a központi jogszabályok előírásai 
alapján, azokkal összhangban jött 
létre egy komplex „zöld” témájú 
önkormányzati rendelet-terve-
zet az élhető város feltételeinek 
megteremtéséről, amely átfogóan 
szabályozná a környezet fenn-
tarthatóságának és élhetőségének 
tatai szegmenseit. Az új rendelet 
olyan fejezetekre épül, mint a 
természetvédelem, a zöldterüle-
tek kezelése, a levegővédelem, 
a hulladékgazdálkodás, a ház-
tartási szennyvíz begyűjtésének 
szabályai, a zaj-rezgésvédelem, 
a tűzijátékok használatának kor-
látozása valamint a környezet-
védelmi alap. Michl József a 
tervezetről elmondta: - Boglári 
Zoltán, a környezetvédelemmel 
kapcsolatos ügyekért is felelős 
bizottságunk elnöke volt az, aki 
korábban javaslatot tett egy olyan 
rendelet megalkotására, amely az 
összes zöld témát egyben foglal-
ja össze. Az ötlet mindenkinek 
nagyon tetszett, hiszen ha egy 
rendeletben szabályozzuk a zöld 
témaköröket, akkor a belső el-
lentmondások is sokkal könnyeb-
ben kiküszöbölhetőek lesznek, 
mintha külön-külön rendeletek-
ben foglalkoznánk az egyes té-
mákkal. Ennek az anyagnak most 
az első olvasata készült el, amely 
igazából egyfajta bő vázlat, amit 
fel kell töltenünk további tartal-
makkal, ehhez pedig várjuk a vé-
leményeket, hozzászólásokat.
Ugyancsak zöld témához kapcso-
lódott a decemberi ülésen Tata 
klímastratégiájának és intézkedé-
si tervének elfogadása. Városunk 
klímastratégiája a célrendszer 
és az intézkedések tekintetében 
a Második Nemzeti Éghajlat-
változási Stratégiát és a Ko-
márom-Esztergom megyei klí-
mastratégiát tekinti mintaképnek, 
emellett a település stratégiai és 
fejlesztési dokumentumaira is 
épít. A dokumentációban vállal-
tak megvalósulásával Tata 2030-
ra elérheti kitűzött célját, amely-

lyel 2019-hez képest 27 %-kal 
csökkentheti az üvegházhatású 
gáz kibocsátását az energiafel-
használás, az ipari kibocsátók, 
a közlekedés, valamint az erdők 
és zöldterületek telepítése terén 
tett lépésekkel. A Tata Város Klí-
mastratégiája 2018-2030 elneve-
zésű dokumentáció, melynek el-
készítésében 3500-an működtek 
közre, a tudatostata.hu/klimastra-
tegia weboldalon olvasható teljes 
terjedelmében.
A vagyongazdálkodáshoz kap-
csolódó előterjesztések között 
tárgyaltak a képviselők a Tatai 
Öreg-tó Kft.-vel kapcsolatos dön-
tésekről, melyekről Michl József 
úgy nyilatkozott:- A Kft. idén egy 
új fejlesztést hajtott végre. Rég-
óta szerettük volna már eltűntetni 
a várárokból azt a két elavult bó-
dét, amelyeket a halászok hasz-
náltak. Ezek helyett a várárok 
fala mögé sikerült két épületet 
telepíteni, az egyik egy halsütő 
üzlet céljait fogja szolgálni, a má-
sik pedig a halászok öltözője, tar-
tózkodási helye lesz. A beruházás 
költségeit megosztva vállalta a 
város és a Kft., amelynek köl-
csönt adtunk a fejlesztéshez, az 
ülésen hozott döntésünkkel pe-
dig azt rögzítettük, hogy milyen 
ütemben kell ezt visszafizetnie a 
cégnek.
Ugyancsak vagyongazdálko-
dáshoz kötődő napirend volt az 
ülésen a Peron Music Alapítvány 
által tervezett beruházással kap-
csolatos döntések meghozatala. 
2019 őszén nyílt meg a Piaris-
ta Rendházban a Peron Music 
Könnyűzenei Tehetséggondozó 
és Képző Központ, mely mára 
népszerű és ismert intézményévé 
vált városunknak, ahol jelenleg 
71 fiatal tehetség tanul. Az alapít-
vány egy pályázaton indul, hogy 
a központ újabb termekkel gaz-
dagodhasson, s ehhez járul hoz-
zá az önkormányzat azzal, hogy 
természetesen a továbbiakban is 
biztosítja a helyszínt a Peron szá-
mára a tehetséggondozáshoz.
A képviselő-testület december 
15-én döntött az újhegyi Nádas 
utcában megvalósítandó köz-
műfejlesztéssel kapcsolatban is. 
Újhegyben jól halad a bölcsőde 
építése, az épület falai és válasz-
tófalai állnak, kész a tetőszerke-
zet és a nyílászárók is beépítésre 
kerültek, már a belső munkákat 
végzi a kivitelező. A beruhá-
zás során további infrastruktú-
rafejlesztésre van szükség, így 
a szennyvízelvezetést is ki kell 
építeni. Michl József sajtótájé-
koztatóján úgy fogalmazott: - Ha 
már bevezetjük a bölcsődéhez a 

vezetéket, akkor biztosítjuk az 
ott lakóknak is ezt a lehetőséget, 
így mintegy 21 ingatlan tud rá-
kapcsolódni erre a vezetékre. Az 
ülésen az a döntés született, hogy 
50%-ban járuljanak hozzá az in-
gatlantulajdonosok a fejlesztés 
költségéhez, ami durván 250 ezer 
forintot jelent ingatlanonként.
A testület ülésén humánszolgál-
tatáshoz kapcsolódóan szavaztak 
többek között az önkormányzat 
által kötött köznevelési szerző-
dések, közművelődési megálla-
podások és a gyermekjóléti el-
látási szerződések értékeléséről 
valamint arról a tájékoztatóról, 
amely a Gyermekbarát Város 
program 2020-21. évi fontosabb 
eseményeit összegezte. Emellett 
első olvasatban tárgyalták a kép-
viselők Tata Város Ifjúsági Stra-
tégiáját és Tata Város Zenei Kon-
cepcióját. A dokumentumokról 
Michl József elmondta: - Döntés 
még nem született róluk, viszont 
megismertettük az anyagokat a 
testülettel és a várossal, s nagyon 
várjuk a helyiek javaslatait, vé-
leményét. Fontos számunkra, 
hogy az ifjúsággal külön is fog-
lalkozzunk, és bár ez a téma a 
Gyermekbarát Város része is le-
hetne,  szeretnénk, hogy a fiatal 
felnőttek érezzék, figyelünk rájuk 
és különösképpen abban akarjuk 
segíteni őket, hogy visszatérje-
nek Tatára a tanulmányaik befe-
jezését követően, illetve marad-
janak itt, telepedjenek le végleg 
a városban.
Az ülésen a beszámolók és tájé-
koztatók között ebben a hónap-
ban is szerepelt egy összefoglaló 
az Európai Uniós pályázatokról 
valamint a Magyar Kormány ál-
tal biztosított támogatásokról. A 
témában örömhírről számolt be 
Tata polgármestere, ugyanis meg-
nyíltak a TOP Plusz pályázati fel-
hívásai, s ezzel lehetősége nyílt 
az önkormányzatnak arra, hogy 
egy új óvoda építésére pályáz-
zon. Egyetlen óvoda van Tatán, 
melyet nem sikerült még felújí-
tanunk, ez a Kertvárosi Óvoda 
- nyilatkozta Michl József hoz-
zátéve, hogy elérkeztünk arra 
a pontra, amikor egy teljesen új 
óvodát építhetünk ugyanarra a te-
lekre, erre fognak benyújtani egy 
pályázatot januárban.
A képviselő-testület idei utolsó 
ülését követően december 15-én 
délután közmeghallgatást tartot-
tak a Városháza dísztermében. A 
közmeghallgatás programjában 
először a képviselők számoltak 
be egyénileg a 2021. évi képvi-
selői tevékenységükről. Ezt kö-
vetően tájékoztató hangzott el 
a Településfejlesztési Koncep-
cióról, majd a Tata Szíve prog-
ramról. A közmeghallgatáson a 
megjelent tataiak és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői 
a helyi közügyeket érintő kérdé-
seket tehettek fel és javaslatokat 
fogalmazhattak meg. Lehetőség 
volt arra is, hogy kérdéseiket, 
javaslataikat előzetesen, elekt-
ronikus úton eljuttassák a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal-
hoz. A közmeghallgatást a Tatai 
Televízió élő, egyenes adásban 
közvetítette.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
a tervek szerint 2022. januárjá-
nak végén tartja majd.

Testületi üléssel és közmeghallgatással zárult az év a Városházán

Fotó: Domokos Attila
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Tata Város Diákönkormányza-
ta december 8-án tartotta soron 
következő találkozóját, melynek 
helyszíne a Peron Music Könny-
űzenei Tehetséggondozó és Kép-
ző Központ volt.
Az ülés aktuális témái között 
szerepelt a 2022-es év tervezé-
se, a Nemzeti Ifjúsági Tanács 
vitaversenyére való jelentkezés, 
valamint az Ifjúsági Stratégia vé-
leményezése. Utóbbival kapcso-
latban a találkozón Rigó Balázs 
tartott tájékoztatót a fiataloknak. 
Tata alpolgármestere a témáról 

úgy nyilatkozott: - Hosszú ideje 
dolgozunk az Ifjúsági Stratégián-
kon, és elérkeztünk oda, hogy át 
is tudjuk adni a teljes dokumen-
tumot a diákönkormányzat tagja-
inak. Korábban már bemutattuk 
nekik a tavasszal készített ifjúsá-
gi felmérés eredményeit, ezt kö-
vetően pedig megismerhették an-
nak a célrendszernek a tartalmát, 
amelyet a stratégiában fejtettünk 
ki. A dokumentum több részből 
áll. Tartalmaz egy bevezetőt, 
amely bemutatja többek között a 
stratégia jellegét valamint a hát-

térszabályozásokat. A következő 
rész egy helyzetelemzés, mely 
részletezi a helyi 14-29 évesek 
élethelyzetét és magában foglal-
ja a kérdőívre adott valamint a 
fókuszcsoportos interjúkban el-
hangzott válaszokat is. A harma-
dik rész pedig a célrendszert és 
az ahhoz kapcsolódó cselekvési 
tervet tartalmazza, mindehhez  
egy mellékletben kapcsolódik a 
teljes ifjúsági felmérés elemzése 
és eredményeinek részletes be-
mutatása.
A diákönkormányzat tagjai va-
lamint a fiatalokkal foglalkozó 
intézmények és szakemberek a 
teljes dokumentumot megkapták 
elektronikus formában, s vélemé-
nyezhetik, javaslatokkal láthatják 
el a stratégiát, melyet a képvise-
lő-testület decemberi ülésén tár-
gyalt első olvasatban, s várhatóan 
jövő év elején fogadhatja majd el 
végleges formájában.

Az Építési Vállalkozók Orszá-
gos Szakszövetségének idei 
ünnepi évzáró közgyűlésén hir-
dették ki az Építőipari Nívódíj 
2021 nyerteseit. A NÖF Nem-
zeti Örökségvédelmi Fejlesztési 
Nonprofit Kft. két projektben is 
érintett volt „Műemlék helyre-
állítás, építmény rekonstrukció 
kategóriában”, az egyik díjat a 

tatai Esterházy-kastély nyerte 
el.
A magyarepitok.hu oldalon is 
olvasható indoklás szerint:„A 
2020-ban határidőre befejezett 
és használatba vett műemléki 
helyreállítási munkák minta-
szerű módon kerültek elvégzés-
re. Pályázó a magas műszaki 
ismereteket elváró helyreállí-

tási munkák során maximáli-
san tekintettel volt a műemlék 
kulturális értékére és a műem-
léki kollégák elvárásaira. A 
műemlék eredeti tervek szerinti 
állapotba való visszaállításá-
hoz szükséges feltáró munkák 
elősegítésével, a tényhelyzet-
hez való mindenkori rugalmas 
alkalmazkodással és azzal az 

alkotás örömével, mely a kivi-
telezésben résztvevő (beruházó, 
építésztervező, és kivitelező) 
tevékenységét jellemezte, pá-
lyázó olyan eredményt ért el, 
mely példaként állítható min-
den műemléki helyreállítási 
munkában résztvevő számára.”
Az Építőipari Nívódíj pályázati 
felhívást idén 21. alkalommal 
hirdették meg, a 18 tagú Bíráló 
Bizottság részletes dokumen-
táció és helyszíni bejárások 
alapján döntött a díjakról. A ní-
vódíj mellett átadták a Magyar 
Építész Kamara Sándy Gyula 
díját is, a 2021. évi elismerést 
Dobosy Gáborné okleveles épí-
tészmérnök, projekt főmérnök 
kapta, a tatai Esterházy-kastély 
rekonstrukciójában végzett pro-
jekt vezetői munkáért.
A Sándy Gyula díj a Magyar 
Építész Kamara Építőipari Ní-
vódíj különdíja, mely annak az 
Építőipari Nívódíjra pályázó 
fővállalkozó felelős műszaki 
vezetőjének vagy munkahelyi 

mérnökének adományozható, 
aki a bírált Nívódíj pályázatok 
valamelyikénél a legeredmé-
nyesebben működött közre az 
eredeti építészeti koncepció 
megvalósításában. A tatai kas-
tély rekonstrukciójával kapcso-
latban a Magyar Építész Kama-
ra a következőket írta: „A közel 
3.000 m² alapterületű kastély-
ban 700 m²-en sikerült meg-
őrizni az eredeti táblás és rom-
busz alakú parkettát. A korabeli 
fürdőszobákban jó minőségben 
maradtak fenn az eredeti már-
vány- és holland csempeburko-
latok. A felújított kastély eme-
leti és földszinti teremsorában 
korhű bútorok és festmények 
idézik meg a barokk hétközna-
pok hangulatát. A ma Ausztrá-
liában élő Francesca Esterházy 
Blackwell jóvoltából számos, 
a tatai kastélyból elszármazott 
műtárgy került be az Esterhá-
zy-család és a kastély történetét 
bemutató kiállítás anyagába.”

Forgalmirend változás a Napló-
kert utcán és környékén
Megváltozott a forgalomtechnikai rend a Naplókert utcán és 
környékén, a terület ugyanis 30-as övezet lett. A Tatai Város-
gazda Nonprofit Kft. munkatársai korábban oszlopokat vala-
mint 30-as, sebességkorlátozást és egyenrangú kereszteződést 
jelző táblákat helyeztek ki. A helyszínen azóta fekvőrendőröket 
is kialakítottak. 
Viczenáné Czégény Ágnes, a körzet önkormányzati képviselője 
elmondta: - A Környei út forgalma jelentősen megnőtt az elmúlt 
években, és rengeteg autó halad át nagy sebességgel a temető 
bejárata előtt is Remeteség valamint a felsőtatai városrész felé. 
A területen felépült lakóparkban élők jelezték, hogy ez a nagy 
forgalom veszélyes az ott élőkre, elsősorban a gyermekekre, és 
kérték a sebességkorlátozás bevezetését. A forgalomszabályo-
zás nyomán egy sebességcsökkentő küszöböt helyeztek el a te-
mető bejárata előtt, valamint egy másikat a Fekete útra vezető 
útkanyarulatban. A képviselő kiemelte: - Az év végi ünnepek 
ideje alatt sokan ellátogatnak a temetőbe, kérjük, hogy számol-
janak a változásokkal és fokozottan figyeljenek.
A megváltozott közlekedési helyzet azt jelenti, hogy nem a 
„megszokások” szerint kell vezetni. A 30-as zónában az előírt 
sebesség betartását segíti elő az is, hogy minden útkeresztező-
désben meg kell győződni arról, nem érkezik-e jármű jobb kéz 
felől, amelynek elsőbbséget kell adni, ami valóban forgalom-
csillapítást jelent.

Évi utolsó ülését rendezte a Vá-
rosházán a Tatai Kistérségi Több-
célú Társulási Tanács, melynek 
tagjai nyolc napirendi pontot tár-
gyaltak december 16-án.
Az ülés elején Michl József, a 
tanács elnöke gratulált polgár-
mester társainak a Takarék Index 
2021-es élhetőségi rangsorában 
elért eredményhez, hiszen a ku-
tatás megállapította, hogy a Tatai 
járás az 5. legélhetőbb Magyar-
országon a járások rangsorában. 
Emellett a friss felmérés eredmé-
nyei szerint a közbiztonság kate-
góriában is az első 10 helyezett 
között van a járásunk. Ezzel kap-

csolatban Michl József elmond-
ta: - Abban, hogy a tatai az 5. 
legélhetőbb járás az országban, 
nagyon nagy részük és komoly 
munkájuk van a kistérségünk 
településeinek is, hiszen egy 40 
ezres térségben élünk, ahol 24 
ezres Tata és a további lakosság-
számot a járásunk többi települé-
sei adják. Szerencsés helyzet ese-
tünkben az, hogy a Tatai járás és 
a Tatai Kistérség ugyanazon tele-
püléseket jelenti, így egymás se-
gítése, támogatása és a szakmai 
munka nagyon jól tud működni 
- nyilatkozta az elnök.
Az évzáró decemberi ülés témái 

között szerepelt a Tatai Kistér-
ségi Többcélú Társulás 2021. 
évi költségvetésének módosítása 
valamint a 2022. évi költségve-
tési koncepció meghatározása, a 
jövő évi munkaterv és a Szociális 
Alapellátó Intézmény jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás szol-
gáltatásának továbbfejlesztése. 
A találkozón több beszámoló is 
elhangzott, a társulás intézmé-
nyeinek éves tevékenységeiről, 
a központi orvosi ügyeleti fel-
adatok ellátásáról, a Tatabányai 
Tankerületi Központ, a Tatai Já-
rási Hivatal és a Tatai Rendőrka-
pitányság munkájáról. 

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a decemberi ren-
des ülésén elfogadta a 333/2021. 
(XII.15.) határozatával a város 
Településfejlesztési Koncepcióját 
(TFK), mely a település hosszú 
távú fejlesztési irányait határozza 
meg. 
Közel két évvel ezelőtt, 2020. 
januárban a különböző fejlesz-
tési irányok tematikus lakossági 
fórumaival kezdődött el az a fo-
lyamat, mely az idei évi decem-
ber 15-i testületi ülésen zárult le 
a TFK elfogadásával. A tervezés 
során a lakosság, a tatai cégek, 
civil szervezetek, államigazgatási 
szervek és a képviselő-testület is 
több alkalommal véleményezte a 
dokumentumot. Tata Város Ön-
kormányzata ezúton is köszöni 
a sok észrevételt, véleményt és 
javaslatot, melyek nagy része be-
épült a végleges anyagba.

A TFK feladata olyan célrendszer 
kialakítása, amely hosszú táv-
ra irányt mutat a tataiaknak és a 
város vezetésének a településfej-
lesztéssel kapcsolatos döntések 
meghozatalában. A településfej-
lesztési koncepció egyben veze-
tési eszköz, amellyel a települési 
önkormányzat irányítani tudja, 
hogy a fejlesztés során honnan 
hová akar eljutni. Bemutatja 
azokat a tájékozódási pontokat, 
amelyek az állandóan változó 
környezethez való igazodás során 
a célok megvalósításához vezet-
nek.
A Településfejlesztési Koncepció 
teljes végleges anyaga megtalál-
ható a http://magyaryterv.etata.
hu/telepulesrendezes/ honlapon. 
Az önkormányzat a testületi ha-
tározat értelmében 2022. január 
1-től alkalmazza a dokumentu-
mot.    

Építőipari nívódíj a kastélynak

A Városházán találkoztak a Kistérségi Társulási Tanács tagjai

TÁJÉKOZTATÓ a Településfejlesztési Kon-
cepció elfogadásáról

Ülésezett a diákönkormányzat is
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A Soproni Egyetem és a Tatai 
Rend-ház Kft. szervezésében a 
Piarista Rendház adott otthont az 
EFOP- 3.4.3. „Qualitas - minőségi 
felsőoktatás fejlesztés Sopronban, 
Szombathelyen és Tatán” elneve-
zésű pályázat projektzáró esemé-
nyének.
A Piarista Rendház épületében 
2017 őszén kezdte meg működé-
sét a Tatai Közösségi Felsőoktatá-
si Képzési Központ (KFKK), ahol 
a Soproni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kara Csecsemő és 
Kisgyermeknevelő Alapszakot in-
dított. Az egyetem 1,458 milliárd 
forint támogatást nyert el a Quali-

tas programra, melynek megvaló-
sítását négy munkacsoportban vé-
gezték. A negyedik munkacsoport 
a tatai KFKK képzési portfólióját 
alakította ki, kiemelt hangsúlyt 
fektetve a csecsemő és kisgyer-
meknevelő alapképzésre. A beke-
rülés segítésétől a sikeres diplo-
maszerzésig szerveztek támogató 
tevékenységeket, valamint a kor-
szerű oktatási környezet megte-
remtésével és tananyagfejlesz-
téssel gazdagították a képzést. A 
projektzáró eseményen Dr. Katona 
György oktatási rektorhelyettes, a 
projekt szakmai vezetője  elmond-
ta: - A Qualitas egy nagyon nagy, 

összetett projekt volt amin közel 
öt éve dolgozunk. A projekt Tatára 
vonatkozó részének központi fela-
data volt az itteni képzési központ 
kiépítése. Az induláskor egy szak 
kezdte meg működését a rendház-
ban, mára azonban már van gyó-
gypedagógiai szakunk, pedagógus 
továbbképzéseink és  dolgozunk 
a képzési paletta újabb bővíté-
sén. Források nélkül ezt nehéz lett 
volna megvalósítani, a sikerhez a 
nyertes pályázat biztosított pénz-
ügyi hátteret, melynek nyomán 
a Benedek Elek Pedagógiai Kar 
nemcsak megvetette a lábát Tatán, 
hanem ki is teljesedhetett. 

Az EFOP- 3.4.3. „Qualitas - mi-
nőségi felsőoktatás fejlesztés Sop-
ronban, Szombathelyen és Tatán” 
elnevezésű projekt tatai elemének 
olyan megvalósítási területei vol-
tak, mint például az oktatási port-
fólió bővítése, a bekerülés segítése  
felkészítő tanfolyamokkal vala-
mint a modern oktatási környezet 
kialakítása. A tatai eredmények 
sorában szerepel többek demonst-
rációs, informatikus és ének-zene 
termek kialakítása, könyvtár lé-
tesítése, oktatási felületrendszer 
fejlesztés és új tankönyvek megal-
kotása is. Az eredmények kapcsán 
Dr. habil Varga László egyetemi 
docens, a Benedek Elek Pedagó-
giai Kar dékánja köszöntőjében 
úgy fogalmazott: - „Két kisváros 
összekovácsolta erőforrásait, és 
ebből nagy dolgok születnek. Az 
elvetett mag pedig hozza a gyü-
mölcseit, hiszen már kétszer ad-
tunk át diplomákat.”
A Piarista Rendházban lezaj-
lott eseményen került sor a Tatai 
Rend-ház Kft. és a Soproni Egye-
tem között megújított együttmű-
ködési megállapodást tanúsító ok-
levelek ünnepélyes aláírására Dr. 
Alpár Tibor, Innovációért és vál-
lalati kapcsolatokért felelős rek-
torhelyettes, valamint Acsainé 
Dávid Ágnes a Tatai Rend-ház 
Kft. ügyvezető igazgatója részé-

ről. Acsainé Dávid Ágnes ezzel 
kapcsolatban elmondta: - Ez a 
nap ünnep számunkra, hiszen az 
új együttműködési megállapodás 
egy folyamatosan fejlődő, egyre 
gazdagodó közös munkát jelent. 
A kezdetekhez képest az oktatási 
portfólió időről-időre  bővült, a jö-
vőt pedig az egyetem Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudományi 
Karával való együttműködés is 
jellemezni fogja, s így már két kar 
képzési kínálata ad lehetőségeket 
a Tatai-medence fiataljainak az 
egyetemi végzetség megszerzésé-
re. 
A tatai Csecsemő és Kisgyermek-
nevelő Alapszakon eddig 29-en 
diplomáztak, városunkban jelen-
leg a Soproni Egyetem 111 hallga-
tója végzi felsőfokú tanulmányait. 
A sikeres közös munkáról  Michl 
József polgármester úgy nyilatko-
zott: - A Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központunkat azért hoz-
tuk létre, mert egyrészt ebben a 
formában tudnak együttműködni 
a városok az egyetemekkel, más-
részt pedig, mert mindenképpen 
szerettük volna idehozni a fel-
sőoktatást, hiszen ez fontos az él-
hetőség szempontjából. A Soproni 
Egyetemmel végzett munka mára 
igazolta, hogy volt értelme a köz-
pont megalapításának és érdemes 
hosszú távban gondolkodnunk. 
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Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében az idén 70 éves Tatai 
Edzőtábor történetére emlékeztek 
december 14-én a Pálma Rendez-
vényházban megtartott konferen-
cián, ahol előadásokkal és pódi-
umbeszélgetésekkel idézték fel az 
edzőtábor hét évtizedes múltjának 
epizódjait.
Az Angolpark területén fekvő 
Tatai Edzőtábor (Tatai Olimpi-
ai Központ) ötlete a múlt század 
negyvenes éveinek második felé-
ből származik, amikor kommunis-
ta pártvezetők 1947-ben kiadták 

a parancsot, miszerint Magyaror-
szágnak mindenképpen szüksége 
van egy vidéki edzőtáborra, ahol a 
sportolók felkészülhetnek az 1948-
as olimpiára. Jártak a Mátrában, a 
Mecsekben és a Balatonnál is, de 
végül városunkra esett a választá-
suk. Olyan helyszínt kerestek, ahol 
az éghajlati viszonyok hasonlítanak 
a londoni klímára, s ennek köszön-
heti Tata, hogy akkor az olimpiai 
készülődés központjává választot-
ták. Ugyancsak a kiemelt szempon-
tok között szerepelt, hogy a spor-
tolók rendszeresen és kielégítően 

tudjanak táplálkozni, ezért is szor-
galmazták a közös edzőtáborozást. 
A sporthivatal vezetői 1948. május 
30-án látogattak el Tatára, majd 
ezt követően született meg a végső 
döntés: az Angolparkból 19 hektárt 
jelöltek ki az intézmény helyszíné-
ül. A ’48-as londoni játékokra már 
itt készültek a magyar sportolók, 
igaz akkor még csak szabadtéren 
edzettek és nem is a helyszínen  
laktak. 
A Londonban megszerzett 10 arany 
(összesen 28 érmet nyertünk) iga-
zolta a tábor létjogosultságát, így 
a fejlesztés tovább folytatódott. Az 
"A" épületet 1951. július 2-án nyi-
tották meg. A földszinten konyha, 
kazánház, a két emeleten szállodai 
szobák, tanterem, könyvtár és tanu-
lószobák működtek, illetve fedett 
csarnokok is a versenyzők rendel-
kezésére álltak. Az építkezés az 
ezt követő olimpiai ciklusokban is 
folytatódott, így többek között el-
készült a „B” épület, parkosításokat 
végeztek, kondicionálóteremmel, 
futófolyosóval és futópályával, 
úszómedencével, finn szaunával, 
műanyag teniszpályákkal, rekor-
tán atlétikapályával valamint teke 
és fallabda pályával gazdagodott a 

komplexum, melynek konferenci-
aterme időközben teljes felújításon 
esett át.
A Tatai Edzőtábor az ország egyik 
legismertebb sportlétesítményévé 
vált, amely megszámlálhatatlanul 
sok sikerhez, olimpiai és világbaj-
noki éremhez segítette hozzá az 
itt felkészülő sportolókat. A tábor 
főterén egy olimpiai emlékmű ta-
lálható, amelyen azoknak az arany-
érmeseknek a neve olvasható, akik 
1948 óta Tatán készültek az olim-
piára.
Michl József polgármester a kon-
ferencián köszöntőjében elmondta: 
- Nagy öröm és megtiszteltetés a 
városunknak, hogy egy ilyen nagy-
szerű intézmény működik Tatán, 
és bízunk abban, hogy még soká-
ig működik majd, s hosszú időn át 
fogja a jövőben is szolgálni a hazai 
sportéletet. Reméljük, hogy a tatai 
edzőtábor a következő esztendők 
során megújulhat, s olyan fejlesz-
tésekkel gazdagodik, amelyeket mi 
tataiak is jó szívvel tudunk használ-
ni. Isten éltessen mindenkit, akinek 
bármikor, bármilyen jó köze volt az 
edzőtábor ügyéhez - fogalmazott a 
városvezető.
A 70. évforduló alkalmából szerve-

zett tatai találkozót Dr. Bukta Zsu-
zsanna, a Magyar Olimpiai Akadé-
mia elnöke nyitotta meg, aki a hazai 
olimpiai mozgalom nevében mon-
dott köszönetet azért, hogy Tata jó 
házigazdája az edzőtábornak, s bár 
a közvetlen fenntartásában nincs 
szerepe, a város büszkén támogat-
ja az itt zajló munkát és elviseli a 
magyar sport felkészítő helyszínén 
zajló életet, ezért köszönet minden-
kinek, aki ehhez az elmúlt 70 év-
ben lezajlott munkához bármivel is 
hozzájárult.
A tatai konferencián előadásokkal, 
filmvetítéssel olimpiai bajnokok és 
igazgatók személyes visszaemlé-
kezéseivel idézték fel az edzőtábor 
elmúlt évtizedeit. A programban 
Tabi Norbert politológus-történész 
az Aranycsapat magyar mindenna-
pokra gyakorolt hatásairól beszélt, 
Rigó Balázs alpolgármester pedig 
az 1955-ös tatai sportértekezletről 
tartott előadást. A pódiumbeszél-
getések során Sákovicsné Dömöl-
ky Lídia, Martinek János, Fábián 
László és Kamuti Jenő olimpiai 
bajnokok, valamint egykori igazga-
tók, Reining István, Horváthy Ló-
ránt és Tompa Andor osztották meg 
gondolataikat a közönséggel.

Tovább bővül a KFKK képzési portfóliója

70 éves idén a Tatai Edzőtábor 

Tata Város Önkormányzata 
szervezésében rendeztek kará-
csonyi ünnepséget a  Szélkút 
utcaiak közösségének, elsősor-
ban a gyermekeknek december 
18-án délután. Az esemény egy-
ben a közelmúltban megújult 
közösségi tér avatója is volt.
A Szélkút utcán élők közös-
ségi terme az ősz folyamán a 
Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. munkája nyomán, az ön-
kormányzat megbízásából újult 
meg és bővült ki. A mellette 

álló lakással egybe nyitott he-
lyiség nagysága  megduplázó-
dott, kiegyenlítették a padló-
zatot, gipszkartonozást, festést 
és mázolás végeztek, valamint 
elektromos fűtőtesteket szerel-
tek be.
Dr. Varga András, a körzet 
önkormányzati képviselője 
elmondta: - Régóta folyik a 
Szélkút utcában egy komoly 
szociális munka annak érdeké-
ben, hogy közösségé formálják 
az itt élőket és segítsék a gye-

rekeket, akik közös játékok, 
foglalkozások során tölthetik 
együtt az idejüket. A karácso-
nyi ünnepséggel ennek az idő-
szaknak a szellemiségét is sze-
retnénk átadni, ezzel is tovább 
erősíteni a helyiek közösségét.
Az eseményen a Pötörke Nép-
táncegyüttes műsorát láthatták 
a gyerekek, akiknek Michl Jó-
zsef polgármester és dr. Varga 
András egy társasjátékokból 
álló csomagot adott át karácso-
nyi ajándékként.

Karácsony a Szélkút utcán

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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Folytatás az 1. oldalról
A Tatai Vár második emeletén be-
rendezett kiállításon 20 szobor és 
10 plakett szerepel. A tárlat nem 
a teljes életművet mutatja be, ha-
nem azokat az alkotásokat, ame-
lyek a művészt a Mátyás király 
szobor műfajához közelebb vit-
ték, s amelyhez gondolatiságban, 
formájában köthetőek. Németh 
Zsolt, parlamenti államtitkár a 
tárlatot megnyitva elmondta: - A 
kiállított tárgyak Nagy János lel-
kéből őriznek egy-egy darabot. 
Ide idézik őt maradandó tárgyai, 
és ettől szebb, jobb, élettel telibb 
lesz a világ, élénkebb az emléke-
zésünk. Sikerült neki az olyan ke-
mény és hideg anyagokba, mint a 
bronz vagy a kő, a lobogó, forró 
lelkét beletenni, s a megfoghatat-
lan forró láng szinte folyékonnyá 

teszi ezeket az alkotásokat. Őrzi őt 
a rideg anyag, s aki figyeli az alko-
tásait, annak meg is mutatja magát. 
Nagy János 1994-ben Esterházy Já-
nos-díjat kapott, 2000-ben a Magyar 
Köztársaság elnökének aranyérmét, 
2001-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjét nyerte 
el, 2002-ben a Szlovák Köztársaság 
Aranyplakettjét, 2003-ban a Poso-
nium Irodalmi és Művészeti Élet-
műdíjat Szlovákiában, és 2009-ben 
a Szervátiusz Jenő-díjat. 2005 óta 
volt a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja. A tatai kiállítás megnyitóján 
Szemadám György festőművész, a 
Magyar Művészeti Akadémia tagja 
személyes emlékek felidézésével 
emlékezett vissza a szobrászra és 
életművére. Ahogyan fogalmazott, 
Nagy János egész életében az össze-
tartozás megélésére vágyott. Mert 

legyünk bár szob-
rászok, gitárosok, 
énekesek vagy 
festők, a magyar 
kultúrában össze-
tartozunk, fél sza-
vakból kell, hogy 
értsük egymást. 

Nagy János itt élt a Duna-Ipoly zug-
ban a magyar határtól nem messze, 
de óriási életművét csak az utóbbi 
évtizedekben ismerhettük meg, hi-
szen szinte egész életünkön át elvá-
lasztott bennünket egy határ. Szem-
adám György kiemelte: - Nagy 
Jánossal szemben sok tartozása van 
még a magyar kultúrának, de most 
talán valamennyit sikerült ebből 
lerónunk. Emlékművein keresztül 
üzent nekünk történelmi múltunk 
tiszteletéről, a haza szeretetéről, a 
szabadságvágyról, a szolidaritásról 
és a morálról. Ennek az üzenet-
nek pedig talán soha nem volt még 
olyan aktualitása, mint éppen most. 
Nagy János emlékkiállítását 2022 
tavaszáig láthatja a közönség a 
vármúzeum második emeletén be-
rendezett kiállítótérben, amelynek 
falán a művész következő monda-
tai fogadják a látogatót: „Arra tet-
tem fel az életemet, hogy én MA-
GYAR művész leszek… Most volt 
Pozsonyban egy kiállításom, ahol 
megmondták, hogy mi a baj velem. 
Az, hogy túl magyar vagyok. Én 
ennek nagyon örülök, mert ezt akar-
tam”

„Arra tettem fel az életemet, hogy én MAGYAR művész leszek”… 

Fotók: Domokos Attila
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Könyvbemutatót szervezett a 
Kuny Domokos Múzeum decem-
ber 7-én. A Tatai Várban a "Mire 
a falevelek lehullanak... Tata és 
Tóváros az Első Világháborúban" 
című kötetet ismerhették meg az 
érdeklődők.
„Mire a falevelek lehullanak, ka-
tonáink hazatérnek….”- így szólt 
II. Vilmos német császárnak a 
végül könnyelműnek bizonyult 
kijelentése. Sem a villámháborús 
taktika, sem a központi hatalmak 
haderejébe vetett bizalom nem 
volt elég ahhoz, hogy 1914 őszén 

a hadba indult lelkes katonák ha-
zatérjenek – fogalmazott a könyv 
előszavában Dr. Schmidtmayer 
Richárd, a Kuny Domokos Múze-
um igazgatója.
Az első világháború 100. évfor-
dulójának alkalmából a tatai mú-
zeum korábban gyűjtőpályázatot 
hirdetett, a pályázat célja a kor-
szak tárgyi és eszmei emlékeinek 
felkutatása, bemutatása és meg-
őrzése volt. A beérkezett anya-
gok feldolgozása már 2014-ben 
megkezdődött, de a munkát nem 
tudták az előre tervezett időben, 

2018 őszére befejezni, ugyanis az 
adatok és felajánlások idővel egy-
re nagyobb számban érkeztek a 
múzeumhoz, emellett időközben 
új kutatási eredmények is szület-
tek, s a pandémia ugyancsak hát-
ráltatta a megjelenést.
A könyv elsődlegesen azt mutat-
ja be, milyen hatásokat gyakorolt 
Tatára és térségére az első világ-
háború. A kiadvány a múzeum 
műtárgyai és dokumentumai mel-
lett a gyűjtőpályázat eredményeit 
is részletezi mindazok számára, 
akik érdeklődnek a helytörténeti 

témák iránt. Lapjain bőségesen 
találunk képeket és olvashatunk 
számos történetet, melyek, bár 
nem alkotnak teljes, átfogó képet 
a szóban forgó időszakról, mégis 
képletesen megmutatják a háború 
érintette sorsokat, az események 
személyes meg és átéléseit. A 
könyv végső tartalmának kidol-
gozásában segítséget nyújtott Dr. 
Kranzieritz Károly hadnagy, a 
HM Oktatási, Tudományszerve-
ző és Kulturális Főosztály mun-
katársa, aki a katonai fogalmak 
pontosítása mellett vállalta azt 
is, hogy bemutassa, mely ala-
kulatokban küzdöttek a háború 
alatt a tatai és tóvárosi katonák. 
A Kövesdi Mónika, Dr. Kranzi-
eritz Károly, Rabár Ferenc, Dr. 
Schmidtmayer Richárd és Steg-
mayer Máté által jegyzett kiad-
ványról a tatai múzeum igazga-
tója úgy nyilatkozott: - Az volt a 
célunk, hogy a könyv ne csupán 
a katonai történeteket, egyéni 
hőstetteket elevenítse fel, hanem 
láttassuk azt is, ez az időszak az 
egész társadalomtól hatalmas 
erőfeszítéseket kívánt. 1914-ben 
lelkesen elvonultak a férfiak, a 
fiatalemberek, az apák, a fiúk, a 
testvérek, a szeretők, akik aztán 
hosszú éveken keresztül nem tud-

tak hazajönni, s ez a helyzet ren-
geteg kérdést felvetetett. Például, 
hogy mi történt az itt maradtak-
kal, mennyire volt nehéz egy 
parasztgazdaságot működtetni a 
családfenntartó hiányában, ho-
gyan tartották egymással a kap-
csolatot, hogyan birkóztak meg a 
rájuk háruló nehéz feladatokkal a 
nők, hogyan igazgattak egy-egy 
gazdaságot, hogyan kezelték a 
sebesülteket, hány kórház volt 
Tatán, hogyan gyűjtött a helyi vö-
röskereszt azért, hogy üzemeltet-
hessék a kórházakat és mi történt 
az itt hadifogságba esett férfiak-
kal? Dr. Schmidtmayer Richárd 
hangsúlyozta:- Köszönhetően a 
tataiaknak és környékbelieknek 
elsősorban olyan forrásokból 
dolgozhattunk, melyek korábban 
nem voltak nyilvánosak, szemé-
lyes naplókból, visszaemléke-
zésekből, privát levelezésekből, 
családi fotóalbumokból.
A könyv hat tematikus részből 
áll: bevezető, a frontvonal hadi 
eseményei, a hadifogolytáborok 
élete, a hátország szerepvállalása, 
a képzőművészek munkássága és 
a háború utóélete. A több, mint 
400 oldalas, gazdagon illusztrált 
kiadvány megvásárolható a Kuny 
Domokos Múzeumban.

Elsöprő sikert aratott a december 
5-én, vasárnap megtartott adven-
ti koncert, melynek megrendezé-
sét az Angyalok és Tündérek Ga-
léria tulajdonosai a hiánypótlás 
jegyében vállalták. 
Egymás iránt érzett felelősséggel 
készültek a szervezők a fertőtle-
nített légtér biztosításával, a láto-
gatók pedig az arcukat eltakaró 
maszkok viselésével. A galéria 
évek óta az igényes kultúra-fo-
gyasztókat vonzza programja-
ival, időszakos kiállításaival. 
A művészeti produktumokkal 
megteremtett környezet fontos 
összetevője az aprólékos figyel-
mességekkel kialakított családias 
gondoskodás, mellyel a feltétele-
ket és a lelkületet megteremtő 
házigazdák - Juhász Zsuzsanna 
és Szakáll László - körbeveszik 
az érkezőket. Ezzel az indítással 
telt meg zsúfolásig a varázslatos 
helyszín az új tagokkal felerősö-
dött Maróti Zenekar hetedik ta-
tai adventi, „Katalin tánc” című 
koncertjére.
Az est sztárvendége volt Sebő 
Ferenc a Nemzet Művésze, aki 
gazdag életművében a tökéle-
tes ritmikai azonosság jegyében 

zseniálisan illesztette a népze-
nei ritmusokat a magyar nyelv 
prozódiájával. Maróti Györgyöt, 
mint hangszerelő-zeneszerzőt 
megihlették Sebő Ferenc éne-
kelt versei. Mindkettőjük alkotói 
munkájának táplálója, ihletője 
a népművészet. A jó humorú, 
Kossuth díjas alkotó kötetlen 
elbeszélések keretében osztot-
ta meg a hallgatósággal gyűjtő 
tanulmányútjainak történeteit, 
melyeket tudósokkal, előadó 
művészekkel, emblematikus 
szakemberekkel élt át. Azokkal a 
korszakos gondolkodókkal, akik 
lefektették az alapjait az urbani-
zálódott környezetben lehetséges 
hagyományőrzésnek, melynek 
mi magunk is részesei, követői 
lehetünk. A dalszerző anekdo-
táiba ágyazott - népzene törté-
neti szempontból is megőrzésre 
érdemes gondolatait - élvezettel 
hallgatták a jelenlévők.
Sebőt idézve „a múlt és jelen po-
puláris zenéjének, a népzenének” 
tovább gondolása Maróti zenei 
felfogásában többletekkel egé-
szül ki. Zenei stílusokat szinte-
tizáló gondolkodása a dallamtör-
zsek azonosságának, harmóniai 

hasonlóságának felismerésén 
alapul. A tiszta forrás elsődleges-
ségének megtartásával, ötletgaz-
dag kapcsolásokkal így férnek 
meg a népdalok a népszerű Beat-
les dallamokkal és a klasszikus 
zeneirodalom műveivel egybe-
szerkesztve. A stílusgazdagságra 
a hangszerek egyedi összetétele 
is inspirálóan hat. Az így születő 
zeneműveket méltón interpretá-
ló, professzionális megszólalást 
produkáló zenészek citerán, népi 
fúvósokon, fuvolán, gitáron, 
kobzon, a modern kor eszköze-

it is beépítő ütős hangszereken, 
trombitán és végül a legtermé-
szetesebb hangszeren, az ének-
hangon is megszólalnak. 
Az advent egyetlen tatai élő előa-
dását a közönség elragadtatással, 
boldog örömmel fogadta. A kon-
certet követő beszélgetős forga-
tagban szavakba öntött méltatá-
sokkal jutalmazták a szerzőket, 
előadókat. A 15 évvel ezelőtt, a 
Kenderke Műhelyben megala-
kult, és azóta töretlenül fejlődő 
zenekar tagjainak célja, hogy 
minél több emberhez juttassák 

el zenéjükkel a feloldódást hozó 
lélekemelő élményt. Tatához 
kötődésüket továbbra is tartják, 
de ma már önálló zenekarként, 
függetlenedve jelennek meg kö-
zönségük előtt. Az Angyalok Ga-
lériával karöltve tematikus kon-
certsorozatra készülnek, amelyre 
szeretettel várják az igényes kul-
túrára vágyó közönséget, a ze-
nekedvelő „tündéreket”, abba a 
baráti légkörű környezetbe, ami 
mára már kulturális, művészeti 
értékeket gyűjtő központtá nőtte 
ki magát.                     Kun Katalin

Vendégünk volt Mörk Leonó-
ra, író, újságíró, fordító. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy ez-
zel teljesítettük 2020 utolsó 
vállalását…Nem, nem elírás 
kedves Olvasó, a covidhely-
zet miatt érdemtelenül hosz-
szú ideig bezárt könyvtárak 
mindent megtettek azért, hogy 
bepótolják elmaradt találkozó-
ikat, újra felélesszék a közös-
ségi programokat. Ugyan újra 
maszkban, de jókedvben, ad-
venti békességben és várako-
zásban gyülekeztek regisztrált 
érdeklődőink december 08.-án 

este.
Mörk Leonóra magyar-tör-
ténelem szakos hallgatóként 
már írogatott az egyetemi 
újságba, s lediplomázva kü-
lönböző, nagy nevű és múltú 
újságoknál folytatta pályafutá-
sát. Mint elmondta, sokat kö-
szönhet idősebb kollégáinak, 
akiktől sok mindent megtanult 
(pl. nincs olyan cikk, amit ne 
lehetne meghúzni!), s mindig 
szívesen dolgozott olyan kö-
zegben, ahol a fiatal és a ta-
pasztaltabb kollégák alkották 
a csapatot.

Első regénye 2009-ben jelent 
meg, „Az utolérhetetlen Mr. 
Yorke” címen, a Jaffa Kiadó-
nál. Újságírói élmény nyomán 
született a könyv, miután si-
kertelenül próbált összehozni 
egy interjút, szerkesztője fel-
tette a kérdést: miért nem azt 
írod meg, hogy NEM sikerült 
a találkozót összehozni? A 
kollégák izgatottan várták a 
részeket, Leonóra pedig örült 
annak, hogy nincsenek leü-
tés korlátok, korlátlanul írhat 
több száz oldalt is.
Történetei mindig több idősí-

kon játszódnak, női sorsokat 
jelenítenek meg: a jelen mel-
lett mindig van egy múltbéli 
szál is, ami igazán foglalkoz-
tatja a írónőt. Ehhez a kutató-
munkát az internet segítségé-
vel végzi, főleg angol nyelvű 
oldalakat látogat, de mindig 
talál egy olyan személyes kap-
csolatot, ahol szakértelmével 
segíti egy restaurátor (Lány 
igazgyöngyökkel), vagy egy 
családállító (A Hellinger-Ma-
donna).
Míg „A papagájos ablak” 
egyszerre személyes hangú 

útinapló, szórakoztató kultúr-
történeti kalandozás és izgal-
mas utazás térben és időben, 
utolsóként megjelent könyve, 
a „Törött tulipánok” (2021) a 
XVII. szd-i Hollandiába repít 
minket, s mintegy kivételként, 
csak a múltban játszódik.
Szó esett jövőbeli tervekről, 
amikről nem árulunk el rész-
leteket, de várják érdeklődve 
a következő könyv megjele-
nését, ami várhatóan a XVI-
XVII. századi Magyarország 
– Csehország területére repíti 
el olvasóit.               Sinkó Ildikó

Könyvbemutató a múzeumban

Nagy sikert aratott a Maróti Zenekar adventi koncertje

2021 utolsó Könyves Szerdáján

Fotó: Domokos Attila
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Tata Város Önkormányzata 
szervezésében rendeztek meg-
emlékezést december 19-én 
Mansbart Antal, az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc 
idején a hazáért vállalt bátor 
kiállása miatt mártírhalált halt 
katolikus pap születésének 200. 
évfordulója alkalmából.
Mansbart Antal 1821. december 
20-án született Tata-Tóváros-
ban, a család a mai Ady Endre 
utcán - akkoriban Öreg utcának 
hívták - élt. Egykori szülőháza a 

jelenlegi Fényes Áruház helyén 
állt, ahol emléktábla őrzi nevét. 
Mansbart Antal a papi hivatást 
választotta, először Győrben 
majd ezt követően Csákbe-
rényben végezte szolgálatát, 
ahol Szikszai János református 
lelkésszel a béke és nyugalom 
pártján, de a szabadságharc 
szellemében végezték feladatu-
kat. Kossuth Lajos független-
ségi nyilatkozatát mindketten 
felolvasták templomaikban. A 
császáriak ezt kihasználva a 

szabadságharc bukása után kon-
cepciós perbe fogták, melynek 
eredményeként a Nagyigmán-
don felállított és Haynau szoros 
felügyelete alatt álló rögtönítélő 
bíróság kötél általi halálra ítélte 
mindkettőjüket. Haynau végül 
„kegyelmezett”: kötél helyett 
golyó lett az ítélet.
Csákberényben idén július 12-
én került sor Szikora János, 
Jászai Mari díjas rendező, szí-
nész, érdemes művész „Ítélet és 
kegyelem” című tévéfilmjének 
első szakmai bemutatójára. A 
film az 1848-49 -es szabadság-
harc idején elítélt és kivégzett 
Mansbart Antal katolikus pap 
valamint Szikszai János refor-
mátus lelkész tragikus történetét 

dolgozza fel, Sobor Antal Perelj, 
Uram! című regénye alapján. A 
filmet Tatán október 6-án mu-
tatták be az Est Moziban, ahová  
meghívást kapott a Mikesy csa-
lád is, Mansbarth Antal oldalági 
leszármazottai. 
A Mansbart Antal születésének 
200. évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezésen Mi-
chl József, Tata polgármestere 
úgy nyilatkozott: - Gyönyörűsé-
ges jelkép, hogy egy gyertyaön-
tő fia a szomszédos templomban 
nevelkedve a kapucinus atyák 
szárnyai alatt pappá, hősi pap-
pá lett. A hősök nem rendkívü-
li emberek, viszont rendkívüli 
dolgokat képesek tenni egysze-
rű emberként is. Akik képesek 
rendet tartani az életükben, azok 
rendkívüli helyzetekben is tud-
ják, hogy mit kell tenni – fogal-
mazott a városvezető.
A tatai megemlékezés első hely-
színe a Kapucinus Templom 
volt, ahol a szentmise előtt kö-
szöntőt mondott Michl József 
polgármester, majd a család ne-
vében osztotta meg gondolatait 
Mikesy Gábor, aki elmondta: - 
Beleszületni egy olyan családba, 
amely mártírt adott a nemzet-
nek, nem jelent semmiféle érde-
met. Ellenben fenntartani a hős 
emlékezetét, alakját bemutatni 
az újabb generációknak itt Ta-
tán, Csákberényben és Nagyig-

mándon, nagy megtiszteltetés. A 
tragédiák, tragikus események 
felidézése mélyen hat az emberi 
lélekre. A régi görögök katarzis-
nak nevezték azt a folyamatot, 
ami fájdalommal és megdöbbe-
néssel kezdődik, majd azáltal, 
hogy az áldozattal együtt ér-
zünk, elutasítjuk az erőszakot, 
és mindent, ami ahhoz vezet, 
megtisztulunk, jobbá leszünk. 
Mansbart Antal sorsa, egybefor-
rva Szikszai János református 
lelkész sorsával katartikus él-
ményt nyújt az újabb nemzedé-
kek számára ma is, hogy tiszta-
ságot, kitartást, szolgálni tudást 
és helytállás merítsünk belőle.
A megemlékezés programja 
december 19-én koszorúzás-
sal folytatódott Mansbart Antal 
egykori szülőházának helyén, 
az Ady Endre út 3. szám alat-
ti emlékkőnél. Az eseményen 
részt vett Dr. Vécsei László, 
Csákberény polgármestere, 
Hajduné Farkas Erika Nagyig-
mánd polgármestere valamint 
alpolgármestere Róth Csaba és 
Mansbarth Antal oldalági le-
származottai, a Mikesy család 
tagjai is. Az emlékkőnél közre-
működött Rigó Balázs alpolgár-
mester, Markovics Milán Mór 
őrnagy, tábori lelkész valamint a 
Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár Zeneka-
ra. 

December 16-án rendezték a Ta-
tai Városgazda Nonprofit Kft. 
évzáró, karácsonyi ünnepségét a 
Pikantó Étteremben.
A Kft. 75 főállású és 18 közfog-
lalkoztatott munkatárssal végzi a 
helyi városüzemeltetési felada-
tokat, kertészeti és szakmunká-
kat, építkezést, lakásfelújításo-
kat, utak és árkok rendbetételét, 
városrendezési és köztisztasági  
feladatokat, zöldterületek kar-
bantartását valamint a Güntner 
Aréna Városi Sportcsarnok üze-
meltetését. 2021-ben mindennapi 
feladatai mellett többek között a 
Városgazda végezte a házi sze-
lektív hulladékgyűjtő edények 
kiszállítását a családi házas öve-

zetekbe az év első felében, részt 
vállaltak a határon átnyúló kerék-
párkölcsönző-rendszer két tatai 
állomásának kiépítésében, több, 
mint 40 ezer palántát neveltek 
majd ültettek ki a város közterei-
re, dolgoztak az agostyáni Csalá-
di Rendezvényház közösségi ter-
mének megújításán, felújították 
a Szélkút utcán élők közösségi 
termét, jelen voltak a nagy városi 
rendezvényeken, számos helyszí-
nen nyújtottak segítséget a július 
9-i vihar és jégeső utáni kárelhá-
rításban valamint elvégezték az 
őszi, városi lomtalanítást.
Az évzáró találkozón Acsai Zol-
tán ügyvezető elmondta: - A 
pandémia ebben az évben is ne-

hézséget jelentett a Városgaz-
dának, de igyekeztünk mindent 
megtenni azért, hogy a járvány 
ne érintse a városüzemeltetésben 
dolgozókat. Ez jelentős részben 
sikerült is, egész évben rendelke-
zésre álltak a fertőtlenítő szerek 
és a védőeszközök a kollégáink 
részére, így helyt tudtunk állni az 
önkormányzat által számunkra 
meghatározott feladatokban. 
A cég vezetése hagyományosan 
minden esztendőben egy közös 
ebédre hívja össze a Városgazda 
munkatársi közösségét, ahol egy 
rövid évértékelés után köszönetet 
mondanak a Kft. minden munka-
tárásának az egész éves munká-
ért.

Évzáró találkozót szervezett a Városgazda Kft.

Zalka Csenge Virág nemzet-
közi mesemondót látta vendé-
gül a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára 
2021. december 14-én. Az ad-
venti kora délutánon a Vasza-
ry Iskola második osztályos 
tanulói már izgatottan várták 
a meséket, és a rövid történe-
tet arról, vajon miként került 
kapcsolatba Csenge a népme-
sékkel, mesemondással, és 
tanulható-e mindez, vagy szü-
letnünk kell rá? 
Vendégünk mindannyiunkat 
megnyugtatott, hogy abszolút 
tanulható, fejleszthető, a fon-
tos, hogy szívből tegyük. Ő 
azon szerencsések közé tarto-
zik, akinek a hobbija a hiva-
tása. A Világszép Alapítvány 
szakmai munkatársaként gyer-
mekotthonban mesél nagyobb 
gyermekeknek is, akik szájtát-

va figyelik minden szavát.
A figyelem nálunk sem lankadt, 
hipp hopp tova repültünk a sárká-
nyok és garabonciások világába. 
Tudtátok, hogy a kicsi sárkányok 
a barlang kincsesládikáiban bújnak 
el? Bizony, mivel a felnőtt sárká-
nyok kedvelik a csillogó dolgokat, 
kincsekben is bővelkednek. A foly-
tatásban maradtunk a hideg észa-
ki-sarknál, ahol jegesmedvék élnek, 
és ahol a trollok nagymacskának 
nézik a jegesmedvéket, legalább-
is a róluk szóló történet szerint. A 
népmesékhez az emberek, amikor 
szájról szájra mesélték egymásnak, 
hozzátettek, elvettek belőle. A Zal-
ka Csenge által mesélt történetek is 
ilyenek, és ő maga is bátran „átírja” 
a sztorit, ha a hangulat vagy a kö-
zönség úgy kívánja, mert a hallga-
tóság is alakíthatja a cselekményt. 
Így válik igazán a mesélő és a kö-
zönség sajátjává.    Goldschmidt Éva

Sárkányos tél

Fotó: Domokos Attila

Mansbart Antalra emlékeztünk



Sport 2021.  december 21. VII. évfolyam, 26. szám8

XXXVIII. SZILVESZTERI 
TÓFUTÁS

  2021. december 31. 11,00

Rendező: Tata Város Ön-
kormányzata
KEM SZÖSZ Természetjá-
ró Szövetség
Rajt, cél:   Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központ
Rajt:          11,00
Táv:           1 kör (kb. 7 km) 
az Öreg-tó körül
Nevezés:  9,00-tól az  Új 
Kajakház Ökoturisztikai 
Központban.
 Nevezési díj nincs!
Díjazás:   az abszolút 1-3 
férfi és női versenyző érmet 
és kupát kap.
Egyebek: minden rajtszám-
mal rendelkező versenyző 
tombola sorsoláson vesz 
részt.
A három legötletesebb jel-
mezben futó különdíjat kap.
Futás előtt, futás után jó 
zene és  forró tea!!!
Kérünk mindenkit, hogy a 
rajt előtt és a befutás után 
viselje a maszkot!!
A nevezés előtt mindenki 
használja a kézfertőtlení-
tőt!!
Vigyázzunk egymásra, vi-
gyázzunk magunkra!!
A gyerekeknek csokifutást 
szervezünk.
Rajt: .10.45

Információ:  
Horváth Zoltán 
30-9394-017
Tompa Andor   
30-749-7343
BUÉK!!!! 
Fussunk együtt!!!!!!!!!!          

A cím a kézilabda NB I/B Nyu-
gati csoportjában elfoglalt helyére 
vonatkozik. A Magyar Kézilabda 
Szövetség a bajnokság átszervezé-
séről döntött, aminek értelmében 
ennek az osztálynak a Keleti és 
Nyugati csoportjából az első 5-5 
csapat maradhat biztos résztvevője 
a következő pontvadászatnak Most 
10-10 együttes küzd a pontokért, 
azért hogy továbbra is a másodosz-
tályban játszhasson. Várható volt, 
hogy minden pontért meg kell majd 

küzdeni, ezt így gondolta Sibalin 
Jakab (S.J.) a TAC vezetőedzője is.
S.J.: tudtuk hogy nehéz bajnokság 
lesz, hiszen ismerve az átszerve-
zés utáni helyzetet minden csapat 
komoly erősítésbe kezdett. Termé-
szetesen mi is igazoltunk, de voltak 
távozóink is. Némileg meglepett a 
Budai Farkasok eddigi szereplése, 
elég megnyugtató előnnyel vezetik 
a Nyugati csoportot. A tabella kö-
zepén nagy harc folyik az első öt 
hely valamelyikéért és beigazoló-

dott hogy minden pontért meg kell 
harcolni
Jól kezdte a bajnokságot a TAC, 
győzelem Pécsett és hazai pályán a 
Százhalombatta ellen. Ezt követte 
egy 10 gólos vereség Szigetszent-
miklóson, majd újból két győze-
lem. Október 24-én egy nagyon 
kiélezett mérkőzésen itthon egy 
góllal kapott ki a PLER-től. 
S.J.: ez a vereség azért is fájt mert 
nem játszottunk rosszul, de az utol-
só pillanatban elúszott a két pont 
(22-23). Ezzel bekerültünk egy 
olyan időszakba amikor semmi 
sem sikerült és 3 mérkőzésen is 
pont nélkül maradtunk. Ezek kö-
zül a Győrtől hazai pályán elszen-
vedett 25-31-es vereség jelentette 
a gödör alját. Nagyon készültünk 
az utolsó három meccsre –ráadá-
sul ebből kettő hazai pályán- mert 
tudtuk ha ott akarunk maradni az 
élmezőnybe ezeken legalább 5-6 

pontot kell szerezni.
A Pécs ellen magabiztos győzelem 
született, majd egy pontot elhoz-
tunk Százhalombattáról is. Az utol-
só fordulóban a Szigetszentmiklós 
látogatott Tatára. Volt miért visz-
szavágni, de sokáig úgy tünt nem 
biztos hogy sikerül. A csapaton lát-
szott, hogy nagyon akar és a meccs 
végére meg is lett az eredménye, 
28-21 –es győzelem. Az őszi ered-
mények alapján a TAC a 4. helyen 
áll .
Érdekességek 
A 12 mérkőzésen 316 gólt lőtt a 
csapat és 305 alkalommal került 
a kapunkba a labda. A házi góllö-
vőlista élmezőnye:
54 Tass
48 Schneider
38 Kiss
36 Bognár
Összesen 15 játékos szerzett gólt, a 
két kapus (Pulai 2, Blázsovics 1) is 

feliratkozott. A csapat 9 mérkőzé-
sen dobott 25 gól felett és 4 mecs-
csen kapott 30-nál több gólt. A leg-
nagyobb arányú győzelem 31-20 
a Százhalombatta ellen született, 
míg a legnagyobb arányú vereséget 
Szigetszentmiklóson szenvedte el a 
csapat (35-25).
Hazai pályán : 6    4 győzelem            
2 vereség
Idegenben:     6    2 győzelem     1 
döntetlen      3 vereség
17 játékos szerepelt az ősz folya-
mán, közülük 11 minden mérkő-
zésen pályára lépett. A legtöbb 2 
perces büntetést Tass kapta (12), 
Gajdosnak 10x, Molnárnak 5x kel-
lett kiállnia. A büntetőket 80% fö-
lött lőttük, Iváncsik Tamás 19/15, 
Schneider 17/14.
A bajnokság február 5-én folytató-
dik, akkor Komáromban játszik a 
TAC.

Asztalitenisz
Férfi NB I  PTE PEAC Kalo-Méh 
II – TAC 4-10
Pontszerző: Bak 3, Béres 3, Sipos 
3, Béres-Bak
Férfi NB II TAC II – SH-ITB Bu-
daörs 2i SC II 7-11
Pontszerző: Nagy 3, Barassó 2, 
Pattantyús 1, Barassó-Nagy
Kézilabda
Férfi felnőtt  TAC – Szigetszent-
miklósi KSK 28-21 813-12)
Vezette: Héjja Á., Kónya B.
Góllövő: Schneider 8, Tass 6, Bog-

nár 4, Győrffi 3, Iváncsik T., Kiss, 
Kreisz 2-2, Iváncsik Á 1
Edző: Sibalin Jakab
- nehéz mérkőzésre készül-
tünk és az is lett. Az első félidőben 
többször hibáztunk, de a folyta-
tásban jól játszottunk. Feljavult a 
védekezésünk, voltak kapusbravú-
rok. Megérdemelten győztünk, de 
nem volt olyan sima mint amit a 
végeredmény mutat.
Férfi ifjúsági TAC – Grundfos Ta-
tabánya KC 15-30 (7-20)
Vezette: Horváth K., Krupánszki 

K.
Góllövő: Barna 5, Nényei, Takács, 
Zubek, Zwickl 2-2,  Czunyi, Marx 
1-1
Edző: Márton Ádám
- az első 10 perc döntően 
meghatározta a meccs további ala-
kulását mert 0-6-al kezdtünk. Saj-
nos elfogytunk a szezon végére, de 
el kell ismerni a tatabánya megér-
demelte a győzelmet. Sokat kell 
dolgoznunk, hogy tavasszal több 
sikerélményünk legyen
Női felnőtt  Ácsi Kinizsi – TAC 27-

32 (13-21)
Vezette: Gengeliczky D., Suszter 
A.
Góllövő: Bodányi, Százvai 7-7, 
Kőhalmi, Nyitrai 4-4, Szivek 3, 
Kurcsik, Rácz, Simon 2-2, Jago-
dics 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi

Kosárlabda
Női amatőr NB I TSE – RADO-
BASKET 48-96 (12-19,13-34,13-
19,10-24)
Vezette: Szőcs P., Koller I.

Pontszerző: Horváth 12/3, Morcz 
9/9, Sulyák 9/3, Kurucz 8/6, Tóth 
6, Fodor 2, Mohai 2
Edző: Kaposi Renátó
Férfi kadett FALCO –Vulkano 
Energia KC Szombathely U16 
– TSE  71-67 (19-15,20-12,16-
14,16-26)
Vezette: Dr Magyar T., Kiss M.
Pontszerző: Zalavári 32/3, Bitt-
mann 20, Dávidházy 7, Tápai 4, 
Molnár 2, Orbán 2
Edző: Orsós-Bogddán Lívia

Asztalitenisz eredmények a 2021/2022-es sportév őszi szezon:
Csapat neve Meccs Nyert Döntetlen   Vesztett     Pont    Meccsarány

1. Club Aréna 
Győr BMDSE II. 4 4 0 0 12 35:5
2. Kanizsa Sörgyár 
SE II.  4 3 0 1 10 23:17
3. TAC  4 2 0 2 8 21:19
       
Férfi NB II. Észak-Nyugat
Tabella
Csapat neve Meccs Nyert Döntetlen   Vesztett     Pont    Meccsarány
1. SH-ITB Budaörs 
2i SC iI.  9 9 0 0 27 112:50
2. EVO ASE 
Zalaegerszeg 9 6 0 3 21 91:71
3. Győri Elektromos 
VSK II.  7 6 0 1 19 90:36
4. Tatai Atlétikai 
Club II.  9 5 0 4 19 82:80
Férfi NB I. Nyugat
Tabella
Csapat neve Meccs Nyert Döntetlen   Vesztett     Pont    Meccsarány
1. Tatai AC I. 9 6   1        2         22     77:49

KEM-ATSZ MEGYE I. 2021/22.
Helyezés Csapat Játszott Nyert Döntetlen Vesztett Pontszám
1 TOKOD 5 5 0 0 10
2 Tatai AC III. 5 3 0 2 6

KEM-ATSZ MEGYE II. 2021/22.
Helyezés Csapat Játszott Nyert Döntetlen Vesztett Pontszám
1 Pilismarót SC I. 9 9 0 0 18
2 ETERNIT SE 10 7 2 1 16
3 Leányvár 9 6 0 3 12
4 Esztergomi ASE III. 10 5 2 3 12
5 Annavölgyi Bányász SE 6 5 0 1 10
6 Tatai AC IV. 9 2 4 3 8

Legkiemelkedőbb egyéni eredmények:
Országos Egyéni Bajnokság Ifjúsági leány egyes: 3. helyezett: Adamik Csenge  (Tatai 
AC)
MOATSZ Kupa ifjúsági leány egyes: 1. helyezett Adamik Csenge  (Tatai AC)

Felnőtt női országos ranglistaverseny Női páros  1. helyezett: Adamik Csenge (Tatai 
AC) – Laskai Írisz
Felnőtt női országos ranglistaverseny Női egyes  3. helyezett: Adamik Csenge  (Tatai 
AC)
VÖRSAS Kupa országos ranglistaverseny ifjúsági fiú egyes 2. helyezett: Krebs Bá-
lint (Tatai AC)
VÖRSAS Kupa országos ranglistaverseny felnőtt férfi páros 3. helyezett: Sipos Vik-
tor - Krebs Bálint (Tatai AC)
Budapest Bajnokság Ifjúsági fiú páros 3. helyezett: Krebs Bálint (Tatai AC) – Krebs 
Levente (DVTK)
Diákolimpia Országos döntőjébe jutott: Adamik Csenge, Jankus Dóra és Szalados 
Botond (Tatai AC)

Felnőtt női országos ranglista Frissítve: 2021-10-24
Név  Eng. Szam.    Korcsop.     Egyesület                  WR. hely       Pont
1 Póta Georgina 10998                            Budaörsi Sport Club       44               144

17 Adamik 
Csenge Virág   16035  I17      Tatai Atlétikai Club         0         170

Felnőtt férfi országos ranglista Frissítve: 2021-10-30
Név              Eng. Szam.      Korcsop.     Egyesület  WR. hely     Pont
1. Majoros 
János Bence 9588                Nyírbátori ASE 
                 (C'Chartres TT/FRA       70          200
21 Sipos 
Viktor Levente 8214               Tatai Atlétikai Club         0          100

…      
33 Krebs Bálint 15677  I19 Tatai Atlétikai Club       0           48 
     
38 Bak 
Imre Zoltán  10342    Tatai Atlétikai Club      0           36

Ifjúsági leány országos ranglista Frissítve: 2021-11-26
Név            Eng. Szam.        Korcsoport Egyesület ER. hely     Pont
1 Dari 
Helga Adél           16929   I19 Budaörsi Sport Club   10         432

5. Adamik 
Csenge Virág         16035  I17 Tatai Atlétikai Club     233         288
41.  Jankus Dóra 17884  I18 Tatai Atlétikai Club      0            22

Ifjúsági fiú országos ranglista Frissítve: 2021-11-26

Név             Eng. Szam.         Korcsoport Egyesület ER. hely        Pont
1. András Csaba 13315  I19 TTC Fortuna
7. Krebs Bálint 15677  I19 Tatai Atlétikai Club      0           248
66. Varga Bence 18717  I17 Tatai Atlétikai Club       0           15

Eredmények

A TAC asztalitenisz szakosztálya újabb sikeres időszakot tudhat maga mö-
gött. Egyrészt jól szerepelnek a csapatai a különböző szintű bajnokságokban, 
másrészt az egyéni versenyeken is többször álltak dobogón, értek el értékes 
helyezéseket. Az alábbi összeállításban olvasóink is megnézhetik az ősz eddi-
gi eredményeit amit Lukács Csaba szakosztályvezető készített.

Jól pattogott a kaucsuk labda

Negyedik helyen telel a TAC


