
Lezárult a es országgyűlési álasz-
tás  A sza azásra jogosultak k zel   le-
adta oksát  április  án  asárnap  

A  szavazáson nem kevesebb, mint 5  241 029 
fő jelent meg, ami azt jelenti, hogy a választó-
polgárok 69,54 -a élt a választás jogával. A 

emzeti Választási Iroda adatai alapján 98,96 
-os feldolgozottságnál az látszik, hogy a 

idesz–KD  Orbán Viktor vezetésével 1 5 
mandátumot szerzett a 199 fős Országgyűlés-
ben. Ez újabb kétharmados többséget jelent a 
kormánypártnak. A idesz minden megyében 
erősíteni tudott 2 18-hoz képest.
Az ellenzéki összefogás, vagyis a DK- ob-
bik-Momentum-MSZ -LM - árbeszéd lis-
tája Márki-Zay éter vezetésével 5  mandá-
tumot szerzett. Bejutott az új parlamentbe a 
Mi Hazánk, amely  képviselővel alakíthat 
frakciót Toroczkai László vezetésével.
A német nemzetiségi listáról mandátumot 
szerzett itter Imre, aki már az előző ciklus-
ban is képviselhette a német nemzetiség ér-
dekeit a parlamentben.
A Magyar Kétfarkú Kutya árt  százaléknál 
több szavazatot kapott, ami parlamenti man-
dátumot nem jelent, de ezzel az eredménnyel 
költségvetési támogatáshoz jut a párt.
A Megoldás Mozgalom is átlépte az 1 szá-
zalékot, amely szintén a parlamenti küszöb 
alatt van, de a kampánytámogatást nem kell 
visszafizetnie a pártnak. A ormális árt vi-
szont nem érte el az 1 százalékot sem.
Komárom-Esztergom megyében így alakul-
tak a vasárnapi választási adatok 98,9  -os 
feldolgozottságnál:
Megyeszerte a választásra jogosultak 68,85 

-a élt szavazati jogával, ami azt jelenti, hogy 
összesen 16  45  fő adta le voksát a 2  411-
ből. A megye mindhárom egyéni választóke-
rületében idesz-KD  győzelem született. 
A 2-es számú választókerületben Erős Gábor 

idesz-KD  64 6 szavazattal kapott töb-

bet a második helyen álló ellenzéki összefo-
gás jelöltjével, unkovics Tiborral DK- ob-
bik-Momentum-MSZ -LM - árbeszéd  
szemben. A -as számú választókerületben 
Czunyiné dr. Bertalan udit idesz-KD  
magas fölénnyel győzött az ellenzéki ösz-
szefogás jelöltje előtt. Dr. emes Andrea 
DK- obbik-Momentum-MSZ -LM - ár-

beszéd  125 1 szavazattal maradt le a i-
desz-KD  jelöltjétől.
A Komárom-Esztergom megyei 1. számú 
országgyűlési egyéni választókerületében 
pedig a névjegyzékben szereplő választópol-
gárok 69,51 -a, vagyis 5  8  fő ment el 
szavazni. Tatán különösen magas volt a rész-
vételi arány, szinte minden szavazókörben  

 fölötti volt a szavazók aránya. 
Választókerületünkben az elmúlt ciklus or-
szággyűlési képviselője folytathatja a mun-
kát. 98,91 -os feldolgozottságnál: Bencsik 
ánosra idesz-KD  összesen 25 4 4-en 

adták le szavazatukat, ami a szavazók 48,62 
-át jelenti. 4112 szavazttal lemaradva mö-

götte áll szintén az ellenzéki összefogás je-
löltje, Dr. Konczer Erik DK- obbik-Mo-
mentum-MSZ -LM - árbeszéd .
Bencsik ánossal a Tatai Televízió készített 
interjút vasárnap késő este. A képviselő így 
nyilatkozott az akkori eredményről:
"Még a feldolgozottság 80%-ánál tartunk, de 
több mint 3000 szavazat a különbség. Az első 
számú kihívom az jó fél órával ezelőtt felhí-
vott és gratulált. Köszönöm szépen, de leg-
inkább köszönöm azoknak a támogatóknak, 
akik szavazatukkal is segítették  azt, hogy 
tovább folytathassuk a Tatai medencéért a 
parlamenti képviselői munkát szövetség-
ben a kormánnyal, ami ha jól látom, akkor 
ismételten lehetőséget fog kapni arra, hogy 
megalakulva folytassa azt az országépítő 
munkát, amit elkezdett és leginkább köszö-
netet szeretnék mondani a csapatomnak, a 
tataiaknak, bajiaknak, vértesszőlősieknek, 

szárligetieknek, tatabányaiaknak, annak a 
sok száz aktivistának, aki az elmúlt fél eszten-
dőben nem kímélve saját magukat, idejüket, 
családjuk idejét, végezték azt a szolgálatot, 
amit közösen vállaltunk, hogy ezt a mandátu-
mot is itt Komárom-Esztergom megye kellős 
közepén -ahogy szokták mondani- behúzzuk.
(....) Valóban nem így terveztük, dehát az 
ember tervez, aztán a gondviselés az pedig 
végzi a maga dolgát, vagy engedi, hogy a 
dolgok haladjanak, menjenek a maguk út-
ján. Bizakodunk abban, hogy a szomszédban 
dúló háború is hamar be fog fejeződni és ha 
nehézségekkel is kell megküzdenünk az elkö-
vetkezendő hónapokban, mert egészen bizo-
nyosak lehetünk abban, hogy az a sok szank-
ció, illetve a háború által okozott logisztikai 
feszültségek, problémák azok jelentkezni fog-
nak a gazdaságban, de ahogy eddig is, ezeket 
a nehéz időket közösen tudtuk kezelni, így az 
elkövetkezendő időszakban is a háború okoz-
ta nehézségeket is közösen fogjuk kezelni." - 
magyarázta Bencsik ános.
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álasztás épsza azás 

Az országgyűlési választással egy időben zaj-
ló, gyermekvédelmi kérdésekben indított nép-
szavazás eredménytelenül zárult vasárnap. Ez 
derül ki a emzeti Választási Iroda adataiból.
A népszavazáson 4,1 millió érvényes szavazat 
– azaz a választásra jogosult állampolgárok 
fele – kellett volna ahhoz, hogy eredményes 
legyen a referendum, de 98,96 százalékos 
feldolgozottságnál mindössze ,5 millió érvé-
nyes voks jött össze, a válaszadók 2  százalé-
ka, kérdésenként nagyjából 1,6 millió ember 
érvénytelenül szavazott.
Míg az országgyűlési választáson a választás-
ra jogosultak közel   voksolt, a népszava-
záson  csupán a választópolgárok 44 -a adott 
le érvényes szavazatot. 

em hozott eredményt 
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Március 25 -én a Városháza dísz-
termében ülésezett a Tatai K istér-
ségi Többcélú Társulási Tanács.
A  napirendi pontok között sze-

repelt egy tájékoztatás a Szo-
ciális A lapellátó Intézményben 
fizetendő térítési díjak önköltség 
számításáról, valamint a kistérsé-

gi polgármesterek egyeztettek az 
Ukrajnából menekülők megsegí-
tésével és ellátásával kapcsolat-
ban is. A  témáról Michl József, 

a Társulási Tanács elnöke el-
mondta: - Természetesen tárgya-
lunk arról, hogyan tudunk közös 
együttműködésben segítséget 
nyújtani az Ukrajnából menekül-
teknek. Tata Város Önkormány-
zata kezdeményezte, hogy a kis-
térségi települések összefogva 
segítsenek K irályházának, mely 
egy 1  ezer fős, részben magyar-
lakta kárpátaljai település, és Na-
szály testvértelepülése. Ennek a 
segítségnyújtásnak a részleteiről 
is döntést hoztunk az ülésünkön.
A  Városházán a tanács tagjai 
beszámolókat hallhattak még a 
Tatai endőrkapitányság, a Ta-
tai Járási H ivatal és a Szociális 
Alapellátó Intézmény részéről.
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A  H umán és Ü gyrendi Bizott-
ság kiírta a K ulturális és O kta-
tási A lap, a Szociális, Egész-
ségvédelmi és Sport A lap 
pályázatait. 
Pályázni lehet 2022. márci-
us 1.  és december 3 1. között 
megvalósuló programokra.  
A  pályázók köre  - a K ultu-
rális és O ktatási A lapra pá-
lyázóknál -  elsősorban tatai 
székhellyel rendelkező vagy 
Tatán működő nevelési-okta-
tási, közművelődési, kulturális 
tevékenységet végző, a Szoci-
ális, Egészségvédelmi és Sport 
Alapra pályázóknál elsősorban 
tatai székhellyel rendelkező 

vagy Tatán működő szociális,  
egészségvédelmi és sport célú 
vagy ilyen tevékenységet vég-
ző -   jogi személyiséggel ren-
delkező szervezet pl. egyesü-
let, alapítvány, közalapítvány, 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság) .
Támogatást továbbra is csak 
olyan pályázó kaphat, amely 
legalább 5 0% -os önrésszel 
rendelkezik.
A  pályázatok kiírása és annak 
elbírálása a H umán és Ü gyren-
di Bizottság hatásköre, de az 
alapítványok részére támoga-
tást kizárólag a képviselő-tes-
tület nyújthat a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi C L X X X IX . törvény 
42.  4  bekezdése értelmé-
ben. 

A  támogatott pályázatok eseté-
ben adható összegek:
•  K ulturális és O ktatási A lap:             
100 - 5 00 E F t
•   Sport A lap:100 - 5 00 E F t
•  Szociális A lap: 80 - 200 E F t 

A pályázati kiírás átvehető a 
Tatai K özös Önkormányzati 
H ivatal 16-17 -es irodájában 
Izsáki Z suzsanna humánszol-
gáltatási ügyintézőnél, illetve 
letölthető Tata város honlapjá-

ról, a w w w .tata.hu oldalról. 
A  pályázatokat zárt borítékban 
a Tatai K özös Önkormányza-
ti H ivatal fsz. 16-os irodájába 
kell eljuttatni Izsáki Z suzsanna 
humánszolgáltatási ügyintéző 
részére 2022. április 29-ig.
Nem kaphat támogatást az a 
pályázó, aki a korábbi támoga-
tásról nem számolt el a pályá-
zati kiírásnak megfelelően. 
A  pályázatok elbírálása 2022. 
május 18-ig, az alapítványi pá-
lyázatok esetében május 25 -ig 
megtörténik.  
Részletes pályázati kiírás és 
pályázati adatlap a w w w .tata.
hu oldalon.

Tata Város Önkormányzat K ép-
viselő-testülete március -án 
tartotta soros ülését a Városhá-
zán, a képviselők ezúttal 15 na-
pirendi pontban hoztak döntést.
A  márciusi ülés a gyermekek vé-
delmét szolgáló ellátások helyi 
szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet felülvizsgálatával 
kezdődött, ezt követően a város-
képi jelentőségű épületek felújí-
tásának támogatásáról szavaz-
tak. Ezzel kapcsolatban az ülést 
követő sajtótájékoztatóján Michl 
József polgármester elmondta: 
- 5 millió forintot szánunk arra, 
hogy a város kiemelt körzeteiben 
lévő épületek homlokzati meg-
újítására pályázni lehessen. Egy-
egy pályázat esetében minimum 
1 millió forintot tudunk adni, és 
a cél az, hogy a Tata frekventált 
területein lévő, elsősorban mű-
emléki jellegű vagy helyi védett 
épületek megújításához az ön-
kormányzat is hozzá tudjon já-
rulni. 
A  gazdasági társaságokhoz kap-
csolódó előterjesztések sorában 

a képviselők szavaztak a Tatai 
Városkapu K özhasznú Z rt. 2022. 
évi közművelődési és szolgál-
tatási tervéről valamint a Tatai 

end-ház Kft. idei üzleti tervéről. 
A  hónap utolsó szerdáján meg-
tartott ülés humán témái között 
szerepelt egy beszámoló a K uny 
Domokos Múzeum igazgatójá-
nak öt éves vezetői tevékenysé-
géről, valamint elbírálták a tatai 
múzeum intézményvezetői mun-
kakörére beérkezett pályázatot 
is. Michl József polgármester tá-
jékoztatott arról, hogy a képvise-
lő-testület egyhangú igennel vá-
lasztotta meg Dr. Schmidtmayer 
Richárdot továbbra is a tatai mú-
zeum igazgatójának. A  városve-
zető hozzátette: - Támogatjuk azt 
a szemléletet, azt a szellemiséget 
és azt a fajta munkát, amelyet 
igazgató úr folytat a múzeum 
élén. Az itt élők számára is egy-
re jobban látható, hogy mi min-
den történik a múzeumban, hogy 
mint megyei múzeum is milyen 
sokféle tevékenységet végeznek 
a régészeti feltárásoktól kezdve 

a kiállítások megszervezésén át 
a múzeumpedagógiáig. A  testü-
let egyhangú szavazatával ezt a 
munkát, a múzeum megerősödé-
sét köszönte meg Dr. Schmidt-
mayer Richárdnak. Reméljük, 
hogy a közeljövőben elindul a 
múzeum megújítása, részben 
úgy, hogy a Tata Szíve Program 
nyomán a volt rendelőintézetben 
kialakul az intézmény új bázisa, 
irodákkal, műhellyel és kiállító-
térrel, részben pedig a Tatai Vár 
felújításával. 
A z ülésen elbírálták a Tatai Bar-
tók Béla Ó voda magasabb ve-
zetői pályázatát, melyen Szijjné 
Mokánszki Natália indult újra.  
A képviselő-testület jó szívvel 
fogadta az ő pályázatát is, hi-
szen egy nagyszerű szakembert 
ismerhettünk meg a személyé-
ben az elmúlt években, aki oda-
adó és elhivatott a gyermekek 
fejlesztésében és szeretettel teli 
nevelésében kollégáival együtt. 
Ezt értékelve fogadták el a kép-
viselők a pályázatát, és újabb 5 
évre megbízták az intézmény 

vezetésével - nyilatkozta Michl 
József. 
A  Városházán március 30- án a 
képviselő-testület jóváhagyta a 
közművelődési alapszolgáltatá-
sokat végző szervezetek 2 22. 
évi szolgáltatási terveit és a 
„ G yermekbarát város” ez évi in-
tézkedési tervét, valamint véle-
ményt nyilvánított a Tatabányai 
Tankerületi K özpont fenntartása 
alá tartozó egyes köznevelési in-
tézmények átszervezéséről. Az 
ülésen tájékoztató hangzott el az 
Európai Uniós pályázatokról és a 
magyar kormány által biztosított 
támogatásokról is, ezzel kapcso-
latban Michl József elmondta: 
- Egy újabb jó hír a tataiaknak, 
és köszönet Bencsik János or-
szággyűlési képviselőnknek, 
hiszen ismét nagyszerű lehető-
séget nyert el a város. 500 mil-
lió forintos támogatást nyertünk 
el arra, hogy új óvodát építhes-
sünk K ertvárosban, ugyanazon 
a telken, ahol a jelenlegi K ert-
városi voda van. emélhetőleg 
az ősz folyamán ki tudjuk majd 
írni a közbeszerzést, és indulhat 
az építkezés. Szintén az aktua-
litások közé tartozik az a hír is, 
hogy elindul az A dy Endre utcán 
található volt tiszti klub átépí-
tése, ahová a Móricz Z sigmond 
Városi K önyvtár költözik majd, 
ugyanis aláírtuk a kiviteli szer-
ződést és reméljük, hogy a hely-
színen egy bő év alatt elkészül a 
város új, modern könyvtára.
Tata Város Önkormányzat K ép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan április utolsó szerdá-
ján tartja majd.

léseztek a kép isel k

gyeztettek a kistérségi polgármesterek

smét lehet pályázni az alapokra

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

A  K ossuth Rádió O rszágjáró 
című műsora 2 22. április 9-én 
szombaton, öt órás élő adással 
jelentkezik Tatáról. 
A  K ossuth Rádió O rszágjáró 
magazin műsorának célja a vi-
dék Magyarországának bemuta-
tása, kiemelve az adott helyszín 
történelmét, kulturális értékeit, 
gasztronómiáját, turisztikai lát-
ványosságait, helyben készült 
remekeit, értékes, érdekes embe-
reit, közösségeit.
A z O rszágjáró április 9-én szom-
baton délelőtt 1 :  és 12:  óra 
között, délután pedig 14:30 és 
1 :  között szól élőben a Kos-
suth Rádióban, tatai témákkal, 
tatai interjúalanyokkal, tatai hí-
rekkel, a Tatai Várból.

Tatáról 
jelentkezik
a ossuth Rádió
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Budapesten 14 önkormányzat 
14 osztálynak adott a telepü-
lés legszorgalmasabb osztálya 
díjat. Tata Önkormányzata ne-
vében Rigó Balázs köszönte 
meg a lehetőséget a díjátadó 
ünnepségen, és egyben gratulált 
a tatai Vaszary János Általános 
Iskola 8. E osztályának, akik je-
len voltak az eseményen. Nye-
reményük a 2022. május 26-29. 
között Miskolc Egyetemváros-
ban rendezendő VII. Országos 
Osztálykirándulás – Kamasz-
fesztiválra érvényes négynapos 

belépő, amit a 8K Alapítvány-
tól kapnak ajándékba. A fesz-
tiválon való részvétel étkezési 
és szállásköltségeit Tata Város 
Önkormányzata biztosítja a 
nyertes osztály számára. Tata 
Önkormányzata pedig a prog-
ram támogatójaként Kamaszba-
rát önkormányzat címet kapott.

Rigó Balázs alpolgármester 
úgy nyilatkozott: - Az Európai 
Ifjúság Évében rendkívül fon-
tos, hogy figyelmet kapjanak 
a kiemelt teljesítményt nyújtó 

osztályközösségek is. Büszke 
vagyok a Vaszary János Álta-
lános Iskola kiemelt teljesít-
ményt nyújtó 8. E osztályára, 
a pedagógusok mun-
kájára, valamint a 
szülők támogatására. 
Tata Városa örömmel 
nyújtotta át a miskol-
ci Kamaszfesztiválon 
való részvétel lehető-
ségét, amely szép fi-
náléja lehet az általá-
nos iskolai éveknek. 
A díjátadón Avram-

csevné Hegedűs Ildikó osztály-
főnök, Gyürki Zoltán tanár úr 
és Rigó Balázs Tata Város ifjú-
ságért felelős alpolgármestere 
vette át az okleveleket. A tan-
év elején elindított “Javíts egy 
jegyet” pályázaton azokat az 
osztályokat keresték meg, ame-
lyek a tavaly tanév végi osztá-
lyátlagukhoz képest a legtöbbet 
javították az idei tanév félévére. 
A pályázat kiírója - a 8K Alapít-
vány - a pályázat kiírásával egy-
idejűleg megkereste az összes 
hazai önkormányzatot, azért, 
hogy felkérje őket: saját tele-
pülésükön minden önkormány-
zat keresse a legszorgalmasabb 
osztályt és a nyertes osztály szá-
mára maga ajánlja fel a 2022. 
május 26-29. között rendezendő 
VII. Országos Osztálykirándu-

lás - Kamaszfesztiválra érvé-
nyes belépőket, szállás és étke-
zési költségeket. A Tata Város 
legszorgalmasabb osztálya díjat 
a Vaszary János Általános Isko-
la 8. E osztálya nyerte. 
A felhívás eredményeként a 
szervezőkkel közösen 14 önkor-
mányzat adta át Budapesten a 
legszorgalmasabb osztályoknak 
járó díjakat.

A “Magyarország Legszorgal-
masabb Osztálya” címet Haj-
dúnánásról a Bocskai István 
Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola és Kollégium 5. e 
osztálya nyerte.
A miskolci Kamaszfesztiválra 
még most is lehet jelentkezni a 
https://kamaszfesztival.hu/ ol-
dalon.                     Cserteg István

Tatai osztály a budapesti „Magyarország Legszorgalmasabb Osztályai” díjátadón 

Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldo-
gasszony napján Kovács Csaba Albert 
plébános áldotta meg Agostyánban a 
felújított Szűzanya emlékhelyet a To-
jáshegy utcán. 
Az emlékhelyet az agostyániak kö-
zössége újította fel Tata Város Önkor-
mányzatának támogatásával. A felújí-
tásról tavaly decemberben egyeztettek 
először a helyszínen, dr. Varga András, 
a körzet önkormányzati képviselőjének 
vezetésével. Az azóta eltelt időszak-
ban agostyániak lelkes és szorgalmas 
munkájának valamint az önkormányzat 
pénzügyi támogatásának köszönhető-
en a tojáshegyi kanyarban megszépül-
hetett az emlékhely. Az ott álló hársfa 
nagyon öreg volt és ki is száradt, ezért 
a helyiek azt a megoldást választották, 

hogy az elszáradt ágakat levágják és a 
fa törzsére egy kisméretű, zsindelyes 
fatetőt építenek.
A helyszínen dr. Varga András önkor-
mányzati képviselő elmondta: - Az em-
lékhelyet azoknak a lelke nemesíti meg, 
akiknek a munkája megszépítette azt, és 
persze azoknak is, akik erre járva, kirán-
dulva, a Teremtőre gondolnak.  A hely-
színnek kettős szimbolikus jelentése is 
van, egyrészt Agostyán és Baj határán 
található, tehát összekapcsolja a két kö-
zösséget. Emellett emlékeztet bennün-
ket arra, hogy mennyire szeret minket 
az Isten, amiért hálás lehet a szívünk, 
a hálás ember pedig sokkal erősebb és 
többet is el tud hordani a vállán, legyen 
szó akár a közösségének sorsáról is - fo-
galmazott a körzet képviselője.

Hegedűs Endre Kossuth-, Liszt- 
és Cziffra - díjas zongoraművész 
adott jótékonysági koncertet a 
Piarista Rendházban március 
24-én, az Ukrajnából a háború 
elől menekülők megsegítésére.
Hegedűs Endre tavaly szeptem-
ber végén lépett fel először vá-
rosunkban feleségével, akkor a 
Piarista Rendház kápolnájában 

hallhattuk zongorajátékát. A 
márciusi jótékonysági koncer-
ten a művész elmondta, a hábo-
rú kitörését követően először ő 
is küldött pénzadományokat a 
menekültek támogatására, ám 
időközben eszébe jutott, hogy 
másképp is segíthet. Ahogyan 
fogalmazott: - Rájöttem arra, 
hogy van egy kincs a kezem-

ben, tudok zongorázni, tudom 
az embereket lelkesíteni, miért 
ne adnék jótékonysági koncerte-
ket. Az ötletemet elküldtem pár 
helyre, s nagy örömömre Acsai-
né Dávid Ágnes, a Tatai Rend-
ház Kft. ügyvezető igazgatója 
rövid időn belül visszajelzett, 
és örömmel vállalta az est meg-
szervezését.
A jótékonysági kon-
cert közönsége kü-
lönböző zenetörténeti 
korok közt kalandoz-
hatott, hiszen többek 
között Bach, Chopin, 
Beethoven és Debussy 
műveit hallhatták a 
Rendház dísztermé-
ben. Acsainé Dávid 
Ágnes az eseményen 
úgy nyilatkozott: - 
Nem lehetett kihagy-
ni azt a lehetőséget, 
melyet Hegedűs End-
re felajánlott, hiszen 
aki segíteni akar, az 
minden alkalmat meg-

ragad arra, hogy éljen az ado-
mánnyal, melyet a Teremtőtől 
kapott. Ráadásul, aki gyorsan 
segít, az kétszeresen ad, ezért 
nagy szeretettel fogadtuk a fel-
ajánlást, és nagyon örülünk an-
nak, hogy ily módon is tudunk 
támaszt nyújtani azoknak, akik 
most szükségben szenvednek.

A tatai koncerten közreműkö-
dött Hegedűs Katalin zongo-
raművész. A szervezők a koncert 
teljes bevételével - az esemény-
re szóló, valamint a támogatói 
jegyek árával - a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat céljait segítet-
ték az Ukrajnából a háború elől 
menekültek támogatásában.

Jótékonysági koncert a Rendházban
Fotó: Tata Város FB-oldala

Fotó: Tata Város FB-oldala



Közélet 2022. április 7. VIII. évfolyam, 7. szám4

vodánk nevelőtestületének 
célja, hogy a gyermekek élet-
kori sajátosságainak megfele-
lően megismerjék népi kultú-
rájuk csodálatos világát, hogy 
a nemzetet éltető hagyomá-
nyokról pozitív élményeket 
szerezzenek és ez által hiteles, 
követendő mintákat kapjanak. 

evelésünk gyermekközpontú, 
befogadó, ennek megfelelően 
a gyermeki személyiség előse-
gítésére törekszünk, biztosítva 
minden gyermek számára az 
egyformán magas színvona-
lú és szeretetteljes nevelést, 
hogy meglévő hátrányaik csök-
kenjenek. Az intézmény a 
nevelőtestület által elfoga-
dott nevelési program alapján 
végzi tevékenységét óvodai 
fejlesztő program . vodánk 
befogadja és integrált formá-
ban ellátja a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket. Minden 
kollégánk arra törekszik, hogy 
gyermekeinkkel elfogadtassuk 
a különbözőséget, a csoport 
egyenrangú tagjának, aktív 
résztvevőjének tartsák. oguk 
van ahhoz, hogy őket is szeres-
sék, tiszteljék, bánjanak velük 
befogadóan, együttműködve. 
Minden óvodapedagógusunk 
feladatának érzi, hogy a feltá-
ró munka után segítse a gyer-
mekek beilleszkedését, egyéni 
fejlődését úgy, hogy a csalá-
dokkal, szakszolgálatokkal 
együttműködik és kiterjeszti a 
prevenciót minden gyermekre. 
Először is fogalmazzuk meg 
mit is jelent a sajátos nevelési 
igény: ez egy gyűjtőfogalom”, 
amely többletjogokat biztosít a 
különleges bánásmódot igény-
lő gyermekeknek. A sajátos 
nevelési igény kategóriái: moz-
gásszervi, érzékszervi, értelmi 
vagy beszédfogyatékossággal 
elő vagy halmozottan fogyaté-
kos.” ikipédia
  Bizonyára minden óvodapeda-
gógus nevelt, vagy nevel most 
is, S I-s gyermeket. n a pá-
lyám során többször is foglal-
koztam ilyen kisgyermekekkel, 
de igazából egy olyan gyerme-
kem volt, akit három éven ke-
resztül figyelhettem, fejleszt-
hettem. A többi kisgyermeket, 
esetleg egy év másik csoportba 
járás után kaptam meg, vagy 
közben elvitték másik óvodá-
ba, elköltözött a család, több 
ok is volt. rásomat, témához 
kapcsolódva, ezen az egy kis-
gyermeken keresztül szeretném 
levezetni, hiszen  volt az, aki 
engem is érzelmileg elkötele-
zetté, elfogadóvá, megértővé 
tett és inspirált a folyamatos tá-
jékozódásra. Ezen gyermekek 
lelkének vizsgálatára, folyama-
tos tanulásra.
  Amikor bekerül egy gyermek 
az óvodába kiscsoportosként 
és először figyelhetjük meg a 
közösségben való viselkedé-
sét, nem kell ahhoz óvodape-
dagógusnak lenni, hogy lássuk 
ő más, mint a többi kisgyer-
mek. Ha még ehhez a szakmai 
tapasztalat és a megérzés is 
hozzájárul, akkor megerősítést 
nyerhetünk önmagunk számá-

ra. Mert, hát, mielőtt bármilyen 
következtetést levonnánk a 
gyermekről, előbb a szülőkkel 
kell beszélnünk, hiszen ő volt 
vele születésétől, óvodába lépé-
séig, illetve csak velük együtt, 
együttműködve érhetünk el 
látványos fejlődést. Akkor tud 
fejlődni ez a kisgyermek, ha 
otthon is folytatják a megkez-
dett munkát. Sok szülő nehezen 
fogadja el, hogy gyermeke más, 
mint a többi vele egykorú társa, 
így az elfogadtatás elsősorban 
a legnehezebb. Az óvodapeda-
góguson múlik, az empátiáján, 
hogy hogyan tudja ezt a szülők 
számára átadni, közölni, mert 
hiába érzi a szülő, hogy baj” 
van, igazából akkor szembesül 
vele, amikor egy kívülálló is 
megfogalmazza. 
   Ezen kisgyermekeket már 
a közösségbe csöppenés” is 
megrázza. Kicsi lelki békéjük 
felborul, tehetetlenül állnak a 
csoportszoba középen, vagy, 
annak egy  zugában és sírdo-
gálnak, vagy rosszabb esetben 
dühösek, agresszívek lesznek. 
A közösségben való viselkedé-
süket, elfogadó képességüket, 
az idegenhez való viszonyukat, 
tűrőképességüket először ki 
kell tapasztalni, mielőtt bármi-
féle eszközhöz nyúlnánk. Azt 
is meg kell figyelnünk, hogy 
mennyire fogadja el a felnőtt, 
illetve a gyermekek közeledé-
sét, milyen a zajszint határa, 
mennyire tud együttműködni 
a felnőttekkel, társakkal, mit 
szeret, mi érdekli, mennyit tud 
kommunikálni, mennyire tűri 
az érintést, a simogatást és még 
sorolhatnám.
 Általános, hogy az ilyen kis-
gyermekek, már az ötödik 
életévüket is betöltik, mire a 
szakértői bizottság felméri és 
megállapítja, hogy sajátos ne-
velést igényű. Addig, pedig 
minden csoportban dolgozó 
felnőtt azért küzd, hogy az a 
kisgyermek is fejlődjön, ha 
még nem is tud lépést tartani 
korosztályával, sem értelmi 
képességben, sem mozgásban, 
sem szociális, érzelmi képes-
ségben. ontos, hogy sok-sok 
türelmet gyakoroljunk és az 
egyéni bánásmód elvét alkal-
mazzuk és ezt csupa nagy betű-
vel kellene írni   
   Ezen felismerések tudatában, 
és ösztöneinkre is hallgatva, 
használhatjuk népi kultúránk 
kincseit. Minden gyermek 
alapvető tevékenysége a játék, 
mely rendkívül sokoldalúan 
alkalmazható. A népi gyermek-
játékok közül az óvodába be-
került sajátos nevelést igényű 
gyermekeknél, mint ahogy ép 
kortársaiknál is, elsőként elő-
vesszük az arcsimogatókat, 
arcmutogatókat, tapsoltatókat, 
letyegetőket, tenyeres- és uj-
jasdikat, az ökölütőgetőket, a 
láblógatókat, a tornáztatókat 
a höcögtetőket. E népi gyer-
mekjátékok alkalmasak arra, 
hogy együtt játszunk a gyer-
mekkel, biztosítsuk számukra 
az örömöt, mozgáslehetőséget, 
az érintés elfogadását, a mon-

dókák ritmikus ismétlődő moz-
dulatait, kapcsolatot teremtve 
ezzel. Viszont, azt is figyelem-
be kell vennünk, hogy ezen 
játékok, meddig jó a gyermek-
nek, mikor alkalmazható, mi-
kor, mennyire nyitott erre. Ha 
mosolyogva tűri a cirógatókat, 
höcögtetőket ismételjük addig, 
amíg számára ez jó és ne eről-
tessük rá, mert akkor legköze-
lebb nem ül az ölünkbe, nem 
vágyik a közelségünkre, hanem 
félelmet vált ki belőle. 
  Az ölbéli játékok során fogjuk 
meg kis kezüket és engedjük, 
hogy rajtunk is kipróbálhassa 
a mozdulatokat  simogatók, 
tenyeresdik, cirógatók , vagy 
a társakon. Lehet, hogy nem 
lesznek olyan finom mozdula-
taik, és a szöveget is kevésbé 
érthetően mondják, de segít 
nekik, mások elfogadásában, 
közvetlenebb kapcsolat alakí-
tásában. Sok sajátos nevelést 
igényű kisgyermek választ ki 
magának egy bizonyos felnőt-
tet, egy bizonyos kis barátot”, 
akihez feltétel nélkül ragasz-
kodik, mozgását, mozdulatait, 
szavait, reakcióit utánozza. Ha 
ez megtörténik, már könnyebb 
bevonni más játékba is és ké-
sőbb, bizonyos fokig alkalmaz-
kodni is tudnak majd. 
   A bizalom, a szeretetteljes 
környezet elengedhetetlen szá-
mukra, hogy a csoport, a közös-
ség elfogadja, tolerálja, hogy 
nem mindig azt csinálják, amit 
a szabályok megkívánnak. A 
szerepvállalós dalosjátékok al-
kalmával, el kell fogadni, hogy 
ők, csak addig vannak ott, amíg 
a kör közepén lehet lenni, vagy 
amíg az idegrendszere bírja. 
Esetleges hallásproblémájuk 
miatt, sokszor nem értik a dal 
szövegét, ezért halandzsa” 
szöveget mondanak. 
  ontos, hogy többször lassan, 
érthetően ismételgessük a dalo-
kat, mondjuk el a játék menetét. 
A hallott dalosjáték, népzene, 
népdal egyenletes lüktetését át 
tudják venni és mozdulataikból 
leképezhető, bár mozgásko-
ordinációik miatt nem tudják 
visszaadni, vagy csak, több idő 
és ismétlés után. 
  A sajátos nevelést igényű gyer-
meknek sok mozgásra, térre 
van szüksége. Akkor érzik jól 
magukat, ha nem zsúfolódnak 
be egy magas létszámú cso-
portba, ami már eleve feszült-
séget vált ki bennük. Az ál-
landó mozgás lételemük, ezért 
nehéz őket olyan tevékenység-
be bevonni, ami huzamos ideig 
az ülésre kényszeríti. Mozgás-
fejlődésüket több oldalról is tá-
mogatni tudjuk, ha ismerjük a 
gyermeket. k, a szabad moz-
gást részesítik előnyben, tehát, 
vigyük ki őket tágas rétekre, 
domboldalra, tó- partra, köze-
li játszóterekre, ahol kedvükre 
futhatnak, gurulhatnak, eset-
leg fatörzsekre mászhatnak, 
mélyedéseket átugorhatnak, 
bújócskázhatnak, csúszhat-
nak. Ezen változatos mozgás-
lehetőség biztosítja a gyermek 
számára a mozgásbiztonság ér-

zését és a közösségben való he-
lyét is. A szervezett mozgásos 
tevékenységeknél engedjük, 
hogy az eszközöket ők is kipró-
bálhassák, birtokba vehessék, 
önállóan, de legyünk mindig 
mellette, hogy szükség esetén 
átlendíthessük a nehézségeken. 
A dicsérettel, az elismeréssel, 
a biztatással sokat segíthetünk, 
mely mindig magabiztosabbá 
teszi és tudatán kívül fejlesz-
ti. A mozgás minden gyermek 
számára lételem és népi gyer-
mekjátékaink számos lehető-
séget adnak kezünkbe, hiszen 
minden tevékenységben, vala-
milyen formájában, benne van. 
  Ha népi gyermekjátékok fej-
lesztő hatásáról van szó meg 
kell még említenünk a vizuális 
és irodalmi tevékenységeket 
is. Ha, a gyermeket bevonjuk a 
természeti kincsek gyűjtésébe, 
feldolgozásába, a népi kismes-
terségek kipróbálásába, nem-
csak alkotó kedvüket, tenni 
vágyásukat ébresztjük fel, ha-
nem sikerélményt is nyújtunk 
számukra, mely további kreatív 
gondolkodásra, tevékenyke-
désre sarkallja. Ezáltal fejlőd-
het kézügyességük, esztétikai 
érzékük, türelmük, kitartásuk. 
A sajátos nevelést igényü gyer-
mekeknél legnagyobb problé-
mát a kommunikációs készség 
jelenti, hiszen beszédprodkció-
juk gátolt, hallásuk sok esetben 
korlátozott. E tényezők miatt 
nem zárhatjuk ki őket a mon-
dókázás, a mesék, hallgatásá-
ból, a könyvek nézegetéséből, 
a bábjelenetek megtekintésé-
ből, a dramatikus játékban való 
szereplésekből. Ha népi kultú-
ránk szellemi alkotásaiból vá-
logatunk figyelembe kell ven-
nünk sajátosságaikat. övid, 
hangutánzó, mozgással kísért 
mondókák fejlesztik artikuláci-
ós készségüket, szókincsüket, 
beszédkészségüket. 
A sokszor hallott utánzó szavak 
beépülnek emlékükbe, kifejező 
készségükbe és szituációk al-
kalmával fel tudják eleveníteni 
azokat. A mesék sajátos módon 
hatnak rájuk és többnyire, a ta-
pasztalatom szerint, az állatok-
ról szóló népmeséket kedvelik. 
Itt tudják legjobban kifejezni 
beleélőképességüket, de nem 
mindegy hogyan mesélünk 
nekik, mit engedünk meg szá-
mukra. n, kis kezüket kicsit 
irányítva hagytam, hogy moz-
gathassa a szereplőket, illetve 
mindig igyekeztem magam-
mal szembe ültetni, hogy lássa 
gesztusaimat, érzelmeim tük-
röződését. Ahhoz, hogy e téren 
is fejlődjön, a mese hangulatát 
átélje, az érzelmeire kell hatni 
a mesék választásánál. Segíteni 
kell, hogy érzelmei megnyil-
vánuljanak, beleélő képessége 
feloldást nyerjen.
  Tehát, ha összefoglalnánk, 
hogy mely területen fejlesztik a 
gyermekjátékok a sajátos neve-
lést igényű gyermekeket, akkor 
igazán csak két szóval tudnék 
válaszolni: MI DE  TE -
LETE .
  Bizonyára a szakemberek 

nem véletlenül szorgalmaz-
zák az integrálást, bár ez nem 
mindig jó a csoport egyenletes 
fejlődésének, az óvodapedagó-
gusnak, hiszen sokkal nagyobb 
figyelmet, szervezést  igényel a 
napi életben, a csoporttársak-
tól pedig nagyfokú elfogadó 
képességet, bár, tapasztalatom 
szerint, ez a gyermekeknél ter-
mészetes, mindenkit elfogad-
nak olyannak, amilyen.
  vodai néphagyományőrző 
programunkból adódóan az 
óvodai élet három éve alatt, 
múltunk kincseivel ismerked-
nek gyermekeink az évkörök-
nek megfelelően. A sajátos 
nevelést igényű gyermekek 
ebben a közegben élnek. Ebben 
játszanak, mozognak, látnak 
és hallanak. A mindennapos 
óvodai élet megteremtésében 
számukra is felkínáljuk , mint 
ahogy a csoport többi tagjá-
nak is, a természetes módon 
való részvételt. A játékba, a 
szervezett tevékenységekbe, a 
munkákba igyekszünk bevonni 
őket, persze, figyelembe vesz-
szük képességeiket. 
  Hogy milyen fejlődésen men-
nek át, mindig az egyénektől 
függ, de fejlődnek. ejlődik ér-
telmi képességük gondolkodás, 
figyelem, megfigyelés, emléke-
zet stb. , motoros képességük  
nagymozgásuk, finommazgá-
suk, koordinációjuk, testsémá-
juk, stb. , érzékelésük, észle-
lésük vizuális, hallás, tapintás, 
alaklátás, formaészlelés, térlá-
tás stb. , érzelmi, akarati ténye-
zőjük feladattartás, kudarctű-
rés, érzelmi kötődés, türelem, 
kitartás stb. , szociális képessé-
gük együttműködés, önértéke-
lés, társakhoz való viszony, tár-
sas kapcsolatok, szabályokhoz 
való viszony stb. , anyanyelvi 
és verbális képességük beszéd-
hanghallás, kifejezőképesség, 
beszédaktivitás, beszédszer-
vek, vizuális és akusztikus me-
mória stb. . 
  A népi gyermekjátékok  sok-
színűsége egy pluszt” ad a 
gyermek fejlődéséhez, mely-
nek bizonyítéka az a tény is, 
hogy sajátos nevelést igényű 
gyermekeink legtöbbje több-
ségi iskolában folytatja tanul-
mányait, illetve az iskolában, a 
szülők elmondása alapján, em-
lékeznek az óvodában játszott, 
hallott, látott népi gyermekjá-
tékokra.
  A kisfiú, aki az írásomat ins-
pirálta nagy hatással volt és 
van rám a mai napig. Iskolai 
tanulmányait, fejlődését nyo-
mon követem, szüleivel tart-
juk a kapcsolatot. Bízom ben-
ne, hogy néphagyományőrző 
programunkkal megalapoztuk 
kis életét és hasznos tagja lesz 
majd társadalmunknak, aki fo-
gékony lesz a maga módján, 
múltunk emlékeire.

cs ózsefn  rdős dit
Óvodapedagógus

atai ertvárosi voda rdő
 tcai agyományőrző 

agint zm nye      

ata   B tmás ava                                                                                                                                               

éphagyomány rz  ó odánkban a népi gyermekjátékok 
ejleszt  hatása a sajátos ne elést igényl  gyermekeknél
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Bemutatkoznak a tatai zenekarok 5. rész
Tata könnyűzenei élete minden évtizedben jelentős volt. Hol attól, hogy neves zenekarok érkeztek a nyári eseményekre, hol attól, hogy a feltörekvő előadók megmutatták magukat, 
dalaikat. A Komárom-Esztergom megyei rocklegendák című 1998-as és a Zene az életünk című 2 9-es kiadású könyvek szép keresztmetszetet adnak Tata könnyűzenei híressé-
geiről. Most 2 22-ben a jelenleg működő helyi zenekarokat kívánjuk bemutatni. Miért a zenekarokat  Mert ők már közösségek az alkotó folyamatokban. rdemesek a figyelemre, 
érdemes lesz velük találkozni ebben az évben klubrendezvényeken, fesztiválokon, hangfelvételeken, vagy akár videoklipeken. A tatai zenekarok közül 2  csapatot kerestünk meg. A 
beküldött anyagok alapján jelentetjük meg rövid bemutatkozásaikat és a csapat fotóját.                                Cserteg István

Holló Art Pub 
A Holló Art ub nevű formációt Szabó Bálint Ba-
lassa éter író barátjával alapította, azzal a céllal, 
hogy az egyedi szövegekhez, és megálmodott” ze-
nei világhoz, zenészeket és egyéb művészeti ágak 
képviselőit találják meg. elenleg immáron 8 ze-
nésszel készülnek 21 saját daluk komplett színpadi 
adaptálására. A leginkább világzenének mondható 
stílusban helyet kaptak, ska, rock, balkáni, skandi-
náv motívumok és hangszerek is, és stílusilag is a 
s ingtől a táncolható popzenén át, a sanzonig, és 
kemény metálig minden szerepel a repertoárban. 
Céljuk, hogy egy minőségi, tartalmas és ugyan-
akkor nem szokványos koncertélményt adjanak a 
hallgatóságnak. Ezen formációval első daluk meg-
jelent A Világ végén” címmel a közösségi médiá-
ban, melyet rádió és tv bemutatók követnek majd. 

Tagok:
Szabó Bálint: billentyűs hangszerek, gitár, zeneszer-
zés, hang és látványtechnika
Balassa éter: ró, költő, dalszövegíró

app Marianna: nek, népi hangszerek
ádas Eszter: nek, brácsa, festőművész, grafikus

Magyar Gábor: tős hangszerek, és elektronikus 
hangszerek, sampler
uhász Gábor: dobok és ütőshagszerek

Vendégek koncertenként változó tagok : 
Horváth Ábel, hegedű, bőgő
Olsen Santeri innország : furulya, duda
Slava ovanovic: Szerbia : éz és afúvós hangsze-
rek
Stáb: Lakatos Dávid: hang, fény, színpadtechnika

app Zoltán: koncertszervezés, booking
https: .facebook.com hollopub

A Honvéd Bajtársi Klub 
2022. áprilisi programjai:

Április 12. kedd 15:00 óra eformátus imaterem
Költészet napi klubdélután amatőr versmondó-
inkkal
Meghívott vendég Balázs Attila őrnagy
Április 13. szerda 11:00 Almási úti temető
Végső búcsút veszünk Csukás erenc bajtárstól
Április 14. csütörtök 15:00 eformátus imate-
rem
Horváth Dénes klubtársunk “ endőrségtől a pol-
gármesterségig” életéről mesél.
Április 21. csütörtök 14:00 eformátus imate-
rem
Az szirózsa Dalkör próbája
Április 22. péntek 9:00 -13:00 Klapka György 
laktanya
A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lö-
vészdandár nyílt napja klubtagjainkkal, unokáink-
kal.
Április 27. szerda 11:00 -15:00 Budapest Zrínyi 
Mjklós emzetvédelmi Egyetem
A BEOSZ 2 21 évi küldöttközgyűlése
Egyesületünket Kertész László nyá százados 
képviseli.
Április 28. csütörtök 8:00 -18:00
Barangolás Bajna, Gyermely térségében
Tatai Tóth András vezetésével

elentkezés a nyílt napra és a bajnai kirándulásra 
április 12-i klubdélutánunkon.

87. Tatai Tó Futás 
 2022. május 21.

Rendező: Tata Város nkormányzata megbízásából
- Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 
Atlétika és Triatlon Szakosztály
- ootour SE Atlétikai Szakosztály Versenyközpont 

j Kajakház és koturisztikai Központ, Tata
Versenytávok és rajtidőpontok      

Nevezés rendje
1.  O LI E .5 km  .  km  14 km  21 km  42 km  
U L: https: ttt-tata.hu ttt tatai-tofutas
2.  Helyszínen: - A gyerekek részére rendezésre 
kerülő .5 km-es és a 2.  km-es távon csak helyszíni 
nevezés lehetséges
- A további távokon:
Ma imális nevezési létszám: 8  fő.
Helyszíni nevezés esetén csak a nevezési limit 8  
fő  eléréséig fogadunk el nevezést.
elentkezés, rajtszámok átvétele: a helyszínen : -

tól 
Nevezési intervallumok, határidők: 
Alapáras nevezés: 2 22. 1. 1 - 2 22. 4.2 . 
Emelt áras nevezés: 2 22. 4.21 - 2 22. 5.15 
E tra díjas nevezés: Helyszínen a nevezési limit 
eléréséig 

Információ: 
Herczog Gergely  gherczog yahoo.com
6  944 2 45

Sárközi István sarkozistvan freemail.hu
6  412 92 8

Mészáros Károly ttt.tata.2 4 gmail.com
6  5 5 4 24

2 22. március 2 -án, ezen a napos 
tavaszi délelőttön könyvtárunkba 
látogatott Mimó és Csipek, a két 
jóbarát az újrahasznosítás mesteré-
vel, Mityó macskával és a szelektív 
hulladékgyűjtés mindentudójával, 
Kupacs sünivel.
A kedves bábokkal és játékkal fű-
szerezett öko-mesekuckó foglalko-
zást a fenti két témában a Bábozd 
Zöldre Egyesület profi bábművésze 
Mákszem Lenke hozta el az érdek-
lődő gyerekeknek.
Az interaktív előadáson a Vaszary 
ános Általános Iskola ázmin Utcai 

Tagintézménye két elsős osztályá-
nak tanulói együtt játszva tanulhat-

tak Lenkével és a vicces figurákkal. 
A gyerekek nagyon érdeklődőek 
voltak, és sok mindent tudtak már 
arról, hogyan figyelhetnek a kör-
nyezetükre.
Mityó macskával közösen ötletel-
tek, és újabb tippeket kaphattak az 
újrahasznosításról, Kupacs süni 
pedig a szelektív hulladékgyűjtés 
rejtelmeibe avatta be őket. Mindkét 
foglalkozáson azonos volt a gyere-
kek töretlen lelkesedése, az önfe-
ledt játék, valamint Lenke vicces 
és tanító bábjelenetei Mimóval és 
Csipekkel, valamint kutyusukkal, 

icakkal.
A végén a résztvevő iskolások kér-

lelték új bábos barátaikat, hogy ma-
radjanak még, annyira jól érezték 
magukat. A bábos család is szívesen 
időzött volna még álunk, de nem 
tehették, mert máshol is várták őket. 
Azonban a délelőtt emlékeként itt 
hagyták a róluk szóló könyveket, 
amiket ezentúl a könyvtár látogatói 
megnézhetnek, és ki is kölcsönöz-
hetnek. 
A program a Mesefigurákkal a kör-
nyezetért rendezvénysorozat . ré-
szeként zajlott le, amely a 
TO - .1.1-16-HESZA-2 21- 2216 
azonosítószámú, Tatai kanapé  
című projekt keretében valósult 
meg.

Mimó és Csipek voltak könyvtárunk különleges vendégei

SugarDaddiz

A magukat neokonzervatív poprock zenekarként jellemző csapat 
2 1 -ben alakult Tatán. 2 18-ban kihozzák az Aktuális és pimasz 
című E -ét. Majd megszületik a Béla című dal videoklipje, amely 
Kath Béla testépítői munkásságának dedikálták. Komárom-Eszter-
gom megyében több helyszínen koncerteztek.
Tagok:
Mucsi Viktor ének gitár, Szabó Gábor gitár, Gábor Árpad vocal basz-
szusgitar, Schvanner Márk dob 

Nevezési díj



A  tatai városi könyvtár olvasókö-
zönsége kedveli H áy János könyve-
it, próza és versesköteteit, drámáit, 
irodalomtörténeti könyvét. L egújabb 
műve, a Mamikám című kötete adta 
az apropót, hogy 2015 után újra meg-
hívjuk Tatára. 
A felnőtt könyvtár olvasóterme zsú-
folásig megtelt olvasókkal 2022. 
március 24-én. Valamennyien nagy 
izgalommal várták a beszélgetést. 
Szó esett Háy ános írói álnevéről, 
korábbi köteteiről A gyerek, A cég-
vezető, e haragudj véletlen volt . A 
Kik vagytok ti  című összefoglaló 
irodalomtörténeti mű kapcsán be-
szélgettünk etőfi, Vörösmarty, Ady, 
ózsef Attila mimikrijéről, a kortár-

sak és az utókor által ráerőltetett köl-
tői szerepkörökről. 
Mivel Háy ános képzőművész is, 
maga készíti 1996 óta könyveinek 
borítóját. A Hayland című rajzos kö-
tete, és a benne lakó szomorúmanók 
nagyon népszerű az olvasók körében. 
Legnagyobb hangsúly a Mamikám 
című új könyvre esett az író-olva-
só találkozón, melynek egy vidéki, 
mélyszegénységben élő cigány nő 
az elbeszélője, akit csak ánkaként 
ismer meg az olvasó. A  regénynek 

nem nevezhető, egyetlen, nagy léleg-
zetre elmondott tagolatlan monológ 
a kisebbségi létről, a mai magyar vi-
dékről, az előítéletekről és a kitörési 
pontok hiányáról szól. A  kiejtést kö-
vető fonetikus írás ránt igazán bele a 
fiatal nő élettörténetébe. Az olvasók 
erről az újdonságról kérdezték leg-
többet az írót a találkozó végén. Az 
író-olvasó találkozó könyvvásárlás-
sal, dedikálással és fotózással zárult. 
H áy János minden dedikált könyvbe 
egy-egy kedves szomorúmanó figu-
rát rajzolt. H umor, személyes, köz-
vetlen hangvétel jellemezte az egész 
találkozót.                 Dományi Zsuzsa
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A emzeti Ifjúsági Tanács Bu-
dapesten rendezte meg az ötö-
dik Országos Ifjúsági Találkozót 
március 26-án, amelyen első-
sorban a hazai diákönkormány-
zatok delegáltak fiatalokat. Az 
egész napos rendezvényen Tata 
Város Diákönkormányzata TA-
VID K  is képviseltette magát. 
Cserteg István Tata Város ifjú-
sági referense, Imeli Dóra és 
Ködmön Kristóf a TAVID K 
tagjai vettek részt a találkozón. 

Tata korábbi diákpolgármestere 
Kelemen Anna a IT előadója-
ként volt jelen az eseményen.
Az 5. Országos Ifjúsági Talál-
kozót Mohay Gergely Minisz-
terelnökség, iatalokért elelős 

őosztályának vezetője  nyitot-
ta meg. ámutatott a minőség 
szerepére az életünkben és ezen 
belül is kiemelte a fiatalok mi-
nőségi életének fontosságát. Az 
Ifjúság vében a több ifjúságot 
érintő programra és pályázatra 

hívta fel a figyelmet. A rendez-
vényt Kovács éter IT elnök  
gondolatai vezették be a talál-
kozó egész napos munkája felé.
Ezt követően interaktív előadá-
sok következtek diákjogról, a 
közösség erejéről, szerepéről, a 
diákönkormányzatok konszen-
zusos megválasztásáról. Dél-
után pedig posztertárlat néven 
bemutatkoztak a jelenlévő di-
ákönkormányzatok. Tapaszta-
latcserére, jó gyakorlatok meg-

ismerésére, együttműködések 
kialakítására volt lehetőség. A 
TAVID K részéről résztvevő 
Imeli Dóra azekas Általános 
Iskola  nyilatkozta:
Tata diákokat megszólító prog-
ramjai iránt nagy érdeklődés 
volt. K öztük is az áprilisi or-
szágos diáktalálkozó volt a 
legnépszerűbb. Már többen 
hallottak a készülő eseményről, 
de újabb fiatalok is érdeklődtek 
a program iránt. Ezen kívül az 
egyedülálló H ex atlon program-
ról is sokan érdeklődtek, mert 
kivételesen különlegesnek gon-
dolták ezt a tatai programunkat. 
Í gy azt gondolom, hogy sokan 
jó gyakorlatként is tekintettek 
erre.
Ködmön Kristóf Vaszary Álta-
lános Iskola – TAVID K tagja : 

agyon felkészülten érkeztünk 
az országos ifjúsági találkozó-
ra. Vittünk magunkkal bemu-
tatkozó anyagokat, amelyekkel 
valóban jó benyomást szerez-
hettünk. n ilyen sokat még 
nem beszéltem folyamatosan, 
hiszen folyamatos érdeklődés-

ben voltunk másfél órán keresz-
tül. A tatai és szőgyéni fiatalok 
közös turisztikai zsebkönyvét 
megmutattuk az érdeklődők-
nek. Ezen kívül úgy láttuk, 
hogy a novemberi diákbálunk 
is érdeklődést váltott ki. sz-
szességében nagyon ösztönző 
volt a találkozó.
Cserteg István -ifjúsági refe-
rens: A tatai diákönkormányzat 
tagjai kiválóan szerepeltek ezen 
az ifjúsági találkozón. agy 
figyelmet kapott Tata általuk. 
Tulajdonképpen minőségi mar-
keting munkát nyújtottak a vá-
ros ifjúsági programjai iránt. 
Szerintem lubickoltak ebben a 
szerepben. Az érdekes színfolt-
ja volt a rendezvénynek, hogy 
Tata város korábbi diákpolgár-
mestere, K elemen A nna már a 

IT szakembereként szolgálta 
az ifjúsági találkozóra érkezett 
fiatalokat. Az új G IA pályáza-
tok ismertetése pedig felhívta a 
figyelmet, hogy ifjúsági célokra 
9  milliós pályázati forrás áll 
rendelkezésre. rdemes kihasz-
nálni.

Tatai diákok az országos ifjúsági találkozón

Tata Város nkormányzata és 
Diákönkormányzata szervezésé-
ben városi Tehetséggálát rendez-
tek március 25-én a eron Music 
Könnyűzenei Tehetséggondozó és 
Képző Központban, ahol 12 pro-
dukciót láthatott a közönség.
Tata 2 19 nyarán nyerte el a Tehet-
ségbarát nkormányzat címet. Az 
elismerésben olyan önkormányza-

tok részesülhetnek, melyek segítik 
a tehetséges fiatalok felkutatását, 
támogatását, és a tehetséggondo-
zó szervezetekkel is példamutató 
együttműködést folytatnak. Vá-
rosunk önkormányzata hosszú 
ideje nyújt széleskörű ösztöndíj 
támogatást, emellett köznevelé-
si, közoktatási, és közművelődési 
megállapodások útján is támogatja 

a tehetséggondozással foglalkozó 
intézményeinek, szervezeteinek 
működését. igó Balázs alpolgár-
mester a gálán elmondta: - ontos 
köszönetet mondanunk azoknak a 
pedagógusoknak, felkészítőknek, 
akik a gyerekekkel dolgoznak, 
hiszen az ő munkájuk elismerése 
is minden ilyen alkalom, amikor 
a fiatalok bemutatják a produkci-

óikat. 2 19-ben már szerveztünk 
egy tehetséggálát, de ezt követő-
en a koronavírus járvány sajnos 
megakadályozta újabb találkozási 
lehetőségek megteremtését. Most 
azonban végre újra itt vagyunk 
és remélem, hogy ezt a hagyo-
mányt folytatni tudjuk a követke-
ző években is - nyilatkozta igó 
Balázs.
A tatai eseményen közel 18  fi-
atal mutatkozott be a eron Te-
hetségközpont színpadán. A hely-
színen felléptek a Menner Bernát 
Zeneiskola, a Kőkúti, a azekas 
és a Vaszary Iskola, a Kenderke, a 

ötörke, az Eötvös Gimnázium, a 
eformátus Gimnázium, a Színes 

Iskola, a eron Tehetségközpont, 
a Csűrdöngölő táncegyüttes és a 

rimavera Tánccsoport tehetsé-
gei. A fellépő csoportok a gála 

végén elismerésben részesültek, 
melyeket Michl ózsef polgár-
mestertől vehettek át. A város-
vezető hangsúlyozta: - Az ön-
kormányzat továbbra is örömmel 
támogatja azokat, akik a tehetsé-
gük mellé szorgalmas munkát is 
tesznek. Tata polgármestere kü-
lön köszönetet mondott a szülők-
nek és a pedagógusoknak azért 
az erőfeszítésért, mellyel segítik 
és kísérik a gyerekek fejlődését. 
Az eseményen a zsűri tagjai is 
inspirálták a fiatalokat, Szénási 
Edina, a Víz Zene Virág esztivál 
képviselője, uska éter a eron 
Tehetségközpont oktatási vezető-
je, K arvaly Róbert koreográfus, 
valamint igó Balázs, Tata al-
polgármestere osztotta meg gon-
dolatait és értékelték is az egyes 
produkciókat.

Háyland a könyvtárban

Tehetséggála a Peronban

Fotó: Domokos Attila
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A  TH E tagjai 2022. március 16-
án a tóvárosi kapucínus temp-
lomben megemlékeztek mind-
azon személyekről, akik azon 
fáradoztak, dolgoztak, hogy a 
gróf Esterházy ózsef által 1 2 -
ben megvásárolt elhanyagolt, 
elnéptelenedett település Tata és 
Tóváros élhető, barokk kisváros 
legyen. A  település rendszerezé-
sében, letelepítésekben, építke-
zések irányításában nagy szerepe 
volt grófEsterházy ózsef titká-
rának, jószágkormányzójának 
a kapucinusok és ellner akab 
pártfogójának galánthai Balogh 

erencnek. Ura, az országbíró  
katona Gróf Esterházy ózsef 
ritkán tartózkodott Tatán . A  rábí-
zott feladatokat fáradtságot nem 
ismerve ,  lelkiismeretesen végez-
te el jószágkormányzója .  1  
8-ban  előkelő nemesi családból 
született .  22 éves korában került  
Tatára, Esterházy ózsef szolgá-
latába .    ól képzett ,  széles látó-
körű gazdasági szakember volt 
.  Kitűnő érzékkel fordult a mű-

vészi és kulturális élet minden 
megnyilvánulása felé . A lakja 
és tevékenysége összefonódott 
a kolostor történetének első két 
évtizedé vel. Balogh erenc volt 
a tóvárosi kolostor 2 .  alapítója .  
1 4    a  tatai  kapucinus rendház 
és templom alapításának éve 
,  erről alapító okirat is készült 
.   Az okiratot  gróf Esterházy ó-
zsef és Balogh erenc írták alá . 
Szövege :     A lateráni Szent ános  
bazilik ával egyesített Esterházy 
ózsef szegletkő re  alapozott és 

az ő kegyes buzgólkodás ából 
tisztességgel felállított kőszikla 
"    A   gróf birtokán több templo-
mot építtetett ,  de kolostort nem 
.  Balogh erenc nagy gonddal 
szervezte és irányította az épít-
kezéseket ,  a kapucinusok lete-
lepítését is segítette 1 42 -ben   ő 
kérte fel  P. Szan k tus z  tartomány-
főnöktől az első  k apucinus atyát 
a várkápolnai teendők  el végzé-
sére .  1 4  -t ól l . Largus  ieff 
ános    kapucinus Mórról érke-

zett Tatára . Tevékenységét a vár-

kápolna káplánjaként kezdte . A  
rendház elkészültével annak első 
elöljárója ,  majd házfőnöke volt 
.  Balogh erenc volt a rendház 
könyvtárának alapítója is .1 44 .  
július 2  -án válogatott könyve-
ket ajándékozott a könyvtárnak 
és kilátásba helyezte ,  hogy a to-
vábbiakat is adományoz .  Balogh 

erenc által szavát ,  1 4  -ben 
újabb könyvekkel gyarapította 
a könyvtárat .  1 5  -ban a tudós  
K olonovits G áborral együtt alá-
írásukkal és pecsétjükel hitelesí-
tett okiratban ígéretet tettek arra ,   
a mennyiben mindketten fiú utód 
nélkül halnak meg ,  valamennyi 
könyvüket a  kapucinus rendhá 
z ra hagyják .  Bőkezűségét és a 
rend iránt tanúsított jóinduláért 
jótevői sorában az elsők között 
tartjuk számon "   írta  a  krónikás 
. Az ebédlőterem nagyméretű  
Utolsó vacsora képét ő fest t ette 
meg  Bécsben ,  Antonio  Strip-
perger festőművésszel ,1 59 
- ben .  195  utána festményt a 
főoltár háta mögé ,  az oratóri-

umban helyezték el .   A rendház 
és a templom építkezése a vége 
felé járt ,  amikor 1 46 tavaszán 
az építkezéshez csatlakozott a 
morvaországi születésű   1 22 
.  július 25 .    ellner akab ,  a 2  
éves kőműves legény .  Időköz-
ben elhalálozott  imholz ózsef 
pallér özvegyét feleségül vette 
és jogfolytonosság folytán a pa l 
érli munkakör betöltése rászállt .   
Munkájára felfigyelt Balogh e-
renc . Bíztatására tette le a mes-
tervizsgát 1 48 -ban ,  a komá-
romi kőműves és kőfaragó  céh 
előtt . A jószágkormányzó élete 
végéig pártfogoltja . ellner a-
kabot építkezésekkel bízza meg 
,   vele építteti fel lakóházát is, az 
úgynevezett   Balogh - féle   kis-
kastélyt . A  18.  századi magyar 
építészet kiváló egyénisége . Ta-
tából valóságos barokk kisvárost 
varázsolt . evéhez fűződik jóné-
hány  városkép kialakítása :  pél-
dául Eger á, áp áé, Veszprém é. 
Balogh erenc ajánlotta a tehet-
séges  tatai építészt Eszterházy 

Károly    egri püspök figyelmébe ,  
aki az ottani építkezési munkála-
tokkal bízta meg .  is felismerte 
tehetségét ,  így ír róla : Magyar - 
országban  tata i  építőmester hoz-
zá fogható nincsen és Bécsben 
vagy on-e  Kérdés.    A z 1  -  as 
évek közepétől mezővárosok-
ban megalakultak a céhek .  1 51 
-től Tatán is a céhek működését 
a földesúr engedélyezte . A   tatai 
céhek engedélyeinek rendsza-
bály ai nak felülvizsgálatában Ba-
logh erenc , mint gróf Esterhá-
zy ózsef tejhatalmú titkára vett 
részt . Sokoldalú tevékenység ét 
tiszteletreméltó életében királyi 
tanácsosi címmel ruházták fel 
. Az idősödő jószágkormány-
zó sebekkel borított lábai miatt 
sokat szenvedett ,  fájdalmaid 
keresztény türelemmel viselte 
.  1 65 .  február 16 -án hunyt el . 

február 2  - án hamvazószerdán 
felesége Bezerédi Borbála mellé 
a kapucinusok kriptáj áb a temet-
ték el . 

dr. Kis Tiborné, a THE elnöke

Galánthai Balogh Ferenc/1708-1765/ 
Gróf Esterházy József titkára, teljhatalmú megbízottja, uradalmi kormányzó, 
Fellner Jakab építész támogatója
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PROGRAMAJÁNLAT
K ézilabda
április 8. péntek 16.00 
TAC – Kézilabda U  női serdülő
H elyszín: Ádám Sándor Sport-
csarnok
április 10. vasárnap 17 .00 
TAC – ácalmás SE női felnőtt
H elyszín: Güntner Aréna
K osárlabda
április 10.  vasárnap 13 .00 
TSE – ELTE ortis női amatőr B I
TSE – ALCO férfi kadet
H elyszín: Bábolna
L abdarúgás
Április 9. szombat 14.00
TAC – C Esztergom férfi U19
április 10. vasárnap 11.00 
TAC -  Dorogi C női felnőtt
15.   TAC – C Esztergom férfi 
felnőtt. Helyszín: Ú j úti pálya

Sport

Húsz évvel ezelőtt a KEM vo-
da ,Általános iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollé-
gium lelkes testnevelői indították 
el a „ K apkodd a lábad! ” sor-és 
váltóversenyt alsó tagozatos, ta-
nulásban akadályozott tanulók 
rézére. éhány év után az akko-
ri Ifjúsági és Sportminisztérium 
a Diákolimpiai verseny szintjére 

emelte és az rtük Velük Egye-
sület valamint Tata nkormány-
zata támogatásával folytatódott 
tovább. Az első három évben Tata 
volt a helyszín majd Szombathely-
től yíregyházáig az ország több 
városa adott helyet az országos 
döntőnek. Most, 2  év után a Diá-
kolimpia döntője visszatért Tatára 
és a benevezett csapatok a Günt-

ner Arénában játszhattak. A meg-
nyitóban Michl ózsef polgármes-
ter megköszönte a tatai iskolának, 
hogy annak idején elindította ezt 
a játékot. Kiemelte, hogy a város-
nak fontos, hogy a fogyatékkal 
élők is megtalálják a lehetőséget 
a mozgásra, sportolásra. Toponá-
ry G ábor a F ogyatékosok O rszá-
gos Diák-, - és Szabadidősport 
Szövetsége ODISZ  ügyvezető 
elnöke elmondta, hogy mennyire 
fontos volt ennek a versenynek 
a megszervezése, hiszen a vírus 
járvány miatt sorra maradtak el 
versenyek. Megköszönte a tatai 
iskola és a város támogatását. A  

ODISZ által szervezett döntőre 
két kategóriában nevezhettek az 
iskolák. Tanulásban akadályozott 
diákok TA AK  kategóriában 
nyolc, míg az értelmükben akadá-
lyozott diákok TAK  kategó-
riában négy csapat indult. yolc 
versenyszám szerepelt a program-

ban, ahol ügyességre, gyorsaságra 
is szükségük volt a gyerekeknek. 
 A TA AK mezőnyében indult a 
tatai iskola is és már az első ver-
senyszámoknál kiderült, hogy na-
gyon jól felkészített csapatok ér-
keztek. Ez igaz volt a tataiakra is 
és gyorsan kiderült, hogy a végső 
győzelemért a Heves megyéből 
érkező együttessel vívhatnak nagy 
csatát. H ol egyik, hol másik csapat 
szerzett néhány pontos előnyt amit 
aztán a másik a következő játék-
ban egyenlővé tett. gy érkeztek el 
az utolsó játékhoz amit a hevesiek 
egy pontos előnnyel kezdtek. Az 
akadálypálya komoly kihívás elé 
állította a játékosokat és óriási szur-
kolás mellett teljesítették a pályát 
a gyerekek. Ezt a játékot a Békés 
megyei csapat nyerte, Tata végzett 
a 2. helyen, míg Heves lett a 4. Ez 
azt jelentette, hogy a hazaiak egy 
pont előnnyel megnyerték a 2 . 
„ K apkodd a lábad! ” Diákolimpia 

Országos Döntőt.
agy volt az öröm a tatai csapat-

nál és a népes szurkolói gárdánál. 
érfias, nagy küzdelemben dőltek 

el a helyezések. Az TAK ka-
tegóriában a négy csapat közül 
kiemelkedett  yírbátor akik min-
den versenyszámot megnyertek, 
így összesítésben is az élen végez-
tek. Mögöttük nagyon jó teljesít-
ménnyel a Hegyháti Alajos Iskola 
és Kollégium, Kömlőd együtte-
se lett az ezüstérmes. agysze-
rű rendezés mellett, Árva ános 
testnevelő tanár remek műsorve-
zetésével nagyon jó hangulatban 
zajlott a verseny. A Vaszary iskola 
testnevelői és diákjai profi módon 
építették és bontották a pályákat. 
Valamennyi csapat minden tag-
ja kapott emlékérmet és minden 
együttes tortát ehetett, így biztos 
kellemes emlékekkel zárták a 2 . 
„ K apkodd a lábad”!  Diákolimpiai 
Országos Döntőt Tatán.

A férfi kézilabda B I B Keleti és 
yugati csoportja az alapszakasz 

után első és Alsó házra szakadt. 
A első ház csapatai jutottak a 
következő bajnokság B I B-s 
mezőnyébe, míg az Alsó ház-
ban azért küzdenek a csapatok, 
hogy négyen mondhassák még el 
ugyan ezt. A  TA C  az alapszakasz 
4. helye után a első ház tagja lett 
ahol az első fordulóban idegenben 
győzte le 29-26-ra a Salgótarján 
együttesét. Vasárnap este hazai 
pályán a K eleti csoport élén vég-
zett Orosházát fogadta a Güntner 
A rénában. A  vendégek a Sziget-
szentmiklós legyőzésével kezdték 
szereplésüket. rdekesség, hogy 
a 1  csapat közül hat negatív gól-

különbséggel kezdte a felső házat, 
köztük a TAC és az Orosháza is. 
Szép számú szurkoló várta a talál-
kozót, a vendégeket is elkísérték 
többen is és elég hangosak voltak. 
A  TA C  kezdett jobban és 3 -0-s 
vezetésre tett szert, amire a vendé-
gek csak a 7 . percben tudtak vá-
laszolni. Az Orosháza  a 6 ellen 
játszott ezt ulai és Bognár is üres 
kapus góllal büntette. Aztán fel-
ébredt az ellenfél és a 1 . percben 

-nél utólérte a hazaiakat. A TAC 
csapatából mindig akadt valaki 
aki bevállalta a helyzeteket, így a 
vezetést nem adták át, sőt kétszer 
is sikerült  góllal 1 - ,1 -1  
elmenni. A  vendégek nem adták 
fel, émeth biztos kézzel lőtte a 

néha könnyű síppal befújt bünte-
tőket. Az első félidőt Molnár bra-
vúros beállós gólja zárta, 15 -13 -ra 
vezetett a TAC. Szünet után az 
Orosháza lőtte az első gólt amire 
a tataiak kettővel válaszoltak. Az-
tán a 5-4 . perc között jó véde-
kezéssel és remek támadásokkal a 
hazaiak csináltak egy 6-1-es soro-
zatot  2 -1 . A vezetés talán egy 
kicsit megnyugtatta  a tatai gár-
dát, a vendégek pedig nem adták 
fel. Tíz perc alatt ők is dobtak öt 
gólt három ellen, így 25-22 lett. 
A z utolsó 10 percben mindkét ol-
dalon több hiba is becsúszott a já-
tékba, de egy Bognár, Iváncsik T., 
Kreisz sorozattal ismét hatra nőtt 
az előny. 29-2  A mérkőzés utol-

só eseménye G ajdos beállós gólja 
volt ami a TAC -15-ös győzel-
mét jelentette.
TAC – Orosházi KSE Tokai -
25 15-12
Vezette: Hornyik Zs., Zörgő .
Góllövő: Iváncsik T., Schneider 
6-6, Kreisz 4, Gajdos , Bognár, 
Igali, Győr , Sárosi 2-2, Molnár, 

ulai, Zöldy 1-1
Edző: Sibalin akab
- sokat számított a jó kezdés, bár 
meglepett hogy a vendégek rög-
tön  a 6 ellen játszottak. ó volt a 
védekezésünk és a meccs nagy ré-
szében a támadójátékunk is műkö-
dött. Mindenki kapott játéklehető-
séget, mert hosszú még az idény 
és mindenkire szükségünk lesz.

A sztalitenisz
érfi B I TAC – TU IS SE Sop-

ron I -
ontszerző: Bak 2, Béres 2, Sipos 

2, Adamik-Béres
érfi B II TAC – agycenki SE 

13 -5
ontszerző: Lukács , agy , 
attantyús , Barassó 2, at-

tantyús-Lukács, agy-Barassó
K ézilabda

érfi felnőtt Csépe Salgótarjáni 
SKC – TAC 26-29 1 -1
Vezette: Kiu G., Kiu T.
Góllövő: Iváncsik T. 8, Sárosi, Sch-
neider 6-6, Kreisz 5, Győr  , Kiss 1
TAC – Orosházi KSE Tokai -25 
15-1

Vezette: Hornyik Zs., Zörgő .
Góllövő: Iváncsik T.,Schneider 
6-6, Kreisz 4, Gajdos , Bognár, 
Igali, Győr , Sárosi 2-2, Molnár, 

ulai, Zöldy 1-1
Edző: Siballin akab

érfi ifjúsági Szigetszentmiklósi 
KSK – TAC 8-  18-1
Vezette: Sebők ., Kavin M.
Góllövő: Igali 14, Vincellér, Vörös 
5-5, Kolozsi, Mar  - , Czunyi, 

ényei, Takács 1-1
Bp. Honvéd – TAC -25 1 -12
Vezette:Bátori B, Szécsi B.
Góllövő: Igali 1 , Mar  4, Vincel-
lér , Tóth 2, Huber, ényei, Ta-
kács 1-1
Edző: Márton Ádám

érfi serdülő Lipót – TAC 24- 5 
12-21

Vezette: Kincses D., Szecsődi D.
Góllövő: enei 9, Szombati, Z ic-
kl 8-8, Boda, Strausz - , Horváth, 
Merkli, ula, Török 1-1
Edző: Endrédi Dezső

ői felnőtt TAC – Móri KSC  41-

18 21-8
Vezette: atkai ., ri E.
Góllövő: Bodányi, Kurcsik 11-11, 
Százvai 4, Kakas, Kiss, Kőhalmi, 

ácz - , Szivek 2, Szabó 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
- már bajnokként léphettünk 
pályára és ez meg is látszott  a telje-
sítményünkön. em koncentráltak 
a lányok, sok volt a technikai hiba. 
Megérdemelten nyertünk ilyen 
arányban is. Még van hátra  mér-
kőzésünk, szeretnénk veretlenül 
megnyerni a bajnokságot.

ői ifjúsági Lébényi KSZSE – 
TAC 26-2  11-19
Vezette: Herkut B., Kolarovszki Z.
Góllövő: Kakas 9, Sebestyén 6, 
Százvai, ácz 5-5, Szivek, ago-
dics 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi

ői serdülő TAC – Ácsi Kinizsi 
29-26 15-14
Vezette: Horváth K., aczkó M.
Góllövő: Sás, Sebestyén 8-8, Hatva-
ni 4, Kurcsik , Bogdola 2, Makai, 

agy, ruzsina, Somogyvári 1-1
Kilián DSE – TAC 8-4  2 -22
Vezette: app ., edling A.
Góllövő: Staudt 12, Sás 9, Ungor 6, 
Hatvani 4, Somogyvári , Bogdola, 
Kurcsik 2-2, Makai, Mészáros 1-1
Edző: Blázsovics orbert

érfi U15  Körte HVSE – Kőkúti 
Sasok DSE -29 1 -18
Kőkúti Sasok DSE – budai KSI 
SE 24-  14-15
Góllövő: Mikó 1 , Ambrózy 1 , 
Vámosi 9, ollák 8, Békefi , Du-
mánszki 5, agy-Varga 1
Edző: Kőhalmi Zsófia

ői U15 rd I – Kőkúti Sasok DSE 
1-12 16-

Kőkúti Sasok DSE – Veszprémi 

annon SE 16-29 -1
Góllövő: ényei, Skorcze, Varsá-
nyi 6-6, ohodi 5, Csurgó, Sebes-
tyén 2-2, Szabó 1
Edző: Heitz András

érfi U1  Kőkúti Sasok DSE – 
Alba egia KSE 19-21 8-1
Kőkúti Sasok DSE – Móri KSC 45-
14 24-4
Edző: Kőhalmi Zsófia
TA C  –  Esztergomi O roszlánok 
KSC 4- 1 -1
Grundfos Tatabánya KC – TAC -
1  19-2
Edző: agy óbert

ői U1  Győri ETO KC I – TAC 
1 -12 9-4
TAC – Komárom VSE 19-6 9-
Edző: illi Attiláné
Kisbér – Kőkúti Sasok DSE 2 -14 
1 -6

Mosonmagyaróvári KC – Kőkúti 
Sasok DSE 5-15 12-5
Edző: Suszter Annamária
K osárlabda

ői felnőtt TSE – T SE MTK U2  
41-68 8-18,11-16, -2 ,15-11
Vezette: Tóth B., ovák B.

ontszerző: Kurucz 15, Morcz 
11 6, Tóth , Stocker , Czompó , 
Koncsár 2
BKG ríma Akadémia – TSE 55-
86  1 -22,9-2 ,1 -25,16-16
Vezette: Sentényi B., Kruk M.

ontszerző: Koncsár 18 , Tóth 16, 
Kurucz 15, Horváth 14, Stocker 
9 , Sulyák 1 6, Czompó 4
Edző: Kaposi enátó

érfi junior TSE – Soproni SI KA 
SMA C B 91-8  16-24,24-12,22-
16,29-28
Vezette: ovák B., Murai .

ontszerző: Horváth 28 6, Orbán 
1 9, Dávidházy 9 , ozsár , 

Bittmann 6 , Andai 5, Tápai 2
Soproni Tigrisek – TSE 8 -54 25-
9,26-14,18-12,18-19
Vezette: Hernicz B., okob K.

ontszerző: Horváth 15 6, ozsár 
1 , agy 11, Keller 9 , yikos 4, 
Andai 2
Edző: Orsós-Bogdán Lívia

érfi kadett Alba – TSE 46-86 1 -
14,11-24,6-19,12-29
Vezette: Szőcs ., Horváth A.

ontszerző: Orbán 28 6, Bittmann 
B. 16 ,Tápai 12, Molnár 1 , agy 
, Dávidházy , Huszár 4, Bitt-

mann Zs. 2
TSE – Körmend 65-5  12-2 ,19-
12,2 -11,14-11
Vezette: Tóth B., ovák B.

ontszerző: Zalavári 19 , Tápai 
14, Orbán 12 6, Bittmann 1 , Dá-
vidházy 6, Molnár 2, Huszár 2
TSE –  C onoil Pápa K C   108-61 

4-1 ,28-16,29-4,1 -24
Vezette: öldesi M., Bakó L.

ontszerző: Bittmann B. 28 , Tá-
pai 16, Zalavári 1 , Molnár 12, 
Orbán 11 9, Huszár 11 , agy 9
Edző: Orsós- Bogdán Lívia
L abdarúgás

érfi felnőtt TAC – yergesújfalu 
SE 4-8 1-5
Vezette: Büki G.
Góllövő: Kisék 26, Mészá-
ros ,8 , agy 89 ill. Manga 
2,15,44, 9, Hajnal , Vass 2 , Tóth 

, ábián 92
Kiállítva: Visnyovszki TAC  52, 
Szűcs TAC  
Zsámbéki SK – TAC -1 1-
Vezette: Katona B.
Góllövő: Orosházi 1 , Treplán 69, 
Ludvig  ill. agy 6
Edző: éber oland

érfi U19 ati-Kecskéd KSK – 

TAC 5-1 2-
Vezette: Dávid .
Góllövő: affai 1 , Ungor 44, 

olovicz 66, Schmidt , Illés 8  
ill. Bezzeg 55
Edző: Schaffer éter

érfi U16 TAC – II. ker. U C -  
-1

Vezette: atai B.
Góllövő: Krant 9, Szalóky 64,89
Edző: Kele Zoltán

érfi U15 Tatabányai SC – TAC 
1 -2 5-2
Vezette: Az .
Góllövő: Zombori 5,56, Mártonfi 
8,44, Mester 28,4 ,41,6 , Deli 2, 
Mészáros 4 ill Dumánszki 9, 8
TAc – Budaörsi SC -1 1-1
Vezette: arkas B.
Góllövő: Dumánszki 2,56,8  ill. 
Marton 
Edző: Kisék Szabolcs

érfi U14 TAC – ESMTK -1 -
Vezette: Urbanics G.
Góllövő: adobiczki 2, 9, usztin 
4 ill. Berta 61

Mészöly ocisuli – TAC 4-2 2-1
Vezette: Egervári A.
Góllövő: Bíró 24, odor 4 , Leko-
vics 43 , Réder 46 ill. A dler 5 , Ra-
dobiczki 7 1
Edző: Sch eininger erenc

ői U15 Császári SE – TAC 11  
-8

Vezette: Mann Á.
Góllövő: Major  ill. 
C zakó 7 ,3 1,3 3 , K urdi 
11,14,15,18,19,21,24,48,58,6
TAC – Kisbéri SSE -  2-5
Vezette: anovics I.
Góllövő: Schekk 1 , Kurdi , 
Czakó 48 ill. Bodri ,26,5 , usztai 
19,2 ,25,
Edző: Gusztafik Lilla

Két pont az Orosháza ellen

Jubileumi tatai siker!

Eredmények

Kiss T. József felvétele


