
Tata Város Önkormányzata szer-
vezésében rendeztek megemléke-
zést és koszorúzást április 12-én, 
a Felvidékről kitelepítettek em-
léknapján. Az esemény a Mind-
szenty téren található szőgyéni 
emlékkeresztnél kezdődött, majd 
a Városháza dísztermében, egy 
könyvbemutatóval folytatódott.
75 éve annak, hogy 1947. ápri-
lis 12-én elindultak Felvidékről 
az első vasúti szerelvények Ma-
gyarország felé az úgynevezett 
„csehszlovák-magyar lakosság-
csere” keretében, s megkezdődött 
a szlovákiai magyarok elűzetése 
szülőföldjükről. Tíz évvel ez-
előtt, 2012. decemberében a ma-
gyar országgyűlés április 12-ét 
országgyűlési emléknappá nyil-
vánította, hogy méltó módon 
emlékezzen meg a Beneš-dek-
rétumok következtében a Cseh-
szlovák Köztársaságból kizárt, 
hazánkba telepített magyarság-
ról. Az emléknaphoz kapcsolódó 
rendezvényekkel Tata Város Ön-
kormányzata tisztelettel adózik 
nekik, és rajtuk keresztül azoknak 
a felvidéki magyaroknak, akik 
állampolgárságuktól, közössé-
güktől, vagyonuktól megfosztva, 
szülőföldjükről elűzve, kemény 
akarással otthont teremtettek ma-
guknak, valamint nagyrabecsülé-
sét fejezi ki mindazoknak, akiket 
csehországi kényszermunkára 
deportáltak, de ebben a szenvedé-
sekkel teli helyzetben is igyekez-
tek megőrizni magyarságukat.
A tatai megemlékezésen Michl 

József polgármester hangsúlyoz-
ta: - Minden esztendőben újra 
és újra felelevenítjük a kitelepí-
tés eseményeit, ám mindezt nem 
lehet elégszer elmondanunk. A 
legfontosabb feladatunk az, hogy 
a gyermekeink is minden részle-
tében megismerjék a múlt törté-
néseit. A városvezető elmondta: 
- A szomorú eseményekre való 
emlékezés olyasmit is teremt, 
amire jó szívvel gondolunk. Ilyen 
a Tata-Szőgyén testvérbarátság, 
melyet az elődeink okos, szeretet-
teljes döntésének köszönhetünk. 
Az iskoláink együttműködése, 
az örömteli cserkésztalálkozók, a 
közös programok s az a barátság, 
melyet folyamatosan ápolunk és 
fenntartunk, mind annak köszön-
hető, hogy valakik egykor egy 
katasztrofálisan rossz, gonosz 
döntést hoztak, mellyel elszakí-
tottak minket egymástól, majd 
el is üldözték a honfitársainkat. 
Nem tudunk elégszer helyettük 
is bocsánatot kérni, nem tudunk 
elégszer megbocsátani, s nem tu-
dunk eleget tanulni a történtekről 
- mondta el a szőgyéni emlékke-
reszt előtt Michl József. 
A felvidéki magyarság 1947. ta-
vaszán megkezdődött kitelepíté-
se 1948. december 22-ig tartott. 
A lakosságcsere során, illetve az 
ezt megelőzően végrehajtott kito-
loncolások következtében közel 
90 ezer magyar volt kénytelen el-
hagyni szülőföldjét. Szőgyénből 
135 magyar családot telepítettek 
át Magyarországra, ezen családok 

jelentős része Tata környékére 
került, majd később közülük so-
kan költöztek Tatára, az újhegyi 
városrészbe. A rendszerváltást 
követően megalakult, első szaba-
don választott tatai önkormányzat 
képviselő-testülete 1992-ben az 
Újhegy egyik utcájának a Szőgyé-
ni utca elnevezést adta. 1995-ben 
Szőgyén Község Önkormányzata 
Nágel Dezső polgármester veze-
tésével megszervezte a kitelepí-
tettek első találkozóját. 1997-ben, 
pontosan 50 évvel azután, hogy 
azok a bizonyos vasúti szerelvé-
nyek megindultak a Felvidékről, 
Szőgyén község és Tata városa 
hivatalosan is testvértelepülési 
kapcsolatot kötött. Méri Sza-
bolcs, Szőgyén polgármestere a 
tatai megemlékezésen beszédé-

ben úgy fogalmazott: - Be kell 
látnunk, hogy az államhatárok, 
a politikai határok és a nemzet 
határai nem esnek egybe. Mi, fel-
vidéki magyarok, Szlovákia terü-
letén élünk, magyarul beszélünk, 
magyar irodalmat olvasunk, ma-
gyar médiumokat figyelünk, kul-
turális értelemben együtt élünk 
Magyarországgal. Örülünk neki, 
hogy az anyaországban olyan po-
litikát folytatnak, amely erősíti 
ezt a kulturális egységet, s nagy 
öröm az is, hogy egyre több híd, 
kompjárat és gyorsforgalmi út 
köti össze Felvidéket Magyaror-
szággal. Méri Szabolcs kiemelte: 
- A magyarság határon innen és 

túl egyaránt ma is járja a keresz-
tutat, amelyen sok szenvedés és 
megaláztatás érte már. Ám a ke-
resztutat hitünk szerint a dicsősé-
ges feltámadás követi majd, Isten 
segítsen ebben minket!
A Mindszenty téren megrende-
zett eseményen dr. Farkas Zsolt, 
szőgyéni esperes-plébános mon-
dott imát a kitelepítettek em-
lékkeresztjénél. Ezt követően a 
Városházán került sor Klemen 
Terézia és Oláh Kálmán „Kitaszí-
tottak” című könyvének bemuta-
tójára. A kiadvány a felvidéki ma-
gyarság megpróbáltatásairól szól. 
A szerzők, akiket közös tanári 
múltjuk is összeköt elmondták, a 
könyv elkészítésének hátterében 
személyes, családi érintettség is 
van. A kiadvány maga történelmi 

szakmunka, ami azonban tudato-
san olvasmányosan lett megírva. 
Az írók arra törekedtek, hogy a 
könyv a történészektől kezdve az  
érintetteken át egészen az esemé-
nyeket nem ismerő olvasóig min-
denki számára érthető legyen. 
A megemlékezésen közremű-
ködött Somhegyi Kitti, Beré-
nyi Kornélia, Smidt Veronika 
(Szőgyén), a 9. Vörössipkás zász-
lóalj felvidéki hagyományőrzője, 
Leboc Szabolcs, Solecki Szilárd, 
a szőgyéni Csongrády Lajos 
Alapiskola diákjai és a Fazekas 
utcai Iskola Kodály kórusa Paulo-
vicsné Guoth Zsófia karnagy ve-
zetésével

2022. április 21. VIII. évfolyam, 8. szám

Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk 

minden 
háztartásba eljut. 

Aki nem találja postalá-
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Bővebb információk:
www.tata.hu
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„A magyarság ma is járja 
a keresztutat…” 

–Megemlékezés a Felvidékről kitelepítettek 
emléknapján

Fotók: Domokos Attila
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Április 9-én a Kiss Hotelben 
rendezték a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Egyesület Kö-
zép-dunántúli Regionális Kül-
döttgyűlését.
A Szeretetszolgálat regionális 
egységei évente értékelik a mö-
göttük álló esztendőben elvég-
zett munkát, valamint megter-
vezik a következő év feladatait. 

Bondor Lajos, a Közép-dunán-
túli Régió vezetője a küldöttgyű-
lésen elmondta: - A koronavírus 
járvány az elmúlt időszakban 
nagy megpróbáltatás volt a szol-
gálatnak is, hiszen a bentlakásos 
intézmények lakóit ugyanúgy 
el kellett látniuk. Emellett nagy 
terhet ró az Ukrajnából mene-
kültek ellátása is a szervezetre. 

A Máltai Szeretetszolgálat Be-
regsurányban dolgozik, ahol 24 
órában látják el a feladataikat, 
a segítők 12 órás váltásokban 
dolgoznak, köztük vannak ta-
taiak is. Emellett változatlanul 
működtetik intézményeiket, a 
hajléktalan szállásokat, a nap-
köziket, a családok átmeneti ott-
honait. A krízishelyzet láthatóan 

összekovácsolja az embereket, 
napról-napra érezhető a segít-
ség, a támogatás - nyilatkozta 
Bondor Lajos.
A találkozón elfogadták a be-
számolót és küldötteket is vá-
lasztottak, akik az országos kül-
döttgyűlésen képviselik a régiót, 
majd kötetlen beszélgetésen  ér-
tékelték az elmúlt évet.

Regionális küldöttgyűlést tartott a Máltai Szeretetszolgálat

A Humán és Ügyrendi Bizottság 
kiírta a Kulturális és Oktatási 
Alap, a Szociális, Egészségvé-
delmi és Sport Alap pályázatait. 
Pályázni lehet 2022. március 1.  
és december 31. között megva-
lósuló programokra.  
A pályázók köre  - a Kulturális 
és Oktatási Alapra pályázóknál -  
elsősorban tatai székhellyel ren-
delkező vagy Tatán működő ne-
velési-oktatási, közművelődési, 
kulturális tevékenységet végző, 
a Szociális, Egészségvédelmi és 
Sport Alapra pályázóknál első-
sorban tatai székhellyel rendel-
kező vagy Tatán működő szoci-

ális,  egészségvédelmi és sport 
célú vagy ilyen tevékenységet 
végző -   jogi személyiséggel 
rendelkező szervezet (pl. egye-
sület, alapítvány, közalapítvány, 
költségvetési szerv, gazdasági 
társaság).
Támogatást továbbra is csak 
olyan pályázó kaphat, amely 
legalább 50%-os önrésszel ren-
delkezik.
A pályázatok kiírása és annak 
elbírálása a Humán és Ügyren-
di Bizottság hatásköre, de az 
alapítványok részére támogatást 
kizárólag a képviselő-testület 
nyújthat a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 42. § (4) 
bekezdése értelmében. 
A támogatott pályázatok eseté-
ben adható összegek:
• Kulturális és Oktatási Alap:             
100 - 500 E Ft
•  Sport Alap:100 - 500 E Ft
• Szociális Alap: 80 - 200 E Ft 

A pályázati kiírás átvehető a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal 16-17-es irodájában Izsáki 
Zsuzsanna humánszolgáltatási 
ügyintézőnél, illetve letölthető 
Tata város honlapjáról, a www.
tata.hu oldalról. 

A pályázatokat zárt borítékban 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal fsz. 16-os irodájába kell 
eljuttatni Izsáki Zsuzsanna hu-
mánszolgáltatási ügyintéző ré-
szére 2022. április 29-ig.
Nem kaphat támogatást az a pá-
lyázó, aki a korábbi támogatás-
ról nem számolt el a pályázati 
kiírásnak megfelelően. 
A pályázatok elbírálása 2022. 
május 18-ig, az alapítványi pá-
lyázatok esetében május 25-ig 
megtörténik.  
Részletes pályázati kiírás és pá-
lyázati adatlap a www.tata.hu 
oldalon.

Ismét lehet pályázni az alapokra

Tavaszi tófutás - május 21.
Tatai Patara Török-kori Történelmi Fesztivál - 
június 3.-5.
Országos Fazekasmester Találkozó - június 9.-12.
Tatai Sokadalom - június 17.-19.
Strandröplabda OB tatai állomása - június 24.-26.
Víz, Zene, Virág Fesztivál - június 24.-26.
Tűzugrás a Kálvária-dombon - június 24.
Tóátúszás - június 26.
Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokság 
és Középtávú Magyar Kupa - július 16.-17.
Klassz a Parton Fesztivál - július 22.-24.
Bor és Hal ünnep - augusztus 5.-7.
Tatai Minimaraton és Félmaraton - augusztus 6.
Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus - 
augusztus 15.- 26.
Városi Folknap és Kézműves Kavalkád - 
szeptember 10.
Tata és Térsége Civil Napok - szeptember 16. - 
október 1.
Hadfiak Seregszemléje - szeptember 24.
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál - október 14.-16.
Tatai Vadlúd Sokadalom - november 26.
Adventi Örömök a Kossuth téren - november 25-től 
hétvégente.

A tervezett dátumok időközben változhatnak, 
ezért érdemes nyomon követni az év folyamán 
az események weboldalait és közösségi oldala-
it, amelyeken folyamatosan frissülő információ-
kat találnak az érdeklődők.

Tatai nagyrendezvények

Magyarországon 2001 óta április 
16-a a holokauszt magyarországi 
áldozatainak emléknapja. 1944-
ben ezen a napon kezdődött meg 
a gettósítás Északkelet-Magyar-
országon és Kárpátalján. Az első 
gettókat a következő települése-
ken hozták létre: Beregszász, Fel-
sővisó, Huszt, Kassa, Kisvárda, 
Máramarossziget, Mátészalka, 
Munkács, Nagyszőllős, Nyír-
egyháza, Sátoraljaújhely, Técső, 
Ungvár. A példátlan gyorsasággal 
lezajlott gettósítás után mindössze 
néhány hét alatt, május közepe és 
július eleje között, a teljes vidéki 
zsidóságot Auschwitz-Birkenauba 
deportálták, köztük a tataiakat is, 
akikről a Goldberger Alapítvány 
és a MAZSIHISZ Komárom-Esz-
tergom megyei zsidó közössége a 
tatai izraelita temetőben emlékezik 
meg minden év júniusában.

Április 16. - A holokauszt 
magyarországi emléknapja

Az Agostyánért Egyesület első nagy 
rendezvénye valósult meg húsvét hét-
főn, melynek sikeréhez a támogatók 
is nagyban hozzájárultak! A színes 
programokkal teli délutánon a legki-
sebbektől a legidősebb generációig 
mindenki talált kedvére való progra-
mot a Faluház udvarán. 
A kicsik nyuszikat simogattak, tojást 
gurítottak, kézműveskedtek. A na-
gyobbak a sváb exathlon 
pályán próbálhatták ki 
magukat, az Agostyá-
ni Önkéntes Tűzoltók 
segítségével pedig iga-
zi locsolótömlővel lo-
csolhattak. Hímestojás 
szépségverseny és süti 
sütő versenyre is lehetett 
nevezni. A közönséget 
pedig színvonalas mű-

sor szórakoztatta, melyen fellépett az 
Agostyáni Dalkör, az Agostyáni Zum-
bások, a Szomódi Fúvószenekar és a 
Dunaszentmiklósi tánccsoport is.
Az egyesület ősszel jött létre azzal a 
céllal, hogy fellendítsék az agostyá-
ni közösségi életet, éltessék a sváb 
hagyományokat és színt vigyenek a 
hétköznapokba, az ünnepeket pedig 
feljebb emeljék.

Igazán nagy érdeklődés fogadta az 
I. Agostyáni Húsvéti Fesztivált



Április 11-én délután a Kőkúti Általános 
Iskolában rendezték a Kőkúti Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont és Matematikai Tudás-
központ szakmai napját.
Az esemény célja a tudásmegosztás volt a 
környező iskolák pedagógusaival, valamint 
az, hogy az érdeklődő szülők közelebbről 
betekintést nyerhessenek a műhelyek mun-
káiba. Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti Iskola igaz-
gatója a Matematikai Tudásközpont műkö-
désével kapcsolatban elmondta: - Elsősorban 
nem is a matematika oktatásáról van szó a 
műhelymunka során, hanem a mögöttes gon-

dolkodás és a problémamegoldó képesség 
fejlesztéséről. A mai gyerekeknek általában 
ugyan jó a problémamegoldó képességük, 
csak nem biztos, hogy a megfelelő irányba 
hat. A tudásközpont foglalkozásain résztve-
vő diákok logikai gondolkodása olyan mó-
don fejlődik, amely a későbbiekben is nagy 
hasznukra lesz majd, és mivel csoportosan 
dolgoznak, mindez a szociális kompetenci-
ájukra is pozitívan hat. 
A helyszínen a programok között szerepelt 
a Kőkút Malom Bajnokság döntője és a mű-
helyfoglalkozások bemutatkozása is.

A Fellner Jakab Kulturális Egye-
sület az idei évben megalakulásá-
nak harmincadik, a civil szerve-
zet névadója születésének pedig 
háromszázadik évfordulóját ün-
neplik. Az 1722-ben született hí-
res építésznek számos műemléket 
köszönhet Tata. Ehhez kapcsoló-
dóan sok rendezvényt szervez az 
egyesület az önkormányzattal és 
a Kuny Domokos Múzeummal 
karöltve az idei évben. Az emlé-
kév programjai során a szakmát 
és a fiatalokat is szeretnék meg-
szólítani, ennek megfelelően ve-
télkedők, időszaki kiállítások, 
helytörténeti túrák és konferen-
ciák is segítenek Fellner Jakab 
életművének megismerésében az 
idei évben. Az egyesület 1992-es 
megalakulásakor megfogalma-
zott célja, hogy a város és környé-
ke szellemi javait hozzáférhetővé 
tegyék, a tagok és a tataiak életét 
a kultúra magyar és egyetemes 
értékeivel gazdagítsák. Éppen 
ezért a Fellner Jakab Kulturális 

Egyesület a kezdetek óta igyek-
szik programjait úgy összeállíta-
ni, hogy azok érdekesek legyenek 
a tataiak számára, és ezzel sike-
rüljön hétről hétre kimozdítani 
őket. Számos előadást, helytör-
téneti sétákat, hangversenyeket 
és kirándulásokat is szerveznek, 
amelyek között minden kultúra 
iránt érdeklődő megtalálhatja a 
számára megfelelő programot. A 
legtöbb rendezvényük Tata és tér-
sége történetéről, művészetéről 
szól. 
A 2021-es év a pandémia miatt 
megnehezítette az egyesület éle-
tét is. Az év első felében egyálta-
lán nem volt lehetőség programo-
kat szervezni, így csak júniusban 
indulhattak újra a rendezvények. 
Az éves közgyűlést is csak ké-
sőbb tudták megtartani. A Fellner 
Jakab Kulturális Egyesület tit-
kára, Kaszál Józsefné elmondta 
lapunknak, hogy furcsa volt szá-
mukra a koronavírus miatt kiala-
kult helyzet, hiszen a városban 

működő civil szervezetek közül 
az egyik legaktívabb csoportként 
rengeteg programot kellett elha-
lasztani vagy kihagyni a kínálat-
ból. –A lezárások után, júniusban 
tudtunk újra elindulni programja-
inkkal. A legfontosabbakat azért 
igyekeztünk belezsúfolni a mara-
dék időbe – magyarázta az egye-
sület titkára. –Megemlékeztünk 
Pilinszkyről, megnéztük Kövesdi 
Mónika művészettörténész ve-
zetésével a felújított Esterházy 
kastélyt, és több kirándulást illet-
ve múzeumlátogatást is sikerült 
megvalósítanunk, bár ezek több-
ségét át kellett tennünk az idei 
évre –magyarázta.
A Fellner évforduló kapcsán az 
egyesület az önkormányzattal és 
a múzeummal közösen nagysza-
bású programsorozattal készül 
2022-ben, amelyből néhány prog-
ram már meg is valósult. Köztük 
a híres építészről szóló nyitóelőa-
dás, amelyet Stegmayer Máté, a 
tatai múzeum munkatársa tartott. 

Az emlékév kapcsán több hely-
történeti sétát is szervez az egye-
sület, amelyekre óriási az érdek-
lődés. A Kövesdi Mónika által 
vezetett túrák hamar megtelnek, 
de az egyesület igyekszik minél 
több ember számára elérhetővé 
tenni ezeket, így tervezik a séták 
megismétlését, amennyiben ez 
nem ütközik akadályba. 
Az egyesület megalakulása óta 
kiváló kapcsolatot ápol a tatai 
múzeummal, így nem véletlen, 
hogy az emlékév kapcsán is több 
közös program megvalósításán 
dolgoznak. Egy Fellner Jakabról 
és munkásságáról szóló szakmai 
konferenciát is terveznek tavasz-
szal. 
Májusban és júniusban több 
Fellnerhez köthető kirándulás is 
szerepel a programban, ahol az 
építőmester által tervezett fel-
újított templomokat is megnézik 
az egyesület tagjai. Júniusban is 
lesz irodalmi program, Tamási 
Áronra emlékeznek egy előadás 

keretében, amelyet Fuli Anikó, a 
könyvtár munkatársa tart az ér-
deklődőknek. Júliusban Fellner 
szülővárosába, a csehországi Ni-
kolsburgba látogat az egyesület, 
majd augusztusban, szeptember-
ben és októberben Cseklészre, 
Egerbe, Csákvárra, Mórra illetve 
Ászárra is szerveznek kirándu-
lást, ahol szintén a Fellner emlé-
keket tekintik meg. 
Az emlékév programjai mellett 
természetesen több mást is szer-
veznek. Ha minden jól megy, nem 
maradnak el a szokásos hangver-
senyek, teadélutánok és kulturális 
előadások sem, amelyekről az 
egyesület folyamatosan tájékoz-
tatja a tagokat. 
A kettős kerek évforduló pedig 
lehetőséget ad arra, hogy egy év-
könyvet is kiadjon az egyesület, 
amelynek megvalósításához még 
anyagi forrásokat keresnek.
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2022. március 29-én a tatai vár 
lovagtermében hivatalosan is 
megalakult a Fellner Jakab szü-
letésének 300. évfordulója alkal-
mából életre hívott, kibővített 
Fellner Emlékbizottság, mely-
nek munkájában Tata Város Ön-
kormányzata, a Kuny Domokos 
Múzeum és a Fellner Jakab Kul-
turális Egyesület vezetői mellett 
további tatai civil szervezetek és 
intézmények képviselői is részt 
vesznek. Az alakuló ülést Rigó 
Balázs alpolgármester és dr. 
Schmidtmayer Richárd múze-
umigazgató vezette. A bizottság 
tagjai áttekintették az emlékév 
programtervét és megbeszélték a 
résztvevő szervezetek saját kez-
deményezésű programjai közötti 
célszerű kapcsolódási pontokat. 
Várhatóan májusra készül el a 
Fellner 300 emlékév programso-
rozatát bemutató kiadvány.

Tehetségek napja a Kőkútiban

Kettős évfordulót ünnepel az egyesület
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Második stációjához érkezett a 
múlt hónap végén Agostyánban az 
orgona felújítása a Római Katoli-
kus templomban.
Ezúton is örömmel tudatjuk, hogy 
folytatódik a Szent Ágoston temp-
lom orgonájának felújítása. Évek 
óta váratott már magára a templom 
orgonájának a felújítására az egy-
házközségben. 
Ebben az időszakban a szentmisék 
idején valamelyest korlátozásra 
kerül a hívek közlekedése.

Jelen pillanatban is dolgoznak a 
szakemberek Agostyánban, ez mi-
att húsvétkor még le lesz zárva a 
kórus egész területe, mert az orgo-
na szét van szedve teljesen, tehát 
felmenni oda jelenleg balesetve-
szélyes, ezért nem lehet. 
Egyelőre nem tudni, hogy mikor 
szólal meg újra a hangszer, mert 
van mit rajta csinálni. Ha kész 
lesz, akkor viszont az egyházköz-
ség egy modernebb orgonájával 
büszkélkedhet az agostyáni temp-

lomban.
A felújítás időszakának jelentős 
szakaszában, az oltár előtti elekt-
ronikus orgonát használjuk a szer-
tartásokon.
A szükséges korszerűsítésekkel a 
hangszer valamennyi eredeti funk-
ciója ismét működni fog. Régóta 
hiányoljuk már a hangját. A hang-
szer külsőre ugyanolyan marad, de 
belül megújul "szívvel és lélekkel" 
ismét eredeti szépségével és hang-
jával fogja szolgálni tovább a híve-

A Széchenyi 2020 program kereté-
ben a Neszmélyi Borút Egyesület, 
Baj és Dunaszentmiklós Község 
Önkormányzatának konzorciuma 
megszervezte és lebonyolította „A 
tájban élő ember” projektet. Ennek 
során Bajon a Szent András dűlő-
ben található Eszterházy kispince 
felújítása valósult meg. Az épület 
látogatópontként, kiállítótérként 
és oktató teremként is funkcionál. 
Dunaszentmiklós déli pincesorán 
létrejött a két helyszínből álló kül-
téri kerékpáros pihenő. A létesít-

mény alkalmas az aktív turisták fo-
gadására, valamint a busszal, vagy 
a kerékpárral érkező látogatók fo-
gadására is. A közelben halad el az 
Eurovelo 6 nemzetközi kerékpárút.
A tatai Esterházy Pezsgőgyárban a 
Neszmélyi Borút Egyesület kiállí-
tóteret rendezett be eszközökkel, 
helyi termékeket tartalmazó vitri-
nekkel és interaktív megjelenítő 
elemekkel. A bemutató helyiség 
központi témái a vidék meghatá-
rozó természeti és a térség épített 
értékei. Ezek mellett a hely eredeti 

funkciójából és a történelem során 
játszott szerepéből fakadóan a kör-
nyékbeli szőlőtermesztésről, bo-
rászkodásról és a pezsgőgyártásról 
juthatunk információhoz.
A projekt legfontosabb terméke az 
oktatási és tájékoztató célú komp-
lex ökoturisztikai tanösvény in-
formációrendszer. Az ezres nagy-
ságrendű turistajelzéssel kijelölt 
ösvény vonalán 12 db, a Gerecse 
történetét, a tanösvény menti te-
lepüléseket, továbbá a környék 
növényvilágát bemutató, ismeret-
terjesztő és interaktív elemekkel 
ellátott táblát telepítettünk. Ezek 
QR kódjainak használatával a pro-
jekt keretében elkészített honlapra 
(www.gerecsetura.hu) jut el a láto-
gató, ahol további hasznos ismere-
tekkel gazdagodhat. A jelzett tan-
ösvény nyomvonalán összesen 10 
db, különféle madárfajok számára 
szolgáló odú kihelyezése is meg-
történt.

A tanösvény nyomvonal men-
tén kihelyezett 150 db útjelző és 
egyben ismeretterjesztő tábla QR 
kódjainak leolvasásával szöveges 
és térképes tanösvény leírások, 
természeti, szakrális értékek, borút 
állomások bemutatója, tájértékek-
ről meghallgatható podcast-ek, sőt 
még játékos feladványok is elérhe-
tők lesznek.
A projekt felvillantása után egy kö-
vetkező cikkben hívom az olvasót 
a helyi érdekességeket bejáró agos-
tyáni sétára. Ennek során a tanös-
vény vonala mentén Tatát és Bajt 
elhagyva egy igazi „pildpam” érin-
tésével ereszkedünk majd le a hegy 
túloldalán. A helyiség és környé-
ke több fontos látnivalóval büsz-
kélkedhet. Tragikus időket idéz 
az egyik legszebb I. világháborús 
emlékmű Szűz Mária alakjával, 
talapzatán az elesettek neveivel. 
Érdemes megnézni a település vé-
dőszentjének Szent Ágoston püs-

pök, egyháztanítónak szentelt 
templomát is.
Visszakanyarodva a jelölt túraútvo-
nalra a Gerecsei Tájvédelmi Körzet 
határa felé vesszük az irányt. Az 
Ágoston-ligetben található ökofa-
luban az itt székelő Természetes 
Életmód Alapítvány munkatársai 
általi, állat- és növényfajták megis-
merése, a népi építészet és a meg-
újuló energiákat felhasználó beren-
dezések felfedezése életre szóló 
élményt nyújthat.
Továbbra is a jelzést követve az 
Öreg-Kovács északi oldalán, az 
Agostyáni Arborétumhoz ereszke-
dünk le, melyet a Gerecse gyöngy-
szemének is szoktak nevezni. Bejá-
ratánál szépen kidolgozott székely 
kapu látható, melyet 1980-ban az 
erdész fafaragó tábor tagjai készí-
tettek. A következő számban olvas-
ható írás által képzeletben ezen is 
belépünk.

   Izing László projektkoordinátor

A mai rohanó világban nagyon 
fontos hogyan őrizzük meg érté-
keinket, településünk hangulatát. 
Ezért fontos gondoskodni, ápolni 
és megőrizni a „helyi kincseket”. 

Valamint az is nagyon fontos, hogy 
a helyi közösség összetartozása hit-
ben, lelkileg és szellemileg is erő-
södjön! 
Vannak olyan értékeink is, melyek 
a természethez, a természeti kin-
cseinkhez kötődnek, de ugyanilyen 
értéket képviselnek emlékeink, 
gondolataink, emlékhelyeink, ami 
helyi történelem része gondolok itt, 
a Szűzanya emlékhelyre, az Öreg 
Hársfa szép történetére, amely em-
lékek szintén hozzájárulnak ahhoz, 
hogy egy teljes kép alakuljon ki 
rólunk. Ezen értékek megőrzése 
pozitív, fontos, hitünk, identitásunk 
megőrzése céljából. 
Albert atya, áldást mondott Agos-
tyánban A szertartást dr. Varga 
András szervezte. Beszédet mon-
dott:
Kovács Csaba Albert plébános 
– Albert atya, dr. Varga András, 
Jónás Ferenc Faavatás: Március 
25-én a tojáshegyi "szent" fa szen-
telése volt.
Az Öreg Hárs tábla kihelyezés: Áp-
rilis 02-án került ki az Öreg Hársfa 

történetét „elbeszélő” tábla Niede-
recker Ernő és felesége Katalin ál-
tal. Köszönjük!
Azért, hogy mindenki megismer-
hesse e történetet, most mások szá-
mára is közzétesszük. 

A tojáshegyi Öreg Hárs 
története
Az öreg hársnak régen volt egy fia-
talabb hársfa testvére. Az a fa életet 
mentett, de ugyanakkor ő is elpusz-
tult.
Az anekdota szerint volt egy sze-
keres gazda, aki a baji  szőlőhe-
gyen hazaindulás előtt alaposan a 
pohár fenekére nézett.
Azután felült a bakra és gyorsan 
vágtába hajtotta a lovakat hazafe-
lé. A tojáshegyi kanyarban a szekér 
kisodródott,  nekivágódott a fiata-
labb hársfának. A szekér fennakadt 
és  felborult, a lovak megálltak. 
A gazda rémülten, a földön fekve  
eszmélt rá, hogy életét az ütközés-
től derékba tört hársfának és  min-
den bizonnyal az Isteni gondvise-
lésnek köszönheti. 

Hálája csak még nagyobb lett, mi-
kor meglátta, hogy a lovak sem sé-
rültek, és a szekér sem gurult le a 
meredek Tojáshegyről. 
Hálából a gazda az öreg hárs he-
lyére egy fa emlékoszlopot  állít-
tatott, rajta Szent Kristóf bekerete-
zett képével. 
A képes faoszlop évtizedeken át 
hirdette az emlékezetes  balesetet. 
A legendás történeti hely megőriz-
te szellemét. Az ott  eljáró emberek 
az Öreg Hársra szent faként tekin-
tenek, és egy újabb bekeretezett 
szentképet helyeztek el rajta. A kép 
mellé  az arra járó, szőlőkbe igyek-
vő emberek naponta friss virágot  
helyeztek el.
A fa alatt hosszú évtizedek óta 
mindig állt egy pad, hogy a nagy  
kaptatón felfelé járók, vagy a nehéz 
munkában megfáradva  hazafelé 
tartók az Öreg Hárs árnyékában 
megpihenhessenek,  szemükkel 
ölelve a völgyben kedves falujukat.
A "fa megóvási munkáit" támogat-
ta és részt vett benne: Ács István, 
Blaschek Géza, ifj. Zentner Mik-

lós, Jónás Ferenc, Jónás Gábor, 
Niederecker Ernő és felesége Ka-
talin, Pandúr Antal, Pálinkás Imre, 
Mátyás István, Michl Sebestyén, 
a szükséges anyagokat pedig Tata 
Város Önkormányzata támogatta.
Szavakkal nehezen elmondható, 
Agostyániként mit érzünk, ami-
kor felkaptatunk a hegyre, ott a fa 
árnyékában egy pillanatra meg-
állunk, elgondolkodunk, vissza-
térnek a gyerekkori emlékek és 
megfordulva, kissé pihegve visz-
szanézünk a szépen soroló prés-
házakra, s a völgyben húzódó 
falunkra. Ezeknek értéke van, me-
lyet meg kell őriznünk utódaink 
számára és ezt az értéket be is kell 
mutatnunk, melyre büszkének kell 
lennünk! 
Kérjük, Önök is tegyenek egy sé-
tát a faluból vagy Tatáról a kerék-
párutat is igénybe véve a völgyben 
majd a hegyen és látogassák meg 
az említett emlékhelyet! Helyezze-
nek egy szál virágot a Szűzanyá-
hoz és olvassák el személyesen is 
az Öreg Hárs történetét.               fzs. 

Április 10-én va-
sárnap 15,00 óra-
kor újra – a sváb 
szokást megőriz-
vén – és ezzel 
hagyományt te-
remtve települé-
sünkön húsvéti 
tojásfát állítunk 
a buszforduló-
ban. Tavalyi év-
hez hasonlóan 
a díszítést bárki 
folytathatja, vár-
juk az egyedi, 
saját készítésű 
tojásokat a fára! 
A bokrok és a 
fák húsvétra való 
feldíszítésének 
szokása eredeti-
leg német nyelv-
területről származik. A német 
nyelvterületről először a ma-
gyarországi németek vették át 
ezt a szokást. A keresztény ha-
gyomány szerint pedig Krisztus 
feltámadását szimbolizálja.
Arra kérünk minden ügyes 
kezű, szépítő igyekezetű lakost, 

hogy húsvét vasárnapig egy-
egy hímes tojással öltöztessük 
fel ezt a fát. Az ünnep elmúl-
tával, a fán maradó tojásokat 
eltesszük, és jövőre újra elő-
vesszük, hogy tudjunk díszíteni 
vele. Bízunk benne, hogy meg-
telnek az ágak!                          fzs.

Húsvéthoz közel, néhány nappal a tavaszi napéje-
gyenlőség után, a természet pompáját, a virágok szí-
nes kavalkádját, az életet hozó méhek és beporzók 
nyüzsgő munkáját figyelve, csupa pozitív szó cikázik 
az ember fejében. Mint: feltámadás, újjászületés, 
megújulás. Remény. Bizakodás.
Kis közösségünk társadalmi életét tekintve is valami 
fantasztikus tavaszi mocorgás, megújulás tapasztal-
ható.
Egy ideje már hallatja hangját, szervezi jobbnál-jobb 
programjait - minnyájunk örömére- az Agostyánért 
Egyesület. Az alapítók lelkesedése töretlen, de támo-
gató tagok, vagy egyszerűen csak segíteni vágyók 
közreműködése is szükséges. Egyrészt, hogy ne őröl

je fel a kis csapatot a sok tenni való, másrészt nem 
csak a készen kapott élmény, hanem a hozzá vezető 
közös munkától lesz KÖZÖSSÉG a közösség.
Nem vagyok tag, de vállaltam, hogy egy év jeles egy-
házi és társadalmi ünnepköreihez kapcsoló, helyi,
egykori, és kissé talán feledésbe merült, de még akár 
feléleszthető szokásait, hagyományait felkutatom, 
közreadom.  Azt is, hogy mi lelhető fel ezekből még 
a családoknál. Ez szívből jövő, kellemes tevékeny-
ség számomra, remélem nem untat majd benneteket! 
Ami még nagy örömet okozna, ha hozzászólnátok, 
elmondanátok, hogy nálatok, hogyan van? Így, vagy 
egészen másként? Mit őriztek? Fontos-e még egyál-
talán? Ha segítetek, azt nagyon köszönöm!              rh

A tájban élő ember projekt és a túraútvonala agostyáni szakasza

Orgonafelújítás az Agostyáni templomban

Felszentelt emlékhely az agostyáni tojáshegyen

Tavaly is szeretettel készítettük!
Német hagyomány a húsvéti tojásfa

Kedves Agostyániak!
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Április 10-én, a száz virágszál vasárnapján idén újra 
a tavaszi időszak jellemző táncaival, a karikázókkal, 
faluhossza járásokkal éltették a hagyományokat és 
köszöntötték az újjászületést, a tavaszi megújulást, 
megtisztulást a lányok, asszonyok a Kossuth téren. 

TATA Környei ú. temető 
 
Varga József
Farkas Miklósné
Remeczki Imréné
Dr. Juhász György
 
TATA Kocsi úti temető
Varga László

SZOMÓD
Ligacsné Mocsi Éva

BAJ
Koblencz Ferencné

AGOSTYÁN
Körmendi Miklós 
József

NASZÁLY  
Kiss Istvánné
Kalocsai Lászlóné
Balogh Ferencné

DUNAALMÁS
Erdős Zoltán János

KOMÁROM 
Pap Zsigmond 

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
 2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
   2022. márciusbam elhunytak

Ajánló/Hirdetés
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A Tatai Református Gimnázi-
um MIND Galériájában ápri-
lis 5-én délelőtt nyitották meg 
Kerti Károly György SZÓ-KÉP 
című kiállítását, melynek meg-
rendezését a Tatai Helytörténeti 

Egyesület kezdeményezte.
A tárlatot megnyitó, és a kiál-
lítás berendezésében is szerepet 
vállaló Kövesdi Mónika művé-
szettörténész a helyszínen el-
mondta: - A kiállítás nemcsak 

azért érdekes, mert egy ismert, 
és nagyon szeretett, tisztelt tatai 
művész munkáit mutatja be, ha-
nem azért is, mert a képek mel-
lett szövegek, versek vannak a 
falakon. Kövesdi Mónika hoz-

zátette: - Kerti Károly életmű-
ve nagyon érdekes kanyarokkal 
bontakozott ki, hiszen először 
restaurátor pályát kezdett el. Ő 
egy egészen különleges resta-
urátor, akinek a nevéhez igazi 
bravúros munkák kötődnek, 
példádul a lovagalakos kályha 
a várban. Kerti Károly György 
egy komoly betegség után vál-
toztatta meg az életét, és tulaj-
donképpen akkor kezdődött el 

festői és költői-irodalmi mun-
kássága, melynek eredményeit 
a kiállítás is megmutatja. 
Az eseményen közreműködött 
Petrozsényi Eszter színművész, 
valamint Hegedűs András, 
Györök Dóra és Bús Péter. A 
Református Gimnázium MIND 
Galériájában 50 alkotás látható 
a falakon, a  tárlat május 27-ig 
tekinthető meg, tanítási napo-
kon 8 és 16 óra között.

Április 12-én a Piarista Rend-
ház adott otthont a Tatai Vers-
barátok Köre Csoóri Sándor 
műveiből összeállított előadá-
sának.
Az estet a Költészet Napja és a 
Felvidékről kitelepítettek em-
léknapja alkalmából szervezték 
a versbarátok. Gútay Jánosné, a 
közösség vezetője, a verses-ze-
nés program szerkesztője el-
mondta, már két évvel ezelőtt 
szerettek volna egy Csoóri em-
lékműsort bemutatni, hiszen a 
költő rendkívüli módon törő-
dött a magyarság sorsával hatá-
ron innen és túl egyaránt. Annál 
is inkább méltó Csoóri Sándor 
munkássága a megemlékezés-
re, mert egyik vesszőparipája 
volt a népballada és a népdal, 
ezért mindenképpen szerettem 
volna, hogy egy műsort szen-
teljünk neki - fogalmazott a 
Piarista Rendház dísztermében 
Gútay Jánosné.
A Tatai Versbarátok Köre idén 

aktív esztendőre készül. Június 
3-án az Angyalok és Tündérek 
Galériában egy szerelmes témá-
jú összeállítással állnak majd a 
nézőközönség elé, emellett ké-
szülnek egy Petőfi műsorra, s a 
tervek szerint részesei lehetnek 
egy irodalmi-zenés programso-
rozatnak is a Kiskastélyban.
Az április 12-i műsor létrejötté-
ben közreműködött Benya Zsu-
zsa, Bíró Balázs, Boda Zsófia, 
Berényi Kornélia, Cs. Balogh 
Anna, Dobiné Sebestyén Má-
ria, dr. Bicskey Istvánné, dr. 
Bicskey István, Gútay Jánosné, 
Hartmann Mártonné, Lehotz-
ky Csabáné, dr. Jónás Béla, 
Keresztesi József, dr. Lakatos 
Péterné, dr. Rigó Kornélia, dr. 
Sopovné dr. Bachman Katalin, 
Nagyné Borza Erzsébet, Rigó 
Balázs, Szabóné Lakatos Ju-
dit, Visnyovszki Vendel, Benya 
Zsuzsa (ének), Szabóné Laka-
tos Judit (hegedű) és Bíró Ba-
lázs képszerkesztő.

Április 8-án újra a Menner Ber-
nát Zeneiskola adott otthont a 
Menner Bernát és  Vincze Imre 
Megyei Szólóhangszeres Zenei 
Versenyeknek, az iskola Liszt 
Ferenc Hangversenytermében.
A megnyitón Somossy Csaba 
intézményvezető elmondta, ez 
már a 33. verseny, amely akár a 
jubileumi, 35. is lehetne, azon-
ban az elmúlt két esztendőben a 
koronavírus járvány miatt nem 
tudták megrendezni az ese-
ményt. Bár a járvány idősza-
kában online zenei versenye-
ken kipróbálhatták magukat a 
fiatalok, azok nem pótolhatták 

a személyes megjelenést, a ha-
gyományos versenyhangulatot.
A verseny Ocskay László, a 
zeneiskola volt igazgatójá-
nak kezdeményezésére indult 
el először iskolai keretek kö-
zött, majd megyei szintű ren-
dezvénnyé bővült, amelyen 
Komárom-Esztergom megye 
művészeti iskoláinak legjobb-
jai szerepelnek. A Menner Ber-
nátról elnevezett versenyen az 
általános iskolás növendékek, 
míg a Vincze Imre nevét vise-
lő versengésen a középiskolá-
sok mérik össze tudásukat. Az 
idei programot Michl József 

polgármester nyitotta meg. A 
városvezető külön köszönetet 
mondott a szülőknek azért az 
odaadásért, mellyel gyermeke-
iket elindították a zenetanulás 
útján, valamint a zenepedagó-
gusoknak, akik nap, mint nap 
segítik a fiatalokat a tehetségük 
kibontakoztatásában.
A Menner Bernát és Vincze 
Imre Megyei Szólóhangszeres 
Zenei Versenyeken közel 30 te-
hetséges növendék mutatkozott 
be, a legjobbak a nap végén kü-
lön elismerésben részesültek, és 
egy gálaműsor keretében újra 
színpadra álltak.

Kerti Károly képei a Református Gimnáziumban

Csoóri Sándorra emlékeztek a tatai versbarátok

Vadadi Adrienn gyermek-
könyv-szerzőt köszöntöttük 
könyvtárunkban 2022. április 
8-án, aki játékos foglalkozá-
sával a legkisebbeket örven-
deztette meg. Az író másodjára 
járt nálunk, emlékezetében még 
élénken éltek az öt évvel ezelőtti 
találkozó emlékei.
A lelkes közönség a Bartók Béla 
Óvoda nagycsoportosai voltak, 
akik hamarosan iskolások lesz-
nek. Vajon örökké óvodások ma-
radnak? Adrienn Örökké óvodás 

maradok című könyvét többen 
ismerték a csoportban, de a szer-
ző tolmácsolásában még nem 
hallottak belőle részletet. Azért 
tekinthetjük különlegesnek az 
ilyen találkozókat, mert óriási 
öröm a gyermekeknek, hogy ta-
lálkozhatnak azzal a személlyel, 
aki alkotta kedvenc történetei-
ket. A foglalkozást tarkították a 
mondókázások, képzeletben sü-
töttek, teregettek a gyermekek, 
és mint a mesében a varázslat 
sem maradhatott el. írónk el-
varázsolta a gyerkőcöket, akik 

ennek megfelelően mozgással, 
hangokkal utánozták házi ked-
venceiket. Az óvó nénik azon-
ban a gyermekeket várták haza 
második otthonukba, tehát a 
visszaváltozás örömével indul-
hattak útnak a kicsik.
Adriennek több ovisoknak szó-
ló könyve megjelent az utóbbi 
években, boldogan dedikálta is a 
könyvtári példányokat. Jelenleg 
a Kockacukor Lovassuli című 
sorozat újabb részén dolgozik, 
amely már a harmadik a sorban.

Goldschmidt Éva

Újra megrendezhette hagyományos versenyeit a tatai zeneiskola

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotó:mzsvk
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Eljárt az idő a 3G-internetet használó 
mobilkészülékek felett
Korábban csak telefonálásra és sms-ezésre használtuk a mobilkészülékeinket, mára azonban a felhaszná-
lók többségénél a mobilinterneté lett a főszerep. Ez viszont hamarosan működésképtelenné válik azokon 
az eszközökön, amelyek 3G-mobilinternetet használnak. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
támogatási programmal segíti az elavult készülékek korszerűbbre cserélését. 

A legnagyobb szolgáltatók bejelentették, hogy idén fokozatosan megszüntetik a 3G-hálózataikat, hogy kapacitásaikat teljes egé-
szében a gyorsabb és jobb minőségű internetelérést biztosító 4G- és 5G-hálózatok építésére fordítsák. A Magyar Telekom az év má-
sodik felére az egész országban megszünteti a 3G-t, a Yettel pedig 2022 júniusában szintén elindítja az első nagyobb lekapcsolási 
hullámot. 

A szolgáltatók célja, hogy a lakosság mindebből semmit ne érzékeljen. Ugyanakkor fontos változás, hogy ezután a régi típusú készü-
lékek nem fognak tudni csatlakozni a mobilinternet-hálózathoz. Aki csak telefonálásra és sms-ezésre használja 3G-képes mobilját, 
annak nem szükséges készüléket cserélnie, hiszen ezek a funkciók továbbra is elérhetőek lesznek. Akik viszont a 3G-készülékeken 
mobilinternetes adatforgalmat is használnak, azoknak érdemes váltaniuk egy sokkal nagyobb adatátvitelt nyújtó 4G- és 5G-képes 
mobiltelefonra. Enélkül ugyanis – otthoni wifi hiányában vagy az utcára kilépve – elérhetetlenné válnak az internetes böngészők, az 
üzenetküldő appok vagy például a GPS-alapú navigáció is.

Kik jogosultak a támogatásra?

Minden magyarországi lakóhellyel rendelkező ter-
mészetes személy, aki olyan 3G-s vagy 2G-s mo-
bilkészüléket szeretne korszerű, 4G- vagy 5G-ké-
pes okostelefonra cserélni, amelyen 2021. július 1. 
és december 31. között legalább egyszer sikeres 
hanghívást indított, adatforgalmat bonyolított vagy 
sms-t küldött. 

Ha készülékünk 3G-hálózaton működik, akkor érdemes készüléket 
váltanunk, amelyhez most bruttó 20 000 forintos támogatást nyújt az 
NMHH készülékcsere-támogatási programja. Ráadásul előfordulhat, 
hogy a szolgáltató vagy kereskedő további kedvezményt is ad az ár-
ból, vagy kedvező részletfizetési konstrukciót kínál, így erre is érde-
mes rákérdezni vásárláskor. 
A támogatást a hazai szolgáltatók és kereskedők üzleteiben veheti 
igénybe. A program részleteiről bővebben a www.netrefel.hu webol-
dalon olvashat.

Honnan tudhatjuk, hogy készülékünk milyen hálózaton működik? 

Kérhetjük a hazai szolgáltatók és kereskedők segítségét is valamennyi, 
a programban résztvevő szaküzletben, az üzletek mindegyikében egyút-
tal igénybe is vehető a támogatás az új készülék megvásárlásához. Ha 
azonban előzetesen szeretnénk megbizonyosodni a készülékünk képes-
ségeiről, mi magunk is megtehetjük telefonunk beállításai között. Ehhez 
részletes segítség és pontról pontra követhető útmutató a www.netrefel.hu 
weboldalon található. 



Mióta Tatán van jégpálya azóta 
élnek a Tatai Hódok, ennek már 5 
éve. Felnőtt korongosok azelőtt is 
akadtak, írások vannak arról hogy 
Esterházy gróf is jégkorongozott az 
Öreg tavon.  Szervezett jégkorong 
élet és utánpótlás nevelés azóta van 
amióta működik a jégsátor. Persze 
nem elég a jég kell egy olyan em-
ber is aki mindazt amivel ez jár azt 
fel is vállalja. Ilyen ember Horváth 
Zoltán aki civilben a Tatai Város-
kapu Zrt munkatársa és akiről nyu-

godtan el lehet mondani, hogy a 
jégkorong megszállottja. Elévülhe-
tetlen érdemei vannak abban, hogy 
a városban megvalósulhatott a jég-
sátor és ezzel együtt a jégkorong 
élet. A Hódoknál 30 körüli gyerek 
korongozik három korosztályban 
(U10, U12,U14) A sátor a kispá-
lyás hokira alkalmas( 3x3 ellen) 
ami egy kézilabda pálya méretet 
jelent. A Tatai Hódok egy komoly 
egyesület, a Veszprémi Jéglovagok 
kihelyezett szakosztályaként mű-

ködnek. Ennek számtalan előnye 
van, többek között a jégidő is. Ta-
tán novembertől március közepéig 
tudnak jégen lenni a gyerekek. A 
Hódok a Nyugat Magyarországi 
Régiós Bajnokságban szerepelnek 
mindhárom korosztályban ahol a 
legnagyobb sikert az U14-es csa-
pat érte el azzal, hogy megnyerte 
a magyar bajnokságot. Nem volt 
egyszerű dolguk, hiszen előbb az 
alapszakaszban kellett helytállni-
uk amit tökéletesen oldottak meg, 
hiszen veretlenül, 455-85-ös gól-
különbséggel megnyerték és Varga 
Hunor személyében a gólkirályt is 
ők adták. A közép szakaszban Kő-
szegen egy napos tornát játszottak, 
amin szintén nem kaptak ki. Így 
kerültek döntőbe amit Budapesten 
játszottak szintén torna rendszer-
ben. A négy csapatot összesorsol-
ták, majd a két győztes játszhat-
ta a döntőt. A Kecskemét-Óbuda 
mérkőzésen az Óbuda nyert, míg a 
Hódok a Csabai Farkasok ellen dia-

dalmaskodtak. Így a közép szakasz 
után a döntőben megismétlődött a 
Tata-Óbuda párharc. Itt sem volt 
mese a Hódok megették a Farka-
sokat (az állatvilágban valószínű-
leg ez inkább fordítva fordul elő) 
amit a 13-3 (2-0,5-2,6-1) végered-
mény is igazol. A következő játé-
kosok jutottak szóhoz: Erdők Erik 
(kapus), Erdők Áron (csk), Lázin 
Vince,Gaál Olivér, Varga Hunor, 
Szabó Előd József, Szabó Olivér, 
Nagygyőri Soma, Novák Nándor, 
Németh Koppány, Tóth Léna, Kal-
már Roland.
Horváth Zoltán: én már a bajnokság 
kezdetén megjósoltam az  U14-es 
csapat bajnoki címét. Nagyon ren-
des, ügyes gyerekek, akik nagyon 
szeretnek hokizni és tudnak is. Per-
sze sok mindennek össze kellett 
jönni, de megérte a sok munka, a 
törődés. Nem lehet elég köszönetet 
mondani a Városkapu Zrt-nek, Tata 
Város Önkormányzatának és ter-
mészetesen a szülőknek akik mun-

kával és zsebükbe nyúlva is segítet-
tek. Öt éve készülünk erre és nagy 
örömünkre sikerült a bajnoki cím.
Nem csak a „nagyok” szerepeltek 
jól ebben az idényben hanem a ki-
csik is. Náluk még nem számolják 
az eredményt, a lőtt és kapott gó-
lokat, az a lényeg hogy játszanak. 
Azért ők sem sokszor szenvedtek 
vereséget a szemtanúk szerint. Egy 
utánpótlás szakosztálynál mindig 
nagy kérdés mi lesz a gyerekekkel 
ha kinőnek a korosztályból? Ezért 
is van jelentősége a Veszprémmel 
való együttműködésnek, mert így 
lehetőség van ott folytatni a tanul-
mányokat középiskolában és ha 
úgy adódik a Veszprémi Egyetemen 
is. Múltja van –ahogy a cikk kezde-
tén olvashatták-, jelene bizonyított 
a bajnoki címmel és a többi korosz-
tályban hokizókkal, a jövője pedig 
biztosítottnak látszik a jégsátor 
évenkénti korszerűsítésével és az-
zal, hogy már az U8-as korosztály 
is ismerkedik az alapokkal.
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Asztalitenisz
április 23. szombat 11.00 
TAC – Hévízi Sportkör férfi 
NB II
április 30 .szombat 11.00  
TAC – PTE PEAC Ka-
lo-Méh II férfi NB I
Helyszin: TAC klubházKé-
zilabda
április 23. szombat 16.00 
TAC – Velence női felnőtt
18.00 TAC – Csépe Salgó-
tarjáni SKC férfi felnőtt
Helyszin: Güntner Aréna
Kosárlabda
április 24. vasárnap 10.00 
TSE – Győri KC férfi junior
A mérkőzést Bábolnán játsz-
szák.
Labdarúgás
április 23. szombat 10.00 
TAC – Pénzügyőr SE férfi 
U16
április 24. vasárnap 16.00 
TAC – Wati-Kecskéd KSK 
férfi felnőtt
április 30. szombat 11.00 
TAC – Fortuna SE női U18
Helyszin: Új úti pálya

Kézilabda
Férfi felnőtt ÓAM Ózdi KC – TAC 
21-32 (11-13)
Vezette: Bátori B., Szécsi Lantos B.
Góllövő: Kiss 9, Sárosi 6, Schneider 
5, Igali, Kreisz 3-3, Molnár, Zöldy 
2-2, Bognár, Győrffi 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági TAC – Budakalász 
KZrt  22-32 (12-17)
Vezette: Horváth K., Krupánszki K.
Góllövő: Igali, Vörös 5-5, Takács, 
Vincellér 4-4, Marx 2, Czunyi, Ko-
lozsi 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő KK Ajka – TAC  34-39 
(16-18)
Vezette: Redling A., Uhrin R.
Góllövő: Huber, Nényei 10-10, 
Zwickl 6, Szombati 5, Strausz 4, 
Boda 3, Jenei 1
Edző: Endrédi Dezső
Női felnőtt TAC – Rácalmás SE 37-
29 (22-12)
Vezette: Papp P., Puss H.
Góllövő: Bodányi 9, Kurcsik, Száz-
vai 8-8, Kakas 4, Kőhalmi 3, Rácz, 
Simon, Szabó, Szivek, Tompa 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női ifjúsági TAC – Százhalombatta 
VUK SE 36-25 (20-14)
Vezette: Gengeliczky D., Papp P.
Góllövő: SZázvai 13, Kakas, Unger 
6-6, Rácz, Sás, Staudt 3-3, Szivek, 

Tompa 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női serdülő TAC – Kézilabda UP 36-
25 (20-14)
Vezette: Nagy P., Őri E.
Góllövő: Staudt 12, Sás 8, Kiss 5, 
Hatvani 4, Ungor 3, Dogdola, Nagy, 
Somogyvári 2-2, Deli 1
Edző: Blázsovics Norbert
-Engem is meglepett hogy ilyen 
arányban nyertünk, de a lányok na-
gyon jól játszottak és egy nagyon jó 
ellenfelet győztünk le.
Férfi U15 TAC – Kőkúti Sasok DSE 
22-31 (12-17)
Körte HVSE – TAC 27-24 (14-12)
Góllövő: Sebestyén 13, Dienes 9, 
Nagy, P Tóth 8-8, Számvéber 5, Be-
csák 3
Edző: Bóna Brigitta
Kőkúti Sasok DSE – Grundfos Tata-
bánya KC Tarján 40-21 (21-11)
Góllövő: Ambrózy 21, MIKÓ 15, 
Vámosi 13, Békefi 9, Balogh 6, Du-
mánszki 4, Nagy 2, Pollák 1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Női U15 Kőkúti Sasok DSE – Buda-
fok KSE 21-22 (12-11)
Emericus SE – Kőkúti Sasok DSE 
23-23 (12-15)
Góllövő: Skorcze 19, Nényei 13, 
Rohodi, Szabó 3-3, Borzási, Csurgó, 
Varsányi 2-2. Edző: Heitz András
Férfi U13 Móri KSC – TAC 34-3 

(12-2)
Cunder TU Kézisuli–TAC 24-1(12-1)
Edző: Nagy Róbert
Grundfos Tatabánya KC – Kőkúti 
Sasok DSE 34-24 (20-12)
Grundfos Tatabánya KC Tarján – 
Kőkúti Sasok DSE 14-23 (6-13)
Edző: Kőhalmi Zsófia 
Női U13 Tatabányai SC – TAC 21-
15 (11-7)
Kilián DSE – TAC 4-26 (4-14)
Edző: Willi Attiláné
Komárom VSE – Kőkúti Sasok DSE 
6-40 (3-22)
Kilián DSE – Kőkúti Sasok DSE 
9-41 (5-22)
Edző: Suszter Annamária
Női U12 Győri ETO KC I – TAC 
24-9
Komárom VSE – TAC 5-27
Edző: Hartmann Noémi
Kosárlabda
Női felnőtt TSE – ELTE Fortis 49-74 
(7-22,8-18,20-18,14-16)
Vezette: Magyari V., Szőcs P.
Pontszerző: Horváth 11, Rabi 11, 
Koncsár 8, Morcz 6/3, Stocker 6/6, 
Sulyák 6/6, Tóth 1
Edző: Kaposi Renátó
Férfi kadett TSE – FALCO Vulcano 
Energia KC Szombathely U16 101-
48 (19-12,27-14,26-13,29-9)
Vezette: Szőcs P., Varga T.
Pontszerző: Zalavári 41/9, Dávidhá-

zy 14, Tápai 13, Orbán 12, Bittmann 
10, Nagy 5, Huszár 4
AKMÉ Körmendi Törpördögök – 
TSE 45-62(14-17,6-12,10-13,15-20)
Vezette: Bognár T., Horváth-Magyar 
Gy.
Pontszerző: Zalavári 16, Tápai 12, 
Dávidházy 12, Orbán 10/3, Bittmann 
8, Molnár 2, Huszár 2
Edző: Orsós Bogdán Lívia
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC . FC Esztergom 6-0 
(3-0)
Vezette: Linn K.
Góllövő: Kisék 6, Tóth 32, Zuggó 
38,58, Mézáros 83, Koronczi 87
Kiállítva: Pásztor (E) 74
Vértesszőlősi SE – TAC 3-4 (1-1)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Vágner 39, Szőke 52, Szal-
czinger 56 ill. Mészáros 28, Szűcs 
58, Mártonfi 82, Zuggó 90
Edző: Wéber Roland
Férfi U19  Bakonysárkányi SE – 
TAC  2-2 (2-1)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Treier 23,26 ill. Mezei 2, 
Putnoki 78. Edző: Schaffer Péter
Férfi U16 Zsámbéki SK – TAC 0-13 
(0-8) Vezette: Udvardi K.
Góllövő: Oláh (ö) 3, Dumánszki 12, 
Unger 23,26,29,37,40,58,62,84,86, 
Bencsik 44, Varga 6Férfi U15 Doro-
gi FC –TAC 6-1 (4-1)

Vezette: Baranyai L.
Góllövő: Bíró 3,14, Kollár 16, Hor-
váth 21,73, Dankó 45 ill. Szeidem-
ann 11
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 Oroszlányi SZE – TAC 
0-11 (0-4)
Vezette: Urbanics Á.
Góllövő: Jusztin 2, Adler 
18,42,44,79, Aradi 28, Nagy 32, Ba-
lázs 47, Bodányi 57, Csákány 59, 
Hatvani-Fekete 73
TAC – REAC SI SE 0-4 (0-1)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Ferenczi 30,47, Mohácsi 
49, Kis 67
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt TAC-Dorogi FC 0-2(0-0)
Vezette: Patócs D.
Góllövő: Kelenföldi 50, 
Matyasovszki 61
Környe SE – TAC 2-0 (0-0)
Vezette: Urszán I.
Góllövő: Baldoni 47, 91
Edző: Gusztafik Lilla
Női U18 Zsámbéki SK-TAC 2-2 (2-1)
Vezette: Baranyai L.
Góllövő: Nyíri 8, Bányász 70 ill. Sc-
hek 34, Bencze 56
Edző: Gusztafik Lilla
Női U15 Bakonyszombathely KSE – 
TAC 2-1 (0-1) Vezette: Szabó G
Góllövő: Nyári 32,40 ill. Kurdi 7
Edző: Gusztafik Lilla

Már csak a hó hiányzott a TAC 
– Esztergom férfi U19-es mérkő-
zésen, mert az időjárás esősen a 
késő őszi, kora téli arcát mutat-
ta. Ugyanakkor forró hangulatra 
lehetett számítani hiszen mind-
két csapatnak a felső házba jutás 
a célja és ehhez ezen a napon 
mindegyik gárdának kellett a há-
rom pont. Ősszel Esztergomban 
gólnélküli döntetlen született.  A 
hazaiak nem a legjobb előjelekkel 
várták a mérkőzést hiszen négy 
alapember hiányzott, köztük a 
kapus is , így a mezőnyjátékos 
Schaffer állt a kapuba. Nagy el-
ánnal kezdett a TAC, a vendégek 
nem nagyon tudtak kibontakozni.
18 perc:   bal oldali bedobás után 
a védők között Nagy Á. lecsapott 
a labdára és a bal sarokba gurított 
(1-0)
45. perc: jobb oldali szöglet után 
Binks a védőket megelőzve kö-
zelről fejelt a kapuba (2-0). Kez-
désre már nem is volt idő.
57. perc: balról Sternberger lőtt 
be laposan egy szabadrúgást amit 
Lőrincz megtolt az 5-ön és a hosz-
szú oldalon érkező Kovács közel-
ről passzolt a kapu közepébe (3-0)

65. perc: Jakabovics befutott egy 
előrevágott labdát, megelőzte a 
védőt és kissé jobbról emelt a ki-
futó kapus fölött a halóba (4-0)
66. perc:  jobb oldali szöglet 
után elment a labda a kapu előtt, 
a hosszú  oldalon érkezett a cse-
reként beállt Mezei és kapásból 
nagy erővel kilőtte a bal sarkot 
(5-0)
75. perc: előrevágott labdára Me-
zei indult, a játékszer a védőről 
Pongrácz elé pattant aki vagy 
20m-ről lőtt a kapu közepébe. (6-
0)
78. perc: Mezei labdája már a ka-
puba tartott, de Binks még meg-
tolta és az ő lábáról került a háló-
ba (7-0)
Remek játékkal, a gólokon kívül 
is sok helyzetet kialakítva biz-
tosan nyert a TAC. A vendégek 
inkább a sok szabálytalansággal 
vétették magukat észre.
Schaffer Péter edző (TAC) : ki-
csit tartottam a mérkőzéstől, hi-
szen alapemberek hiányoztak és 
a kapuban is mezőnyjátékos állt. 
Nagyon jól játszottunk és fölé-
nyesebb is lehetett volna a győ-
zelmünk.

Jó passzban van a TAC U16-os férfi 
labdarúgó csapata. Két győzelem után 
a tabellán mögötte álló Rákosmenti 
KSK együttesét fogadta. A csoportban 
8 gárda gyűjtögeti a pontokat amely-
ben legjobban a Szent István SE áll. 
Ősszel idegenben a TAC 8-4-re nyert, 
de egyáltalán nem várt könnyű mér-
kőzés rá. Ráadásul az erős szél rá-
nyomta bélyegét a játékra. Nehezen 
lehetett kiszámítani hova érkezik egy 
magasan megrúgott labda. Emiatt is 
izgalmas volt a meccs, mert a játéko-
sok bizony sokszor voltak tanácstala-
nok és többször is rosszul passzoltak. 
Nem alakult ki folyamatos játék. A 
térfélválasztásnál a TAC választotta a 
széllel hátban játékot. Jól is alakult a 
mérkőzés eleje, nagy mezőnyfölény-
ben játszott a hazai csapat, jöttek is a 
helyzetek, de gólt a vendégek szerez-
tek.
11.perc: egy előrevágott labdára Vata-
mány futott, a védőt megelőzte, majd 
a kifutó kapus mellett gurított a kapu 
közepébe 0-1
14.perc: a vendégek adták el a lab-
dát amire Chmelovics lecsapott és 16 
m-ről gurított a kapuba. A befutó védő 
már csak a hálóban érte utól a labdát. 
1-1

17. perc: a jobb oldalról végzett el 
szögletet a TAC. Jól jött a beadás, 
a labda a kapufáról kipattant  éppen 
Chmelovics elé aki közelről megsze-
rezte második gólját 2-1
54. perc: a jobb oldalon futott a ven-
dégek támadása, a védők lemaradtak. 
A beadásra jól érkezett középen Far-
kas és egyből a kapuba lőtt 2-2
55. perc:  Ungert tarolta le a vendégek 
kapusa a 16-os előtt. A játékvezető pi-
ros lapot mutatott fel neki és szabad-
rúgást rúghatott a TAC. Unger állt oda 
és mesterien csavart a jobb sarokba. 
3-2
86. perc: Unger kevergetett a jobb ol-
dalon a 16-on belül amikor felrúgták. 
A játékvezető azonnal a büntetőpont-
ra mutatott. Unger állt oda de a kapu 
fölé lőtte a labdát.
Izgalmas, változatos mérkőzésen 
megérdemelten nyert a TAC mert job-
ban alkalmazkodott a nagy szélhez. 
A második félidőben széllel szemben 
több nagy helyzetet is kialakítottak, de 
gy híján ezek kimaradtak. Biztosabb 
is lehetett volna a győzelem,d e Un-
ger a büntetőt kihagyta. Sorozatban 
harmadik sikerével pillanatnyilag a 4. 
helyen áll Kele Zoltán edző csapata.

Nyuszi hozta három pont Gólzápor a hidegben

Eredmények

Bajnok hokisok
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