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Jól halad a Jenő malom felújítása, 
az épület megkapta a külső vako-
lat nagy részét, elkészültek a bel-
ső nyílászárók és zajlik a padozat 
építése is.  
A helyszínen szeptember else-
jén tartottak szakmai bejárást 
az önkormányzat és a tatai mú-
zeum munkatársai. Ezzel kap-
csolatban Michl József polgár-
mester elmondta: - A bejáráson 
arról egyeztettünk, hogy milyen 
eszközöket kell még beszerez-
ni ahhoz, hogy kreatív módon, a 
múzeumpedagógia segítségével, 

élményszerűen be tudjuk majd 
az újjászületett épületben mutatni 
a molnárok életét, a malmokban 
egykor zajló munkát, a gabona és 
a kenyér útját. A beruházással egy 
régi álmunk valósul meg, hiszen 
egy olyan helyet teremtünk, ahol 
bárki kézzelfoghatóan, testközel-
ből ismerkedhet majd meg azzal, 
mi minden történt régen azokban 
a malmokban, amelyek Tata szá-
mos pontján működtek, és sok 
szempontból meghatározták az itt 
élők mindennapjait.
A Jenő malom egyik terében a ke-

nyérkészítés lépéseivel és a tatai 
malmokkal, azok működésével 
ismerkedhetnek majd a látogatók, 
a kisebb terekben pedig a molná-
rok életútja elevenedik meg. Az 

épületben arra is lesz lehetőség, 
hogy a látogatók kipróbálhassák 
magukat az őrlésben, a kenyér-
sütésben vagy akár a különböző 
súlyok megmozgatásában.

A molnárok élete elevenedik majd meg a Jenő malomban

Augusztus 27-én és 28-án ren-
dezték az idei Szent Ágoston 
napi búcsút Agostyánban, ahol a 
hagyományosan augusztus utolsó 
hétvégéjére szervezett eseményen 
ebben az esztendőben sem ma-
radhatott el a városrész főutcáján 
végigvezető ünnepi felvonulás, 
a sváb bál, a jótékonysági vásár 
és az ünnepi szentmise, melynek 
helyszínén az Egressy Kórus is 
fellépett. 
Dr. Varga András, a Humán és 
Ügyrendi Bizottság elnöke, a 
városrész önkormányzati képvi-
selője elmondta: - Az elmúlt évek 
közös munkájának köszönhetően 
egyre jobban összekovácsoló-
dik az a csapat, melynek tagjai 
koordinálják és lebonyolítják a 
kétnapos búcsút, s a színpad fel-
állításától kezdve, a pogácsasütő 
versenyen át egészen az útlezá-
rások biztosításáig elvégzik a 
szervezési feladatokat. Számos 
apróságra oda kell figyelnünk, de 
mindig nagy öröm a felkészülés, 
és még örömtelibb a személyes 

találkozás az agostyániakkal - fo-
galmazott dr. Varga András.
Az agostyáni búcsúnak idén is 
része volt a jótékonysági vásár és 
a tombola, melyeknek bevételé-
vel a szervezők döntése alapján 
minden évben a helyi közösséget 
segítik. 2022-ben a teljes összeg 
egyik felét az agostyáni Bergen-
gócia Óvoda kapja majd, eszkö-
zök, játékok vásárlására, a bevétel 
másik fele pedig az Agostyánért 
Egyesületé lesz, amely munkájá-
val a városrész közösségi életét 
támogatja. 

Szent Ágoston napja

Fotók: Tata Város Önkormányzata, 
Bencsik János Facebook oldala
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Rendkívüli ülést tartott Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
augusztus 31-én, szerdán délelőtt a 
Városházán, ahol 9 napirendi pont-
ról tárgyaltak a képviselők.
A napirendek sorában az energia-
árak növekedésével kapcsolatban 
is döntöttek, miután a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal munka-
társai egy olyan előterjesztést ké-
szítettek, melyben többek között 
meghatározták a megnövekedett 
energiaárak fedezetére biztosított 
pénzügyi forrást, illetve elindítják 
azt a vizsgálatot, melynek során az 
önkormányzati intézmények és az 
önkormányzat által használt épü-
letek fűtési illetve villamos energia 
költségeinek változásait követik 
nyomon. A témáról Michl József, 
augusztus 31-i sajtótájékoztatóján 

elmondta: - Összességében ez év 
december végéig, az energiaárak 
emelkedése miatt mintegy 100 mil-
lió forint többletköltsége lesz az ön-
kormányzatnak az előzetes kalku-
lációk alapján. Tata polgármestere 
hozzátette, a következő időszakban 
minden hónapban készül majd egy 
pontos, részletes tájékoztató a kép-
viselő-testület tagjainak arról, hogy 
hogyan alakulnak a város energia-
költségei, s a következő ilyen elő-
terjesztés arra is kitér majd, mely 
területeken érhető el megtakarítás, 
ezt jelenleg még vizsgálják.
A nyárvégi ülésen döntés született 
arról, hogy a jövőben a 19 ezer 
tagot számláló Komárom-Eszter-
gom Megyei Horgászegyesületek 
Szövetsége lesz a Réti VIII-as tó 
bérlője. A helyszínen a szövetség 

elsősorban gyermekeknek szóló 
horgászprogramokat fog megvaló-
sítani. A képviselők szavaztak az 
újhegyi  bölcsőde fejlesztésével 
kapcsolatosan is. A Nádas utcában 
található új intézmény a 2022/23-as 
nevelési évben már fogadja a kis-
gyermekeket, s a jó megközelíthe-
tőség érdekében egy új út is épül a 
Nádas utca Újhegyi út és az elké-
szült bölcsőde közötti szakaszán. 
Emellett az intézmény környezeté-
ben, az önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanokon 13 darab, 600-
800 négyzetméter nagyságú köz-
művesített építési telek kerül kiala-
kításra, melyeknek megvásárlására 
hamarosan lehet majd pályázni. 
A Városházán sor került a Tatabá-
nyai Tankerületi Központtal fenn-
álló vagyonkezelési szerződés mó-

dosítására, miután a Menner Bernát 
Alapfokú Művészeti Iskola Fenyő 
téri telephelye (a Fenyő téri ze-
neiskola) az idei tanévtől megszű-
nik, az épületet ezért visszaadták 
az önkormányzatnak. Az ingatlan 
jövőbeli lehetséges hasznosításá-
ról Michl József úgy nyilatkozott: 
- Az a javaslatom, hogy az épületet 
ajánljuk fel a tatai nyugdíjas klu-
boknak. Mindkét közösség, a Vá-
rosi Nyugdíjas Klub és a Honvéd 
Bajtársi Klub is régóta szeretne már 
egy állandó közösségi teret a prog-
ramjai megvalósításához, irodáik 
működtetéséhez, ez az ingatlan pe-
dig megfelelő lehetne a céljaikra. 
A képviselők ülésükön voksoltak a 
Tatai Kertvárosi Óvoda és a Refor-
mátus Egységes Gyógypedagógi-
ai Módszertani Intézmény közötti 
megállapodásról, melynek nyomán 
a Kertvárosi Óvodában tovább 
folytatódik a logopédiai ellátás, 
valamint döntöttek a Tatai Bartók 
Béla Óvoda létszámbővítési kérel-
méről is, az óvoda munkatársi kö-
zössége ott gyógypedagógus szak-
emberrel bővül.
Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete következő ülését vár-
hatóan szeptember utolsó szerdáján 
tartja majd. 

A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. 2022-ben is őszi lomtala-
nítást végez városunkban, szep-
tember 9-től kezdődően a kör-
zetekben és október 17-től az 
üdülőterületeken.
Az őszi lomtalanítással kapcso-

latos sajtótájékoztatón szeptem-
ber 5-én Purgel Zoltán alpol-
gármester hangsúlyozta: - Az 
önkormányzat által finanszíro-
zott lomtalanítás idején ebben az 
évben is érvényes szabály, hogy 
az elszállítandó lomot az adott 

körzet lomtalanításának kezdete 
előtt 24 órával, de legkésőbb a 
megjelölt napon reggel 7 óráig 
kell kihelyezni. A gyűjtőkocsi a 
megadott körzet egy-egy utcá-
jában csak egyszer halad el, az 
utólag kihelyezett hulladék nem 
kerül elszállításra.  Tata alpol-
gármestere kiemelte: - A lom-
talanítás lehetősége kizárólag 
magáningatlanok tulajdonosaira, 
a lakosságra vonatkozik, tehát 
intézményekre, üzemekre, vál-
lalkozásokra nem.
Az őszi lomtalanítás során a 
magáningatlanoknál keletkezett 
lomhulladékok maximum 1 m3 
térfogathatárig helyezhetőek ki. 
Nagy mennyiségű lomhulladék 
elszállítását (teljes lakás, ház, 
nyaraló hagyatéki lomtalanítá-

sát) kollégáink nem végzik el. 
Mürkl Levente, a Környezetvé-
delmi és Városüzemeltetési Iro-
da vezetője tájékoztatott arról, 
hogy idén sem viszik el az ingat-
lanok elé kihelyezett veszélyes 
hulladékot (akkumulátor, festék, 
vegyszer, pala, stb.), az elekt-
ronikai hulladékot (TV, moni-
tor, számítógép, mosógép stb.), 
autógumit, építési törmeléket, 
üveget és tükröt, zöldhulladékot. 
A fokozott balesetveszély miatt 
az üvegezett ajtókat, ablakokat, 
bútorokat csak üvegmentesített 
állapotban szállítják el.
Természetesen 2022-ben is lesz 
lehetőség arra, hogy külön gyűj-
tőponton elhelyezhessék a tatai-
ak a kidobásra ítélt elektronikai 
illetve veszélyes hulladékaikat:

Rendkívüli testületi ülést tartottak a Városházán

Szeptember 9-én kezdődik az idei, őszi lomtalanítás

ELEKTRONIKAI HULLADÉK KÖZ-
PONTI GYŰJTÉSE
2022. szeptember 22.  TATA, AGOS-
TYÁNI  ÚTI  PARKOLÓ, 9 ÓRÁTÓL  
17 ÓRÁIG.
2022. október 05. TATA, KÖRNYEI  
ÚTI  PARKOLÓ,  9 ÓRÁTÓL  17 ÓRÁ-
IG.
Elektronikai eszközökből csak a meg-
bontatlan, egész készülékek kerülnek át-
vételre!

VESZÉLYES HULLADÉK KÖZPONTI 
GYŰJTÉSE
2022. október 04. TATA, KÖRNYEI  
ÚTI PARKOLÓ, 
7 ÓRÁTÓL  17 ÓRÁIG
Csak az alábbi veszélyes hulladék frakci-
ók kerülnek átvételre:
Festék és hígító származékok (maradék 
festék, festékes doboz) (5 l/fő, vagy 5 db 
festékes doboz/fő), toner, nyomtatópat-
ron (2 db/fő), növényvédőszer (2 l/fő), 
fáradt olaj (5 l/fő), akkumulátor (2 db/
fő).

Az elektronikai és a veszélyes hulladék 
leadása-átvétele a Közterület-felügyelet 
ellenőrzése mellett történik.

A lomtalanítás menete:
I. KÖRZET: Országgyűlés tér – Agostyáni 
út a vasúti átjáróig – Somogyi B. u. – Al-
mási u. – Bajcsy-Zs. u. – Bacsó B. út – Mi-
kovényi utca és a rácsatlakozó mellékutcák 
– Bacsó B. úti lakótelep. 
Időpont: 2022. szeptember 9-től.(A lom-
hulladékot legkésőbb 2022. szeptember 
9-én 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

II. KÖRZET: Bartók B. u. lakótelep – Ady 
E. u. – Petőfi S. u. – Egység u. – Sport u. – 
Malom u. és az ezekből nyíló utcák – Vér-
tesszőlősi u. – Baji u. – vasút által határolt 
kertvárosi városrész.
Időpont: 2022. szeptember 16-tól (A lom-
hulladékot legkésőbb 2022. szeptember 16-
án 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

III. KÖRZET: Május 1 út, Komáromi u. 
és a Környei út által határolt terület a Cif-
ra-malomtól – Rákóczi u. – Kocsi u. – Fa-
zekas u. és a rácsatlakozó utcák, azaz az 
Öreg-tó felé eső részek.
Időpont: 2022. szeptember 23-tól (A lom-
hulladékot legkésőbb 2022. szeptember 23-
án 7 óráig jól látható helyre helyezzék ki)

IV. KÖRZET: Május 1. út  – Új út – Fényes 

lakópark – Komáromi út – Mocsai út – Ve-
res P. u. - József A. u. – Kocsi út – Dadi u. 
és a rácsatlakozó utcák - Naszályi út – Lá-
tó-hegy.
Időpont: 2022. szeptember 30-tól (A lom-
hulladékot legkésőbb 2022. szeptember 
30-án 7 óráig jól látható helyre helyezzék 
ki.)

V. KÖRZET: Tata Újhegy utcái és a IV. 
dűlőtől a X. dűlőig – Agostyáni városrész
Időpont: 2022. október 7-től (A lomhulla-
dékot legkésőbb 2022. október 7-én 7 órá-
ig jól látható helyre helyezzék ki)

A lomtalanítás ideje alatt a „zöldjárat”, 
a zöld hulladék elszállítása szünetel! Az 
idei őszi lomtalanítás az üdülő területeken 
2022. október 17. és október 24. között 
zajlik. A lomtalanítás folyamatát a Közte-
rület-felügyelet ellenőrzi, ha szabálytalan-
ságot észlel, helyszíni bírságot szabhat ki. 
A 2022-es őszi lomtalanítás menetrendjé-
ről a postaládákba kézbesített tájékoztató-
kon is értesti a Városgazda Kft. a tataiakat.

Segítő közreműködésüket köszönjük:                              
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal                                                            

Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

Számlálóbiztosok jelentkezé-
sét várja a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal a 2022. évi 
népszámlálásra. A Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) ok-
tóber 1. és november 28. kö-
zött országos népszámlálást 
tart hazánkban. A népszám-
lálás az egyetlen teljes körű 
adatfelvétel a népesség és a 
lakásállomány jellemzőiről, a 
népszámlálási törvény szerint 
az adatszolgáltatás kötelező. A 
számlálóbiztosok jelentkezé-
sével kapcsolatban dr. Horváth 
József, Tata jegyzője adott tá-
jékoztatást.

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszám-
ban megjelenő
 lapunkban! 

tataivaroskapu.
ujsag@

gmail.com

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu
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Egy használt, de frissen felújí-
tott targoncához jutott hozzá 
jóval a piaci érték alatti áron a 
Magyar Máltai Szeretetszolgá-

lat Közép-dunántúli Régiója, a 
Vértes-Ker Kft. jóvoltából. A tar-
gonca, mely augusztus 31-én ér-
kezett meg, a jövőben a szeretet-

szolgálat régiós raktárában zajló 
munkát támogatja majd.
Bondor Lajos, a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Közép-du-
nántúli Régiójának vezetője a 
helyszínen úgy nyilatkozott: 
- Az adományozóval már régi 
kapcsolatunk van, hiszen koráb-
ban a tatabányai játszóterünkön 
osztottak élelmiszert a rászoru-
lóknak a karácsonyi időszakban. 
Amikor meséltem a regionális 
raktár létrehozásával kapcsolatos 
feladatainkról, azonnal a segítsé-
günkre siettek, s először a raktár-
épületekben lévő polcrendszer 
kialakítását végezték el, majd ezt 
követően a pakoláshoz nélkülöz-
hetetlen targoncát ajánlották fel, 
nagyon kedvezményes áron. 

A régiós központi raktárban há-
rom megye adományait gyűjtik 
folyamatosan, majd innen osztják 
szét a térség települései, intézmé-
nyei között. Visegrádi József, a 
tatabányai székhelyű, 100 dolgo-
zót foglalkoztató Vértes-Ker Kft. 
tulajdonosa úgy fogalmazott: - A 
küldetésünk a világban az, hogy 
szolgáljunk, és ha megtehetjük, 
hosszú ideje örömmel segítünk 
ott, ahol tudunk. Most egy olyan 
gázüzemű gépet hoztunk ide, 
mely megfelel a raktározás során 
felmerülő igényeknek. 
Tata Város Önkormányzata hosz-
szú ideje minden esztendőben, 
rendszeresen támogatja a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
tatai csoportjának működését, 

a segítségnyújtáshoz pedig az 
elmúlt időszakban számos alka-
lommal csatlakoztak a civil és 
vállalkozói szférából egyaránt. 
Michl József polgármester ezzel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: 
- Hálás köszönet a szeretetszol-
gálat közösségének, amelynek 
a munkáját hála Istennek egyre 
többen támogatják, s van olyan 
vállalkozás, amely a legnehe-
zebb külső körülmények között 
is figyel arra, hogy a maga esz-
közeivel segíthessen másokon. 
A szeretetszolgálat hátterének, 
infrastruktúrájának fejlesztésével 
pedig az adományozás megsok-
szorozódik, hiszen ezáltal még 
többeknek tudnak majd segíteni 
a mindennapokban.

A Köz Szolgálatáért Érdemjel 
Arany Fokozatát adományozta 
2022-ben Dr. Pintér Sándor bel-
ügyminiszter Jenei Mártának, 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársának, a Pol-
gármesteri Kabinet titkárság-

vezetőjének, aki az elismerést 
augusztus 23-án Budapesten, 
a Belügyminisztériumban vet-
te át Dr. Dukai Miklós Önkor-
mányzati államtitkártól. Jenei 
Mártát a kitüntetés alkalmából 
szeptember 2-án, a Városházán 

Michl József polgármester, Pu-
rgel Zoltán alpolgármester, dr. 
Horváth József jegyző valamint 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársi közössége 
köszöntötte.
A Köz Szolgálatáért Érdemjel 

arany, ezüst és bronz fokozatban 
adományozható a rendvédelem 
és a közigazgatás érdekében 
hosszú időn keresztül végzett 
kiemelkedő munka elismerése-
ként. Jenei Márta pályafutását a 
közszférában 1979-ben kezdte 
meg óvópedagógusi és tanítói 
képesítéshez kötött munkakö-
rökben. 2006. október 11. óta 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal köztisztviselője. Nagy 
hangsúlyt fektet tudásának bő-
vítésére, ezért végezte el töb-
bek között a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem kormányablak 
ügyintézői továbbképzését, 
valamint a Budapesti Corvi-
nus Egyetemen a közszolgála-
ti kommunikációs menedzseri 
szakot. 2012-ben anyakönyvi 
szakvizsgát tett, azóta az eh-
hez kapcsolódó feladatokat is 
teljes körűen ellátja, emellett 
oktatóként rendszeresen közre-
működik az anyakönyv-vezetői 
szakvizsgára történő felkészítő 
tanfolyamokon, szívesen adja 
át tapasztalatait a fiatal kollé-
gáknak. A házasságkötési ce-
remóniákra való felkészülése 
során mindig ügyel a személyes 

hangvételre, az egyediségre, 
szem előtt tartva, hogy a háza-
sulandók számára az esküvőjük 
pillanatai egyszeriek és megis-
mételhetetlenek, a párok pedig 
gyakran térnek vissza hozzá az 
esküvő után is, hogy kifejezzék 
köszönetüket a meghitt, egyé-
ni hangvételű szertartásokért. 
Polgármesteri titkárságvezető-
ként segíti a választott tisztség-
viselők mindennapi munkáját, 
programokat szervez, megbe-
széléseket készít elő és számos 
egyéb koordinációs feladatot 
lát el. Az önkormányzati kép-
viselők és kollégái bármikor 
bizalommal fordulhatnak hoz-
zá, feladatait hivatásszerűen, 
lelkiismeretesen, precízen látja 
el. Rendszeresen részt vesz az 
önkormányzat rendezvényein, 
számos eseményen vállalja el a 
konferáló szerepét. 
Munkájáért 2017-ben Tata Vá-
ros Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a Tata Városáért 
kitüntetés ezüst fokozatát ado-
mányozta Jenei Mártának, akit 
szorgalmáért, nyitott, barátsá-
gos személyiségéért a kollégái 
is elismernek és szeretnek. 

Targonca segíti a Máltai Szeretetszolgálat régiós raktárában zajló munkát

A Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatát vehette át Jenei Márta

A   pályázati időszak  kezdete: 2021. szep-
tember volt ,mely 2022. augusztus  végé-
vel zárul. Az elnyert támogatás összege: 
5,7 millió forint 

A pályázatban kiiírt  fő  cél volt, olyan 
innovatív, a kor követelményeinek megfe-
lelő közösségi tér létrehozása, amely hoz-
zájárul a tataiak és a kistérségben élők 
információs adatbázisokhoz való hozzá-
féréséhez,  a naprakész tudás megszerzé-
séhez. Ennek  keretén belül sor került esz-
közbeszerzésre, valamint az Új Kajakház 
előtti terület újraburkolására.
Az Új Kajakház Ökoturisztikai központ-
ban  létesített    „coworking tér”   legfőbb 
jellemzője a nyitottság, a változásokra 
való rugalmas  lehetőségek kínálata,  a 
digitalizált információszerzés. A Home 
Office rendszer újragondolása.
A pályázat segitségével beszerzésre ke-
rült infokommunikációs eszközöket  biz-
tositjuk majd  rövid és középtávú bérlőink 
számára.  Ezen eszközök: laptopok, LED 
Televiziok, hangfal szettek, digitális fény-
képezőgép. Természetesen kávé, űdítő és 
ebéd bekészítés is igény szerint.
Olyan cégek, star- up vállalkozások ré-
szére nyújtunk megoldást, melyek nem 
rendelkeznek elegendő eszközzel és hely-
lyel egy-egy kisebb rendezvény, találko-

zó, tréning megszervezéséhez. Valamint 
olyan cégek számára , melyek különleges 
helyszínt keresnek irodájukhoz közel  igé-
nyes környezetben. 
Erre tökéletes választás lesz az ÚJ Ka-
jakház Ökoturisztikai Központ külső és 
belső rendezvénytere, melyek akár 1-2 fős 
megbeszélésre, konzultációra is alkalmas 
terek. 
Valamint  nagyobb csapatépítő  esemény-
re is kitelepülhetnek 
a tatai Öreg Tó pano-
rámájával rendelkező 
coworking  termek-
be, illetve a  megújult 
„Business teraszra”. 
Mivel a Tópart rengeteg 
sportolási lehetőséget 
kínál – akár kerékpár-
kölcsönzés, kajak- kenu, 
sárkányhajó bérlés is 
megoldott a rendezvé-
nyek idejére. 
Jelenleg egy  utazási 
iroda látta meg a le-
hetőséget a Kajakház 

Coworking irodájában , aki időszako-
san béreli a helységet és veszi igénybe 
az eszközöket.Itt tudja lebonyolítani az 
ügyfélforgalmat, mely  nagyon igéretesen 
növekszik. 
Szeptemberben partnertalálkozóra hívjuk 
a majd a környező Cégek HR – munka-
társait, hogy megmutassuk  lehetőségein-
ket és megkérdezzük igényeikről a Kollé-
gákat. 

„Coworking tér kialakításához szükséges felújítás és digitális eszközbeszerzés a Tatai Városkapu Zrt- nél” 
TOP -7.1.1-16- ERFA -2021-00878 

Fotó: Tata Város Önkormányzata
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Hatodik alkalommal került meg-
rendezésre az éjszakai kerekezés 
augusztus 28-án az Által-ér völgyi 
kerékpárút mentén, amely 2020-
ban elnyerte az Év kerékpárútja cí-
met. Az ötletes fényárba öltöztetett 
bicajokkal százan indultak útnak 
Vértesszőlősről a Tatai Várba. A 
rendkívüli hangulattal bíró öröm-

kerékpározás idén is Vértesszőlős-
ről indult a kőhídnál található Ál-
tal-ér melletti kerékpár állomástól. 
Ebben az évben is tatabányai és 
tatai diákok kampányoltak az ese-
mény sikeréért, amely 6 éve indult 
el a Peron Music Alapítvány ön-
kéntes programjaként, majd gyor-
san népszerű lett a családok, keré-

károsok körében.
Cserteg István, aki hatodik éve ve-
zényelte a programot elmondta: - 
Számomra különleges találkozást 
jelent ez az esemény a kerékpáro-
sok szinte minden generációjával. 
A gyerekek, a fiatalok, a családok 
és baráti társaságok érkezése a 
gyülekezésnél már megalapozza a 

hangulatot. Itt mindenki figyelmes 
és segítőkész, vidámságot hoz a 
csapatba. Idén már 3 éves kortól 
érkeztek az ifjak, Esztergomból, 
Tatáról, Tatabányáról, Dunaalmás-
ról, Bokodról és Oroszlányból ér-
keztek a lelkes bicajosok. A tatai 
és tatabányai diákok örömmel se-
gítettek a sikeres lebonyolításban. 
Köszönettel tartozunk Árendás Ta-
másnak (Tom Kerékpár) és Tompa 
Andornak (Tata sportreferense), 
hogy ajándékokat sorsolhattunk a 
várban a Pruzsina Alice által elké-
szített Manó tallérok segítségével.
Tata diákpolgármestere Bátki Pi-
roska, így nyilatkozott az esemény 
kapcsán: - Az idei éjszakai kere-
kezés véleményem szerint nagyon 
jól sikerült, körülbelül 100 részt-
vevővel tudtunk áttekerni Vér-
tesszőlősről Tatára. Mint minden 
ilyen nagy közösségben történő 
sportprogramnak, ennek is megvan 
a maga hangulata. Gyönyörű szép 
a látvány is, ahogy este a biciklik 

lámpája egy hosszú sorban vilá-
gít, és rendkívül feltöltő tud lenni. 
Nagyon jó beszélgetések zajlottak 
le a röpke egy óra alatt és nagyon 
jó volt látni, hogy 2022-ben rend-
kívül sok nagyon fiatal résztvevő 
volt. Én nagyon jól éreztem ma-
gam, remélem ezzel mindenki így 
van és jövőre még többen tudunk 
egyet biciklizni.
Tatabánya diákpolgármestere Né-
meth Lilien is részt vett az ese-
ményen, hangsúlyozva, hogy 
mindenki nagyon összeszedett és 
figyelmes volt, de mindeközben jól 
is érezte magát. Jó volt látni, hogy 
milyen sok embert megmozgatott 
a program, melyben idén is közre-
működhetett Tatabánya Város Di-
ákönkormányzata. Bízom benne, 
hogy a hatodik éjszakai kerekezés 
sikere okán már beírhatjuk a 2023-
as naptárunkba a következő ese-
ményt-tette hozzá.

Cserteg István,
fotó: Pogány Gábor Zsolt

Vegyünk egy csapatnyi kis-
gyermeket, sok hangszert és 
lapozót, rengeteg éneket és 
mondókát : a felhőtlen és vi-
dám együttlét garantált!
2022. augusztus 12-én és 25-
én délelőtt ismét gyerekzsi-
vajtól lett hangos a Gyermek-
könyvtár különterme. A szobát 
ezúttal a színes szőnyegeken, 
anyukájuk ölében ülő, a hang-
szeres és könyves kosarakat 
tétován vagy már tapasztaltan 
felfedező, közben huncutul 

egymással barátkozó „aprósá-
gok” töltötték meg élettel.
Már egy éve, hogy a könyvtár 
elindította Baba-mama klub-
ját. A programmal az volt a 
célunk, hogy a legkisebb kor-
osztálynak (és szüleiknek) kí-
náljunk minőségi szabadidős 
elfoglaltságot a könyvtárban.  
A kezdeti „óvatos”  lépések 
után egyre többen és többen 
foglaltak helyet azon a bizo-
nyos szőnyegen, egyre többen 
tapsoltak, zenéltek és „ciró-

káztak” együtt velünk.
Minden foglalkozáson ének-
kel, mondókával, ölbeli játé-
kokkal, meseolvasással,  no 
meg sok-sok hangszerrel vár-
juk a családokat, a Kicsik pe-
dig játékosan ismerkedhetnek 
a könyvekkel és a könyvtárral.
Mostantól havonta kétszer ta-
lálkozhatunk a Cirókán (Ba-
ba-mama klubban) egy jóked-
vű mondókázásra és játékra 
a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtárban. 

Éjszakai kerekezés jó hangulatban

A Magyarországi Temetőfenn-
tartók és Üzemeltetők Egyesü-
lete (MTFE) szeptember 3-án 
ötödik alkalommal rendezte meg 
Országos Sírásó Versenyét, mely 
a szakma megbecsültségét és a 
benne dolgozók elismertségét hi-
vatott erősíteni. Az idei megmé-
rettetés helyszíne a tatai Kocsi úti 
köztemető volt, egy külön, erre 
a célra elkerített területrészen, 
ahol az önkormányzat nevében 
Purgel Zoltán alpolgármester kö-
szöntötte a résztvevőket. 
Az eseményen meghatározott 
szakmai szempontok szerint ér-
tékelték a csapatok teljesítmé-
nyét, ami nem csupán a gyor-
saságon múlt, hiszen kiemelten 
figyeltek a feladat tisztelet és ke-
gyeletteljes kivitelezésére is, ami 

része a sírásók mindennapi, fizi-
kális és lelki megterhelés mellett 
végzett munkájának. Varga Jó-
zsef az MTFE elnöke az esemé-
nyen elmondta: - A temetkezés 
ma tabutéma Magyarországon, 
ugyanakkor nagyon fontos ré-
sze az életnek és nem mindegy, 
milyen módon búcsúzunk el a 
szeretteinktől. Épp ezért döntött 
úgy az egyesület 2016-ban, hogy 
megszervezzük a versenyt, s ez-
zel egy kis rálátást biztosítunk a 
kívülállóknak is arra, hogy miről 
szól ez a szakma, pontosan mi-
lyen munkát is végeznek a sí-
rásók, kegyeleti munkatársak. 
A helyszínen a résztvevő 15 csa-
pat versenyzőinek fizikai álla-
pota és szakmai tudása egyaránt 
szerepet játszott. Az előző ver-

senyen Székesfehérváron a tatai 
Libitina Kft. csapata bizonyult 
a legjobbnak, s ezzel elnyerték 
az idei esemény rendezési jogát. 
Dobos János, a Kft. ügyvezetője 
és tulajdonosa ezzel kapcsolat-
ban úgy nyilatkozott: - Örömmel 
tettünk eleget az egyesület kéré-
sének, hiszen több elnökségi ülés 
is zajlott már korábban váro-
sunkban és mindenkinek nagyon 
megtetszett Tata. Dobos János 
hozzátette, az elmúlt évtizedek 
során sokat változott, fejlődött a 
temetkezési szakma, innovációk 
tették könnyebbé és gördüléke-
nyebbé a feladatokat, és a szol-
gáltatás is igényesebben, maga-
sabb színvonalon zajlik.
Az V. Sírásó Versenyt megelőző 
napon egy közös vacsorát szer-

veztek a résztvevőknek, akik 
az este folyamán egy különle-
ges filmbemutatót is láthattak.  
„To be, or…?” címmel Pozsgai 
Zsolt Balázs Béla-díjas érdemes 
művész, rendező és Kerekes 

András operatőr készített filmet 
2019-ben a IV. MTFE Országos 
Sírásó Versenyen. Az alkotás 
azóta Tokiótól, Indián át, Can-
nes-ig rengeteg fesztivál díját 
nyerte el.

Sírásó versenyt rendeztek városunkban

Pindurik lepték el a Gyermekkönyvtárat
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Szeptember 4-én a Tatai Vár-
ban rendezték Szűcs József: 
„A legszilárdabb talapzat” A 
Tata-Tóvárosi Izraelita Elemi 
Népiskola története 1851-1944 
című könyvének bemutatóját. A 

helytörténeti kiadvány Tata Vá-
ros Önkormányzata és a Kuny 
Domokos Múzeum közös ki-
adásában jelent meg, a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatásával.
A könyv, a Libelli Tatenses so-

rozat legújabb kötete, amely 
ismét városunk  oktatástörté-
netével foglalkozik, miután a 
sorozat részeként korábban már 
két alkalommal is a tatai közép-
fokú képzésről, a piarista rend 

nevelési és oktatási tevékeny-
ségéről jelent meg kiadvány. 
A könyvbemutatón Stegmayer 
Máté történeti muzeológus 
köszöntőjében elmondta: - A 
Tata-Tóvárosi Izraelita Elemi 
Népiskola előzményeiről, meg-
alapításáról, működéséről és az 
életben maradásért folytatott 
harcáról szóló, több mint 100 
év történetét felölelő munka a 
helytörténet számára hiánypót-
ló alkotás, de nem csak itt hely-
ben lehet értékes, hiszen köz-
történeti vonatkozásait tekintve 
országos kitekintésekkel bír. 
Számos téren árnyalja és egé-
szíti ki az eddig rendelkezésre 
állott csekély ismereteinket a 
tatai zsidóság oktatásának fej-
lődéstörténetéről, a tatai zsidó 
iskoláról, s ennélfogva a tatai 
zsidóságról.
A szerzővel a várban Dr. Si-
monik Péter helytörténész, 
egyetemi docens beszélgetett. 
Szűcs József több, mint három 
évig foglalkozott a témával, tu-

datosan gyűjtve az anyagokat, 
újságcikkeket, levéltári doku-
mentumokat. Így született meg 
a gondolat, hogy mindebből 
érdemes lenne egy forrásmű-
vet összeállítani az iskoláról, 
mely 1851-ben létesült és 1944 
tavaszáig működött. Szűcs Jó-
zsef a bemutatón úgy nyilatko-
zott: - Igyekeztem a könyvben 
érthető, minél köznapibb nyel-
vezetet használni, megtartva a 
kronológiát. Az volt a célom, 
hogy a kötet egyaránt olvasható 
legyen folyamatában, valamint 
egy-egy témára vagy személyre 
keresve is. 
A könyv azoknak szól, akiket 
érdekel városunk történelme, 
de a szerző kutatóknak is ajánl-
ja, hiszen rengeteg eddig meg 
nem jelentetett forrás található 
meg benne.  A legszilárdabb 
talapzat” A Tata-Tóvárosi Izra-
elita Elemi Népiskola története 
1851-1944 című kötetet az ér-
deklődők megvásárolhatják a 
Vármúzeumban. 

Megjelent a Libelli Tatenses sorozat legújabb kötete

2022.szeptember 16. péntek 
18.00  Tatai Est Mozi

A Tata és Térségi Civil Napok 
nyitórendezvénye

 A Fellner Jakab emlékév alkal-
mából premier vetítés

 „Fellner Jakab – Tata építőmes-
tere”.

A vetítést követően a Tatai Tele-
vízió alkotógárdájával Mohácsy 
Viktoral, Szalay Nikolettel és a 
Kuny Domokos Múzeum mun-
katársaival Kövesdi Mónikával, 
Stegmayer Mátéval egy beszél-

getésre kerül sor.
 A vetítés ingyenes, de helyfog-

lalás csak regisztrációval
2022. szeptember 16. péntek

18.00 Piarista kápolna
Tata, Tanoda tér 5/A 

PATROCINIUM a pia- rista 
rend megalapítójára emlékező 
mise- celebrál Ruppert József 

ny. igazgató
2022. szeptember 17. szombat  
8.00-12.00 Piac tér Lidl közöt-

ti fűves terület 
Rendhagyó tatai Garázsvásár!
Szeretnél eladni?- Megtetszett, 

vedd meg!
2022.szeptember 17. szombat 

14.00–16.00  
Tata, Építők Parkja 

Családi sport délután az ÁHI 
Jóga Egyesület szervezésében 
2022. szeptember 17. szombat 

16.00-22.00 Agostyán, 
Ágoston- liget 

Magyar Környezeti Nevelési 
Egyesület 30 éves évfordulóján 
16.30-18.00 óráiga Tatai Seam-

róg Ír Zenekar koncertje 
19.30-22.00 óráig csillagászat, a 
Tatabányai amatőr csillagászok 

segítségével. 
2022. szeptember 18. vasárnap 

7.00 - 11.00 Az Almási úti 
temető keresztjétől a Kossuth 
térig, a Fellner Jakab építette 

templomhoz  
ÁLDOZAT ÉS REMÉNY - 

utunk a keresztek mentén 
A búcsúi gyalogos zarándoklat 7 
tóvárosi és tatai keresztet érint

 és a Szent Kereszt templomban 
a 10 órai szentmisével zárul. 

2022. szeptember 18. vasárnap 
16.00-18.00 Esterházy

Pezsgőgyár 
Fellner-esték az Esterházy Pezs-

gőgyárban.  
Előadással, épületbejárással és 
pezsgőkostolóval egybekötött 
kulturális délután. Kizárólag 

előzetes bejelentkezéssel:  
30/470-1257, e-mail: varosse-

ta@gmail.com
2022. szeptember 19. hétfő 

14.00-16.00 Agostyán, 
Ágoston- liget 

Séta utcai utcai ruhában a kö-
zépkorban, ( XIII-XVI századi 
falurészlet bemutatása) Az épülő 
Árpd-kori körtemplom megte-

kintése.
 2022. szeptember 20 kedd 

14:00 Piarista Rendház 10-es 
terem

BorEcset - kézműves műhely  
Őszi ajtódísz készítése

2022. szeptember 20. kedd 
17.00 Piarista Rendház 

Tata a mi városunk 
Lírai várostörténet 

Tata múltja versben és prózában
2022. szeptember 21 szerda 

17:00 Piarista Rendház 
Egészségügy előadás  

Epebetegségek
2022. szeptember 22 csütörtök 

13.00- 16.00 Agostyán, 
Ágoston- liget 

Az ökofalu bemutatása, őszi 
termések az egészség szolgála-

tában, tea kóstolással. 
2022.szeptember 22. szombat 

16.00 Pötörke Malom  
A Pötörkétől a Jenő-malomig 
Programvezető: Stegmayer 
Máté történeti muzeológus”

 2022. szeptember 23. 
péntek 14.00 Agostyán 

Ágoston- liget
Az ökofalu bemutatása, őszi 

termések az egészség szolgála-
tában, tea kóstolással.

2022. szeptember 23.péntek 
17.00 Piarista Rendház 

10 éves a Civil Központok háló-
zata Civil díjak átadása 

2022. szeptember  23-25. 
A rendezvények ideje alatt Kul-

túrházak éjjel-nappal 
A programban megtekinthető a 

Fellner Jakab emlékév 
alkalmából készült molinó 

vándorkiállítás 
2022. szeptember 23. péntek 

17.00 Német Nemzetiségi Mú-
zeum udvara 

Hagyományosan sváb és svábo-
san hagyományos zenés-táncos 

rendezvény  
2022. szeptember 24. szombat 

9.00-13.00 Tatai Öreg-tó  
Madárles

A Tata-tóvárosi Vízisport Egylet 
nyílt napja 

Evezős egyesületi bemutatkozó 
az egyesületi tagog háziverse-

nyével 
Válaszd az evezést! 

2022. szeptember 24. szombat 
10.00 Új Kajakház Ökotu-

risztikai Központ 
Tata Cross Challenge 

2022. szeptember 24. szombat 
9.30-16.30  Tata Öreg-tó Hotel 

és Rendezvénytér 
Állatok Világnapja 

II. Tatai Állatbarátok Napja
2022. szeptember 24. szombat 

10.00-13.00 Agostyán, 
Ágoston- liget 

Az ökofalu bemutatása, madár-
gyűrűzési bemutató 

(időjárás függő)
2022. szeptember 24. szombat 
11:00 Tata Agostyáni utca 16. 
Dr. Mecseki László gyermek-

gyógyász  
emléktábla avatása

2022. szeptember 24. szombat 
18.00 Esterházy Pezsgőgyár 

 Haydn Krisztus utolsó 7 szava 
a kereszten c.oratórium 

Előadó: Komáromi Kamaraze-
nekar, Eszterházy Énekegyüttes 
Vezényel: Medveczky Szabolcs

2022. szeptember 26. hétfő 
16:00 Kuny Domokos Múze-

um
Történelem előadás - LÁTÓÚT:  
Fellner Jakab időszaki kiállítás 
a Kuny Domokos Múzeumban. 

A rendhagyó tárlatvezetést 
tartja: Stegmayer Máté történeti 
muzeológus Zártkörű rendez-

vény
2022. szeptember 26.  hétfő 

13.00- 16.00 Agostyán, Ágos-
ton- liget 

Az ökofalu bemutatása, 312 
meridián torna, bemutatása,   

gyakorlása
2022. szeptember 26. hétfő 

16.00- 20.00 Agostyán, 
Ágoston- liget

Tata és Térsége Civil Szerveze-
tek találkozója

2022. szeptember 27. kedd 
14:00 Piarista Rendház 10-es 

terem 
BorEcset - kézműves műhely  

Lakásdekor készítése parafából
2022. szeptember 27. 

kedd 18.00 BorDóHáz 
(Tata Fazekas u. 4.) 

Szent Borbála udvara és 
HEMINA vendégháza 

A VIDÉK, AHOL ÉLÜNK, A 
BOR AMIT FOGYASZTUNK 
a borút egyesület projektjének  

és néhány tagja borainak bemu-
tatója 

2022. szeptember 28. szerda 
12.00-15.00 

Tata Hemina Vendégház Bor-
DóHáz 

Alacoolj! 
Egy társasjáték fiataloknak 

Hogyan alakítható ki egy egye-
sület, alapítvány

2022. szeptember 29. csütör-
tök 17:00 Piarista Rendház 

Irodalom - művészet előadás -  
550 éve hunyt el Janus Pannoni-

us püspök, humanista költő
2022. szeptember 29. 

csütörtök 18.00 Piarista Rend-
ház 

A helyeket elfoglalni 17:30-tól, 
érkezési sorrendben lehet a dísz-
terem befogadó képességéig!” 

ÜLDÖZÖTTEK A KERESZ-
TÉNYEK? 

Azbej Tristan a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium állam-
titkárának előadása az üldözött 
keresztények helyzetéről és a 

Hungary Helps Programról.  
2022. szeptember 30. péntek 
17.00 Tata Grill előtti park   

HRSZ 4002. TOP’ART Utcaga-
léria átadása 

 TOP 7.1.1.-16-H-ER-
FA-2019-0522 

Tatai művészek bemutató kiállí-
tása nyílik Schenk Attila építész 

tervei alapján készült kültéri 
kiállítási installációkon „ 
„Tata és Térsége Civil Társulás 
2022 szeptember 30. péntek 

18.00 Peron Music Club
Peron Ősz 

Szezonnyitónagykoncert 
18:00 kapunyitás 

19:00 *Quack* koncert 
20:30: Kiscsillag koncert 
Peron Music Alapítvány 

Belépő: elővétben: 4000 Ft
 helyszínen: 4800 Ft 

2022. október 1. szombat 9.00 
Tata Berta Malom

XXV: Által-ér túra vízitúra 
Mikoviny Sámuel emléktúra 

A Zöld Sziget Kör Természet-
vizsgáló Közhasznú Egyesület 

szervezésében
információ: Oláh András 

30/54902006 20/596 4880 
zoldszigetkor@gmail.com

„XIX. Tata és Térsége Civil Napok 2022. szeptember 16-tól október 1-ig.”

Fotó: Tata Város Önkormányzata
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Az idei év Tatán Fellner Jakabról szól, 
a 300 éve, Morvaországban született 
építőmesterről, akinek életműve Tatán 
bontakozott ki, akinek tevékenysége 
egybeesett a barokk város kiépülésé-
vel, az Esterházy-birtok berendezésé-
vel. A Fellner Jakab Kulturális Egye-
sület a város önkormányzatával és 
intézményeivel összefogva, Fellner 
nyomában járva szervezi program-
jait, köztük azokat a műemléki túrá-
kat, melyeknek során az építőmester 
alkotásait keresik fel. Első utunkon a 
környék plébániatemplomait és plé-
bániaházait tekintettük meg. A falvak 
egykor az Esterházy-birtokhoz tartoz-
tak, a templomokat a katolikus földe-
súr kegyúrként építtette, jórészt a 18. 
század második felében. A Fellner 
nevéhez köthető számos egytornyos, 
falusi templom közül a leginkább fi-
gyelemre méltó Dad és Császár temp-
loma. (Egy következő kiránduláson 
az ősz során az építőmester további, 
környékbeli templomait vesszük sor-
ra.) 
Fellner Jakab nemcsak a tatai urada-
lom szolgálatában állt, és a tatai gróf 
megrendeléseire készített építészeti 
és átépítési terveket. A tatai Esterhá-
zy Miklós gróf testvéröccse, Ester-
házy Károly öröklött pápai birtokán 
is számos megbízást kapott Fellner, 
sőt, lassanként más főúri építtetők is 
megkeresték. A Fellner Egyesület kö-
vetkező kirándulása a „Baumeister” 
lépteit követve így a pápai plébánia-
templom és kastély, valamint a móri 
Lamberg-kastély megtekintésére irá-
nyult; ezt követően a morvaországi 
szülőváros, a mesés szépségű Nikols-
burg felkeresése következett A nagy 
érdeklődéssel kísért műemléki túrák 
sorában augusztusban azokat a felvi-
déki kastélyokat kerestük fel, amelye-
ket Fellner a tatai gróf másik testvére, 
Esterházy Ferenc megbízására a csal-
lóközi birtokon épített. Fotóink ezen a 
kiránduláson készültek.
A fellneri életműben igen fontos sze-
repet játszik cseklészi kastély átépí-
tése. Cseklész várkastélyát Esterhá-

zy József építtette 
még a 18. század 
elején, a tervező 
egy kiváló oszt-
rák építész, Anton 
Erhard Martinelli 
volt. Az 1750-es 
években Esterhá-
zy Ferenc gróf, a 
magyar királyi ka-
mara kancellárja 
a Pozsonyhoz alig 
több, mint 10 ki-

lométerre fekvő kastély átépítésével, 
a tervek készítésével Fellner Jakabot 
bízta meg. Ekkor készült el az új fe-
délszék, „francia födéllel” (ahogyan 
az akkoriban divatba jött manzárdte-
tőt emlegették), - így még egy lakó-
szint kialakítására nyílt lehetőség. Az 
építkezés közben további átalakítások 
is történtek, Fellner keze nyoma fel-
fedezhető a kastély karakterén, amely, 
mindent összevetve a magyarországi 
barokk kastélyépítészet remekei közé 
tartozik. A magas méltóságot viselő, 
és a királynő közvetlen környezeté-
ben élő építtető 1766-ban a kastély 
falai közt látta vendégül Mária Te-
réziát. Így a frissen és nagy gonddal 
helyreállított és szállodává alakított 
épület ma a Hotel Terézia nevet viseli. 
Az egykor híres és gyönyörűen kiala-
kított tájképi kert a szállóhoz tartozó 
golfpálya. A kert látványa így is pom-
pás, öreg fáinak festői csoportjaival, 
míg a lombok közti nyiladékokban 
Pozsony felé is ellát a szem.
A másik fontos épület, amelyet szin-
tén Esterházy Ferenc kancellár emel-
tetett Fellner Jakab tervei szerint, a 
tallósi kastély. Itt is, akárcsak Cseklé-
szen, egy 17. századi várkastély alap-
jainak felhasználásával indult meg 
az építkezés. 1760-ban készült el az 
épület, a belső díszudvart szabályos 
négyszögben körülölelő épületszár-
nyakkal. Az épületet aztán a gróf fel-
ajánlotta a királynőnek. Mária Terézia 
1763-ban itt nyitotta meg az első ál-
lami árvaházat. A kastélykertben az 
avatáskor a királynő fát ültetett. Ma 
már sajnos csak a csonkja van meg 
a századok alatt hatalmassá terebé-
lyesedett kocsánytalan tölgynek. Az 
épület volt később javítóintézet („fe-
nyítőház”), majd ménesközpont, vé-
gül Esterházy Mihály korszerűsítette 
a kastélyt, és családja lakta 1945-ig. 
A magyar kastélysorsokhoz hasonló 
a szlovákiai főúri rezidenciák sorsa 
is: kirablás, méltatlan használat, kal-
lódás, gondatlanság, tűzvész sújtotta 
ezt az épületet is, míg végül átvette a 

helyi önkormányzat.
Utunk során megálltunk Szencen. Ez 
a történelmi város nemcsak a zsoltár-
fordító Szenczi Molnár Albert szü-
lővárosaként ismert, hanem számos 
Esterházy családhoz kapcsolódó vo-
natkozás miatt is. Itt alapította meg 
Esterházy Ferenc a piarista rend ak-
kori legmodernebb iskoláját, a Col-
legium Cameraticumot (ma talán 
úgy mondanánk: hivatali és üzleti 
tudományok főiskolája) 1764-ben. 
Fontos tatai vonatkozás, hogy az épü-
let leégése után az intézmény Tatára 
költözött, a tatai piarista iskola épüle-
tébe. Egy nagyobb uradalmi központ 
és kastély is áll még Szencen (az ún. 
Nagy Stift), amelyet szintén Esterhá-
zy Ferenc építtetett és amelyet szintén 
átengedett Mária Teréziának. 1773-tól 
női javítóintézet, majd árvaház, végül 
katonaiskola lett a hatalmas épület-
ből, amely ma szintén sorsára vár.
A felvidéki kirándulás fontos állomá-
sa volt az a helyszín, amely Fellner 
Jakab személyéhez kevéssé, az Ester-
házy család történetéhez viszont na-
gyon szorosan kötődik. A mátyusföldi 
Galánta Esterházy Ferenc feleségé-
nek, Bessenyey Ilonának az öröksége, 
a család ősi fészke, ahonnan a család 
a „galántai” előnevet vette. Itt áll még 
az 1600 körül emelt, reneszánsz kas-
tély (ma múzeum), és az 1630-ban 
épített nagyobb kastély, amelyet a 
19. században romantikus stílusban 
alakíttatott át Esterházy József, az-
zal a szándékkal, hogy az akkor már 
valóban kiterjedt, és több ágra szét-
ágazó arisztokrata família egységét 
és rangját jelképezze. Ez a kastély 
is igen rossz állapotba került, de az 
utóbbi évtizedben a kastély javára lét-
rehozott civil szervezet példás módon 
traktusról traktusra haladva újítja fel 
és teszi bemutathatóvá.
Amint a 18. századi építőmester kar-
rierjét, megbízásait szinte lépésről 
lépésre követjük, úgy tágul ki szá-
munkra is a világ: városunk barokk 
kori képülése után tanúi lehetünk az 
ország 18. századi újjáépítésének, és 
egy tekintélyes főúri család felemel-
kedésének. Eközben kitágul a hori-
zont és összeérnek a történet szálai – 
úgy gondolom, rendkívül tanulságos 
és élvezetes az egész évre kiterjedő, 
átgondolt műemléki túra-koncepció, 
amelyért a szervezőket köszönet illeti. 
És még nincs vége az évnek! 

 
Kövesdi Mónika 

művészettörténész
Kuny Domokos Múzeum

Kastélyok, tornyok, kőkapuk. Fellner Jakab nyomában a Felvidéken

A Lélekháló Alapítvány az „Ext-
rém ügyességi szabadidős sport-
nap és bemutató” című, TOP-
7.1.1-16-H-ESZA-2021-02239 

azonosító számú projekt kereté-
ben idén előszőr szervezte meg 
„Tekerj Tata!” címmel extrém 
ügyességi biciklis rendezvényét 
2022. augusztus 28-án. Lőrincz 

Anita, az alapítvány elnöke el-
mondta, hogy a fesztivál nem va-
lósulhatott volna meg az Európai 
Unió és a programban együttmű-
ködő partnerek segítsége nélkül. 
A Lélekháló Alapítvány a pro-
jekt keretében idén tavasszal 
rendezte meg első terepjárós 
fesztiválját melynek folytatása 
volt az augusztus végi biciklis 
ügyességi verseny és bemuta-
tó „Tekerj Tata!” elnevezéssel. 
A program szakmai vezetője 
és szervezője Árendás Tamás, 
a Tom Kerékpár Szaküzlet és 
Szervíz tulajdonosa volt.  Az in-
gyenes rendezvényen a látogatók 
bemutatókat tekinthettek meg a 
Bokodi Sportegyesület Művész-
kerékpárosaitól, valamint a Tatai 

Atlétikai Club bringafoci szak-
osztályától. A családbarát prog-
ramon a legkisebbeket az ÁHI 
jógások várták ügyességi felada-
tokkal, míg a kezdő bringások a 
rendőrség kitelepülésénél tesz-
telhették tudásukat a mobil aka-
dálypályán. A nap fő attrakciója 
a pumpapálya verseny volt. Két 
korcsoportban, biciklivel és rol-
lerral indulhattak a résztvevők, 
akik közül a legjobbakat érem-
mel és kulaccsal jutalmazták a 
szervezők. Roller kategóriában 
a kicsiknél Oláh Zoltán állhatott 
a dobogó legfelső fokára, a má-
sodik Kerekes Robin, a harma-
dik Mészáros Milán lett, míg az 
idősebbeknél az első Kiss Ignác, 
a második Nederman Áron lett. 

A bringásoknál a kicsiknél Maj-
csák Kristóf volt a leggyorsabb, 
akit Mészáros Milán és Tóth 
Levente követett, az idősebbek-
nél pedig Németh Ádám lett a 
befutó, de szintén dobogóra áll-
hatott Vermes Bence és Soltész 
Olivér is. Az eredményhirdetés 
után a tatai Quack zenekar adott 
akusztikus koncertet, amelyen 
készülő lemezük dalait mutatták 
be a koraesti órákban. A progra-
mot a hagyománnyá vált éjsza-
kai kerekezés zárta, amit a tatai 
és tatabányai diákönkormányzat 
szervezett. 

Lélekháló Alapítvány, 
fotó: Lélekháló Alapítvány és

 Cserteg István

Nagy sikert aratott a „Tekerj Tata” biciklis fesztivál az Építők parkjában
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TATA - Környei ú. temető 
Tóth Dénes
Sárközi Péter

TATA - Kocsi úti temető-
Kozmer László
TATA - Almási úti temető
Nagy Ferencné
Dózsa Endre
Lengyel Károly 

Péter
Tolonics Jánosné

TATA Szent Kereszt 
templom kripta
Dr. Lux Andrásné

BOKOD   
Lázár Bálint  
Vida Imréné

SZOMÓD
Mohl Ferencné
Kaszab Tibor

OROSZLÁNY
Leskó Béláné
Laczó Béláné
Kis Imre Pál
Girgász József
Béke Poraikra!

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

Fraknó ura sem te Pápa De-
vecser Ugod valamint a föl-
desura 
A 2022-es évben Tata városa kul-
turális intézményekkel, egyesü-
letekkel együtt emlékezik meg a 
300 évvel ezelőtt született Fellner 
Jakab munkásságáról, a késői ba-
rokk építészet kiváló mesteréről, 
aki Tatából valóságos kis barokk 
várost varázsolt. A település fej-
lődésének elindítója, a kapucinu-
sok letelepítője a 340 évvel ezelőtt 
született Galánthai Gróf Esterhá-
zy József, aki a bécsi Krapff-csa-
ládtól 1727-ben 340.524 forintért 
megvásárolta az akkor elhanya-
golt települést, melyből királyi 
jóváhagyással családi hitbizo-
mányt alakított. Városba hívott 
építészek: Fellner Jakab, Éder Jó-
zsef, Grossman József és Schwe-
iger Antal valamint a mérnökök: 
Böhm Ferenc, Mikovinyi Sámuel 
keze nyomán alakult ki a három 
barokk hangulatú kis mezőváros: 
Tata, Tóváros és Váralja.
Gróf Esterházy József 1682. jú-
nius 12-én Pápán született Ester-
házy Miklós nádor (1582-1645) 
unokája. Esterházy Ferenc (1641-
1683) sempthei főkapitány Kés-
márki Thököly Katalin fiaként. 
Fivérei Antal (1670-1722), a ké-
sőbbi kuruc generális,  Ferenc 
(1683- 1754) Pápa földesura. 
Józsefnek mozgalmas élete, sokfé-
le rangja volt. Országbíró, tábor-
nagy, alezredes, Komárom megye 
főkapitánya, Dunántúli részek fő-
parancsnoka, horvát-szlovén bán. 
Esterházy József szülei gyermek-
korában papnak szánták. Édesa-
nyját korán elveszítette, anyja a 
kisfiút hét éves korától papi ru-
hába járatta. 1693-ban, 11 éves 
korában megalapították számára 
és rábízták a rátóti prépostsá-
got, amely megalapozta anyagi 
helyzetét, és lelki életét volt hi-
vatva biztosítani. Gyerekkorá-
ban az Esterházyak kismartoni 
várkastélyában dajkája elejtette, 
aminek következtében beszélő- és 

halló képessége megfogyatkozott. 
(Hebegővé, nagyothallóvá vált.) 
Mivel ilyen testi hibával rendel-
kezett, nem volt alkalmas arra, 
hogy katonai vagy diplomáciai 
pályára lépjen, mint a kor előkelő 
főurainak gyermekei. Tanulmá-
nyait a jezsuitáknál Sopronban, 
Nagyszombaton és Rómában vé-
gezte. Később Bécsben matema-
tikát, hadászatot, technikát ta-
nult. 1750 -ben még felszentelése 
előtt kilépett és beállt királypárti 
katonának. A történetírók sze-
rint hallása és beszédkészsége 
megjavult. Gyógyulását egy Szűz 
Mária képnek köszönhette, mely 
egy misszionárius kapucinus atya 
szobájának falát díszítette. A kép 
alatt a következő felirat olvasha-
tó. „A keresztények segítsége” eh-
hez a képhez többször imádkozott, 
beszéde és hallása megjavult. E 
kép előtt egy süketnéma hétéves 
kisfiú is imádkozott, a kapucinus 
atyával együtt Szűz Mária segítsé-
gét kérte. A fiú csodálatos módon 
meggyógyult. E képet az egyház 
kegyképpé nyilvánította. A bécsi 
kapucinusok templomában őrzik, 
másolata Vértessomlón található. 
(Zarándokhely lett.) Gróf Ester-
házy József kiváló katona volt. A 
labancok seregében végigküzdöt-
te a kuruc- labanc háborút. 1707-
ben mint sempthei várkapitány 
várat saját bátyjának, Antalnak a 
támadásától védte meg, aki kuruc 
generális volt. A Délvidéken két 
ízben harcolt a török ellen (1716-
18 és 1737-39). 1718-ban részt 
vett az olaszországi hadjáratban 
1744-45-ben az osztrák örökösö-
dési háború során harcolt a po-
roszok ellen. A csatákban való vi-
tézségéért 1741-ben tábornaggyá 
léptették elő és a dunántúli részek 
katonai parancsnokává nevezték 
ki. Élete a háborúk alatt sokszor 
került veszélybe, például Mária 
Terézia uralkodása alatt télen a 
szicíliai háborúk idején a hegyek 
között barangoltak, amikor a tes-
tét hólavina borította be, életét 

alig tudták megmenteni. Későbbi 
betegségeinek okozója valószínű 
ez az esemény lett. Nemcsak ki-
váló katona, de jó hazafi is volt. 
Ha kellett, a magyar alkotmány 
védelmében még a királynővel, 
Mária Teréziával is szembeszállt. 
A pozsonyi országgyűlésen így 
szólt a királynőhöz: „Az orszá-
gos követelések ősi törvényen 
alapulnak, melyre esküt tettek, de 
soha be nem tartották.” A király-
nőt arra kérte, bízzon a magya-
rokban,  szálljon szembe német 
miniszterekkel, tegye székhelyét 
Budára. Igaz magyar ember volt. 
Magyaros viseletét még akkor is 
megtartotta, amikor az urak kö-
rében a németes viselet elterjedt. 
Egyenessége miatt egy időre az 
udvarban kegyvesztett lett, de ki-
váló képességeit nem tudták soká-
ig nélkülözni. Több közjogi méltó-
ságot töltött be:
1708-tól királyi tanácsos, 1709-
től Komárom megye főispánja, 
1710-től királyi kamarás, 1723-
ban főudvarmester, 1724-ben a 
hétszemélyes tábla elnöke, 1725-
ben a királyi helytartótanács 
tanácsosa, 1733-41-ig horvát, 
dalmát, szlovén bán. 1746-ban 
királyi jóváhagyással a tatai hit-
bizomány megalapítója, 1741-től 
országbíró 1748-ig, haláláig.
Kétszer kötött házasságot, első 
felesége Hungersbach Mária 
Franciska grófnő, 1739. február 
23-án meghalt. 1940. november 
21-én újra megnősült, az elhunyt 
felesége unokahúgával Sauer An-
tónia grófnővel kötött házasságot. 
Országos teendői miatt jobbára a 
Bécshez, Pozsonyhoz közel fekvő 
nagybátyjától, Miklós nádortól 
örökölt Cseklészen lakott. Aaz 
itteni kastélyt 1712-ben kezdték 
építeni, birtokait fokozatosan 
gyarapította, jó gazdálkodott. 
1720-ban szolgálataiért királyi 
adományként kapta a pápai ura-
dalom egy részét. A dunántúli 
birtok nagy területen helyezke-
dett el. A legnagyobb uradalmak 

egyike volt a pápai-ugodi-deve-
cseri-tatai-gesztesi. Kisebb bir-
tokai voltak: Pozsony megyében: 
Majtény  Győr megyében, Gyöm-
rő Táp, Ménfő. Amikor 1727-ben 
megvásárolta a Tata és környéke 
települést, eredményes gazdálko-
dás érdekében hozzálátott az el-
hanyagolt terület rendbetételéhez. 
A birtok irányítását még ebben az 
évben galánthai Balogh Ferencre 
bízta. A terület vízügyeit rendezte. 
A mocsaras vidék rendbetételével 
pozsonyból érkező kiváló vízügyi 
szakembert, Mikoviny Sámuelt 
bízta meg. 1730- ban a török idők 
óta elhanyagolt nagy tavat és 
Cseke-tavat rendbe hozatta (hal-
tenyésztés), medrébe szorította. 
Tata és Almás között két csator-
nát épített ki, az egyikkel a tatai 
vizeket zömmel a Nagy-tó vizét 
vezettette le, a másikkal Tóváros, 
Naszály, Füzitő, Almás között lévő 
mocsarakat csapoltak le. Ezzel 
hatalmas területeket, tett alkal-
massá mezőgazdasági művelésre. 
Szabályozta a források vizét, ezzel 
csapó- és őrlőmalmok működését 
tette lehetővé. A parlagon heverő 
szántóföldek megművelésére, a 
megfogyatkozott jobbágyság nem 
volt elegendő. Hitbuzgó katoli-
kus lévén főleg katolikus vallású 
telepeseket hozott be Németor-
szágból, földterületeket lakhatást, 
6 évi adómentességet biztosított 
számukra. 1730-1751 között te-
lepítette le őket Elzászból, Bajo-
rországból, (Würzburg környéké-
ről). Morvaországból érkeztek a 
telepesek. Agostyán, Baj, Bánhi-
da, Dunaszentmiklós, Felsőgalla, 
Kecskéd, Környe Szomód, Tarján, 
Tolna, Zsemlye községekbe. Tatán 
mintegy ötven -hatvan család te-
lepedett le. 
Óriási vagyonából szívesen és 
sokat áldozott egyházi célokra, 
számos templom, plébánia épület 
alapítása, helyreállítása hirdeti 
bőkezűségét.
Tatán és környékén élők és a be-
telepítettek számára a katolikus 

hit terjesztése és gyakorlása, az 
általa tisztelt kapucinus atyákat 
hívta be. Számukra rendházat 
és templomot építtetett, vallot-
ta. „lelkem az istené, hűségem a 
királyé, becsületem a hazáé.” A 
gróf  kötelezettséget vállalt arra, 
hogy a letelepített kapucinusok 
megélhetéséről és az őt követő 
Eszterházyak gondoskodni fog-
nak. A tatai kapucinus rendház és 
templom alapításának éve: 1743. 
Helyreállíttattaa  szentivánhegyi 
templom omladozó szentélyét. 
1733-ban Majkon letelepítette a 
kamalduli szerzetesrendet. Ta-
tán (Remeteség) kertet és házat 
ajándékozott számukra. 1727-ben 
Nagyszombaton a leányneveléssel 
foglalkozó orsolyákat (apácákat). 
1735-ben a romokban hevert vér-
tessomlói kegykápolnát újjáépít-
tette, újonnan alapítja a gallai 
kecskédi, kozmai, környei, szendi, 
tolnai templomokat, lébánia laká-
sokat. 
Esterházy József birtokbalépése, 
működése korszakalkotó volt Tata 
történelmében. Ő és a birtokot 
öröklő Esterházy utódok beruhá-
zó, művészetpártoló tevékenysé-
ge a nép szorgalmas munkájával 
karöltve hozzájárult a város anya-
gi és kulturális tevékenységénhez. 
A  gróf hosszan tartó betegsége 
után 1748. május 17-én hunyt el. 
Először Pozsonyban, majd a kis-
martoni várban ravatalozták fel. 
Rangjához méltó ünnepség kereté-
ben a kismartoni ferencesek temp-
loma alatt lévő családi sírboltba 
temették el. A Tatai kapucinusok 
így búcsúztak tőle: ”1748. május 
10-én elhunyt az Úrban alapítónk, 
galánthai Gróf Esterházy József 
országbíró.  Múlhatatlan érdeme-
ket szerzett Isten, szent vallásunk, 
a király és a haza szolgálatában. 
Szerény imáiban gyermeki fáj-
dalommal emlékezik meg róla a 
Tatai szerzetesközösség Félalakos 
képe (olajfestmény) 1980-ig kapucinusok 
ebédlőjében

dr. Kiss Tiborné, a THE elnöke

340 évvel ezelőtt született 1682 1748 galánthai Gróf Esterházy József

Szeptember 16-án, pénteken 18:00 órától a 
tatai Est Moziban mutatják be a Tatai Televízió 
Fellner Jakab Emlékév alkalmából készített 

dokumentumfilmjét. 
A helyszínen a vetítést követően 

beszélgetésre kerül majd sor az alkotókkal, 
Mohácsy Viktorral, Szalai Nikolettel, Kövesdi 
Mónika művészettörténésszel és Stegmayer 

Máté muzeológussal.

A filmbemutatón a részvétel ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni szeptember 5. hétfőtől lehet 
az estmozi.hu oldalon, a 06-30/968-7004-
es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@

estmozi.hu e-mail címen.
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Programajánlat
Kézilabda
szeptember 10. szombat 11.00 
TAC – Pásztói KC női U17
15.00 TAC – Hatvani KSZSE fel-
nőtt női NB II 
17.00 TAC – Hatvani KSZSE női 
U19
szeptember 15 (csütörtök)17.30 
TAC – Agrofeed ETO UNI Győr 
férfi U20
szeptember 17 (szombat)18.00 
TAC – Csépe Salgótarjáni SKC 
férfi NB I/B
szeptember 21 (szerda)15.30 
TAC - Pilisvörösvári KSK férfi 
U18
A mérkőzéseket a Güntner Aréná-
ban játsszák.
Labdarúgás
szeptember 10 (szombat)
TAC – CSHC’94 SE férfi U17
TAC – Gerzzo Kft férfi U1414.00 
TAC – Vértesszőlősi SE férfi U19
17.00 TAC – Környe SE férfi fel-
nőtt
szeptember 11. vasárnap10.00  
TAC – Pápai ELC férfi U16
szeptember 21 (szerda) 18.00 
Zsámbéki SK – TAC megyei Szu-
perkupa döntő
A mérkőzéseket az Új úti pályán 
játsszák.

Kézilabda
Férfi BN I/B TAC – KK Ajka 
28-26 (17-8)
Vezette: Budai-Bock K., Wen-
zel T.
Góllövő: Kreisz 8, Kiss, Vass 
5-5, Kovács, Sárosi 3-3, Bod-
nár, Igali, Gajdos, Molnár 1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Az első meccs mindig nehéz, 
de ezt magunknak tettük azzá. 
Az elő félidőben talán még 
jobban is játszottunk a vártnál, 
de a második játékrész az na-
gyon nehéz lett. Sok volt a hiba 
támadásban és védekezésben 
is, az ellenfél pedig van olyan 
jó csapat hogy ráérzett a lehe-
tőségre. A lényeg, ha nehezen 
is de nyertünk.
Férfi U20 TAC – Bp Elektro-
mos SE 30-21 (16-8)
Vezette: Csupor Cs. Dr., Tóth 
J.
Góllövő: Tóth B. 7, Katus, 
Vincellér 6-6, Igali, Nényei 
3-3, Tóth K. 2, Czunyi, Török, 
Zwickl 1-1
Edző: Márton Ádám
- Egy feljutó csapattal talál-
koztunk akikről nem tudtunk 
semmit. Győzelmet vártam, 
amit főleg az I. félidőben mu-
tatott játékkal hoztunk is. Jól 
védekeztünk, a támadásokban 
is volt lendület. Nem szállunk 
el a győzelemtől, sokat kell 
még dolgoznunk, de megyünk 
tovább.
Labdarúgás
Magyar Kupa Nyergesújfalu 
SE – TAC 2-0 (1-0)
Vezette: Papp Á.
Góllövő: Molnár 28, Manga 92
Férfi felnőtt Nyergesújfalu SE 
– TAC 2-3 (1-0)
Vezette: Linn K.
Góllövő: Hajnal 17,83 ill. Ki-
prich 51, Felső 65, Mártonfi 67
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Vértessomlói 
KSK 2-1 (0-1)

Vezette: Huszka D.
Góllövő:Farkas 63,73 ill. Erl 
40
Nyergesújfalu SE – TAC 1-2 
(0-0)
Vezette: Mihályi M.
Góllövő: Jakobi 62 ill. Geszte-
si 69, Sternberger 85
Edző: Schaffer Péter
Férfi U17 Gerzzo Kft – TAC 
4-3 (1-1)
Vezette: Kiss J.
Góllövő: Kelemen 3,72, Nagy 
50,80 ill. Unger 37, Dumánsz-
ki 47, Chmelovics 76
Férfi U14 DAC Up FC Kft – 
TAC 1-1 (1-1
Vezette: Varga D.
Góllövő: Tanos 29 ill. Nagy 2
Edző: Schweininger Ferenc
Férfi öregfiúk Esztergomi Vité-
zek RAFC 3-0 (2-0)
Vezette: Kurali Z.
Góllövő: Párkányi 8,65, Kele 
(ö) 15
TAC – Tabak 13-3 (7-0)
Vezette: Berecz L.
Góllövő: Ferkó 5,25,47, Már-
tonfi 18, Tóth 23, Enyedi 30, 
Boros 31, Unger 35, Purgel 
42,55,75,80, Bujdosó 60 ill. 
Móra 70, Kaptás 80, Motiz 80
Női felnőtt TAC – Fortuna SE 
4-1 (2-1)
Vezette: Hegedűs P.
Góllövő: Bencze 25, Dr Vérte-
si 34, Horváth 58,59
Edző: Gusztafik Lilla
Női U19 Bakonyszombathely 
KSE – TAC 0-14 (0-9)
Vezette: Szabó G.
Góllövő: Hartai 2,28,34,42,50, 
Bencze 10,17,23,27,52, 
Schaffer 11, Haris 33, Schek 
60, Nagypál 65
Edző: Gusztafik Lilla
Női U16 TAC – Bakonyszom-
bathely KSE 6-0  (2-0)
Vezette: Urszán I.
Góllövő: Kurdi 12,55, Czakó 
26,35, Motil 41, Majorosi 47
Edző: Gusztafik Lilla

A hétvégén Szegeden rendez-
ték az Ifjúsági és U23-as Ka-
jak-kenu Világbajnokságot. 
A magyr válogatott színeiben 
két tatai kajakos is ott volt. 
Hidvégi Hunor K4 500 m-en 
testvérével Hidvégi Zalánnal 

ült hajóba, míg Hunor K1 500 
m-en is versenyzett. A négyes 
már az előfutamban is megmu-
tatta, hogy esélyes az aranyé-
remre amit aztán a döntőbe be 
is bizonyítottak. Hidvégi Hu-
nor és Zalán mellett Ozsgyáni 

Bence és Keller Gergő alkotta 
a csapatot. Vasárnap délelőtt 
valószínű, hogy a Hódy SE 
versenyzői a TV előtt ültek –
már aki nem volt ott Szegeden- 
hiszen nem sokkal 10 óra után 
lőtték el az ifjúsági férfi K1 

500 méter mezőnyét. Jó volt 
látni, ahogy Hunor mint akit 
megtoltak volna kilőtt a rajtból 
és pillanatok alatt az élen eve-
zett. A táv felére egy hajónyira 
nőtt az előnye. A kérdés az volt, 
kitart-e ez a lendület a végéig. 
Bár az utolsó 100 méteren már 
látszott a fáradtság, de az addig 
megszerzett előnyből maradt, 
így a tatai fiú joggal örült a vé-
gén: aranyérmes lett a VB-n. A 
magyar csapat 19. aranyérmét 
szerezte és a TV közvetítésben 
le lehetett olvasni a szájáról a 
boldogan kimondott „megvan” 
szót. „Nagyon kemény volt a 
szélviszonyok miatt, mert az 
eleje hátszeles volt, itt pedig 
szembeszél. Nehéz volt kibír-
ni, de a szurkolók segítségével 
megvolt az utolsó száz méter 
is, vitt magával a közönség.”- 
nyilatkozta a győzelem után. A 
két fiú három VB aranyérmet 
hoz haza Tatára. Mindenkép-
pen meg kell említeni Czina 
László nevét aki a Hódy SE-
ben a fiúk edzője.

Tatai érmek az EB-ről

Oxfordban rendezték a Szervá-
tültetettek és Művesekezeltek XI. 
Európa Bajnokságát. Magyaror-
szággal együtt 26 ország vett részt 
rajta. A magyarok tizenkét sport-
ágban szerepeltek. Nagy siker 
született, hiszen csak a házigazda 
Egyesült Királyság előzte meg a 
magyar csapatot. Legeredménye-
sebb sportágaink a bowling, az  
asztalitenisz, atlétika, úszás vol-
tak, összesen 41 arany, 40 ezüst 
és 42 bronzérem került a magyar 
versenyzők nyakába. Az érmesek 
között tatai versenyzőket is talá-
lunk. Asztaliteniszben Bácsi Ber-
nát egyéniben, vegyespárosban 
és férfi párosban is aranyérmes 
lett. Szendi János kétszeres ve-
seátültetett a TAC sportolója férfi 
párosban éppen Bácsival nyerte 
meg a számot, míg egyéniben és 
vegyespárosban bronzérmet szer-
zett. Tagja volt az ezüstérmes röp-
labda csapatnak is.

Dőltek a bábúk

Negyedik alkalommal rendezték 
meg az Edzőtáborban a Palotai Ti-
bor teke emlékversenyt. Az ország 
több településéről 18 csapat neve-
zett. A csapatokat 4 fő alkotta, akik 
egy pályacserével százszor gurítot-
tak. A verseny telizésből, tarolásból 
és bónusz dobásból állt. Ez utóbbi-
ban az a fontos, hogy a játékos elta-
lálja az első bábút mert akkor dup-
lán számít a ledöntött bábúk száma. 
Amennyiben ilyenkor valamennyi 
fa ledöntésre kerül már  négyszeres 
az érték. Így ez a dobásfajta döntő 
lehet a végső eredménynél. A pak-
siak, a fehérváriak és a hazai Tatai 
Tekeklub több csapatot is indított. 
Szép hazai siker született, hiszen 
a férfi csapat Szarka József, Szent-
péteri Dénes, Szűcs Ferenc, Varga 
Dénes összeállításban az előkelő 2. 
helyen végzett. A győztes Győri ba-
rátok együttese mindössze 26 fával 
bizonyult jobbnak.

A TAC férfi ifjúsági kézilabda 
együttese az elmúlt bajnokság-
ban az I.  osztályban szerepelt. 
Osztályozón sikerült kivívnia 
a bennmaradást, így ismét itt 
folytathatja. Az edző továbbra 
is Márton Ádám aki elmondta, 
hogy sikerült megerősíteni a 
csapatot, így vállalták ezt az 
osztályt. Július vége óta folyik 
a felkészülés, a bajnokságot 
pedig szeptember 8-án ide-
genben kezdi a csapat. Az őszi 
szezonban valamennyi hazai 
meccsét csütörtökön fél 6-tól 
játssza az együttes a Güntner 
Arénában.
09.15 TAC – Agrofeed ETO 
UNI Győr
29 TAC – BFKA Veszprém

10.06 TAC – MOL Tatabánya 
KC
11.03 TAC – Veszprémi KKFT
24 TAC – Budai Farkasok Rév 
Group
12.08 TAC – Sport 36 Komló
Az elmúlt bajnokságban a III. 
osztályt megnyerte a TAC férfi 
serdülő kézilabda csapata, így 
most a II. osztályban indul-
hatnak. Ők a hazai meccseiket 
szerdán 15.45-kor játsszák a 
Güntner Arénában.
09.21 TAC – Pilisvörösvári 
KSK
10.05 TAC – Százhalombattai 
KE
11.23  TAC – Várpalotai BSK
12.07 TAC – Haladás VSE 
Sport Kft

Hidvégiék VB aranyai!

Továbbra is I. osztályban az ifik Eredmények


