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Szeptember
16-án pénteken, az Est Moziban
mutatták be a Tatai Televízió
Fellner Jakab Emlékév alkalmából készített dokumentumfilmjét.
A félórás dokumentumfilm bepillantást nyújt az egykori építőmester helyi munkásságába
és városunk legmeghatározóbb
épületeinek történetébe. A képkockák során a Kuny Domokos
Múzeum két munkatársa, Kövesdi Mónika művészettörténész valamint Stegmayer Máté, történeti
muzeológus vezeti végig a nézőket. A filmbemutatót Domonkos
Ágnes, a Tata és Térsége Civil
Társulás elnöke nyitotta meg, az
esemény ugyanis a 19. Tata és
Térsége Civil Napok nyitóprog-

ramja volt. Ezt követően Rigó
Balázs, városunk alpolgármestere mondott köszönetet azoknak
a szakmai és civil szervezeteknek, amelyek munkájukkal hozzájárultak a 2022-es Fellner Jakab Emlékév eddig megvalósult
programjaihoz. Végül Petzke
Ferenc, a Tatai Televízió főszerkesztője osztotta meg gondolatait a premierrel kapcsolatban,
kiemelve, hogy a 32 éve működő
televízió fennállása óta évente
legalább két dokumentumfilmet készít,
melyek számtalan elismerést nyertek már
az elmúlt évtizedekben, s a most elkészült Fellner filmre is
várnak majd megmérettetések a közeljövő
dokumentumfilmes

szemléin.
A helyszínen a vetítést követően
beszélgetésre került sor az alkotókkal, akik többek között elárulták, hogyan és milyen szempontok alapján készült el a film,
valamint, hogy milyen személyes
tapasztalataik születtek a munka
során.
A félórás dokumentumfilm operatőri, szerkesztői és rendező
munkáját a Tatai Televízió két
munkatársának, Mohácsy Vik-
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tornak és Szalai Nikolettnek
köszönhetjük. A film közreműködője volt Kövesdi Mónika,
Stegmayer Máté, Balogh Ernő,
Elekes Zsolt, Kiss Krisztofer,
Crespo Rodrigo és Weil Róbert.
A „Fellner Jakab – Tata építőmestere„ című dokumentumfilmet természetesen műsorára tűzi
a Tatai Televízió, melynek közösségi oldalán és Youtube csatornáján is hamarosan megtekinthetik
az érdeklődők az alkotást.

Lebontották a Német Nemzetiségi Múzeum raktárát körülvevő
állványokat, az épület megújításának második szakasza véget
ért. A raktár megújításának első
üteme 2020 őszén fejeződött be,
akkor pályázati, önkormányzati
és megyei német önkormányza-

ti támogatással 5 millió forintos
beruházás keretében az épület
vízmentesítése és a belső terek
burkolatának hiányából fakadó
porszennyezés csökkentése valósult meg.
A tavasz végén megkezdett második ütemben az elmúlt hó-

napok során teljes homlokzati
felújítást végeztek, megtisztították a kőkereteket, az épület új
bejárati ajtót kapott, és megtörtént a lábazat injektálása is, ami
óvja a falakat a nedvességtől. A
raktár homlokzatának megújításával egyidejűleg megnövelték

az épület csapadékvíz-elvezetési kapacitását, s a Kapucinus
Templom felőli oldalon tereprendezési munkák zajlottak, melyek
ugyancsak a csapadékvíz elvezetését segítik. A külső megújulást
követően egy pályázati forrásnak
köszönhetően jelenleg a belső tér
korszerűsítése, a látványtár kialakítása zajlik a Német Nemzetiségi Múzeum raktárépületében.
A raktár mellett található múzeumi főépület korszerűsítésének
első üteme idén tavasszal fejeződött be, az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság 25 millió forintnyi támogatásából megújult a
múzeum főépületének külső
homlokzata és sor került a nyílászárók cseréire is. A felújítás
során a homlokzati fülkében álló
Nepomuki Szent János szobor
rekonstrukcióját ugyancsak vis�szahelyezték.
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Önkormányzat

Fellner emlékérem bemutató
szeptember
22-én
Megérkeztek a Városházára az
idei Fellner Jakab Emlékév alkalmából készült Fellner Emlékérmek. A bronz és ezüst érmék
bemutatására 2022. szeptember
22-én csütörtökön, 16:00 órától
kerül sor a Városháza dísztermében, ahová szeretettel várjuk
a tataiakat.
Az építész születésének 300.
évfordulója alkalmából kiadott
Fellner Emlékérmeket az eseményen Szabó Imrefia Béla
éremművész valamint Vámosi
László, az Éremgyűjtők Tatai
Szervezetének titkára mutatja
be az érdeklődőknek.
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Lakossági fórum Tata Településkép védelméről szóló rendeletének (TKR)
módosításáról
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a
293/2022. (VIII.31.)
határozatával kezdeményezte a Településkép védelméről szóló 29/2018.
(XII.20.)
önkormányzati rendelet
módosítását az alábbiak vonatkozásá-

ban:
• a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata
folytán felmerült új előírások rendeletbe történő beépítése, továbbá
• a Tata, Somogyi Béla u. 13. szám alatt álló
épület védelmének módosítása.

A módosítással kapcsolatban lakossági fórumot tartunk az alábbiak szerint:
A lakossági fórum időpontja: 2022. szeptember 30. 13:00 óra.
Helyszíne: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme - 2890 Tata, Kossuth tér 1.
A módosítással kapcsolatos javaslatokat,
észrevételeket a lakossági fórumon szóban,
illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan
lehet megtenni levélben a Polgármesternek
címezve a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth tér 1.) vagy
e‐mailben a foepitesz@tata.hu címre.
Tájékoztatom Önöket, hogy a módosítási eljárás során javaslatot, észrevételt a 6/2017.
(III.30.) önkormányzati rendelet alapján az
alábbi személyek, szervezetek tehetnek:

• a város közigazgatási területén állandó lakhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,
• Tata városában működő civil szervezetek,
• azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a településen található, és tevékenységük
a város településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,
• azon környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületek, szervezetek,
amelyeknek működése vagy tevékenysége a
város közigazgatási területére terjed ki,
• a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
• a településen székhellyel, telephellyel renMichl József
delkező vallási közösségek.

Lakossági tájékoztató a családi fogyasztási egységekre
vonatkozó kedvezményekről
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Magyarország Kormánya módosította az
egyes egyetemes szolgáltatási árszabások
meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.
21.) Korm. rendeletet, mely alapján a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül, ha több, de legfeljebb
négy önálló, az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban:
OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési
egység található, úgy a lakossági fogyasztó földgáz esetében kedvezményes többletmennyiség igénybevételére jogosult.
Az OTÉK szerint a lakás és az önálló rendeltetési egység fogalma a következő:
105. § * (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési
egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha,
főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő
helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit
(kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok
együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl.
élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési
lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára
szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterü-

letű helyisége, amely lehetővé teszi az (1)
bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek
folytatását - kivéve a jövedelemszerzést
szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos
alapterületének legalább 16 m2-nek kell
lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés
szerinti alapterületébe nem számítható be a
főző és az étkező funkció céljára is szolgáló
helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete,
amennyiben az a lakószoba légterével közös.
(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének
megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.
1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelethez Fogalommeghatározások
95. Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas
helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a
szabadból vagy az épületen belüli közös
közlekedőből nyíló önálló bejárata van.
Az ingatlanon lévő, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról a
települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít
ki.
A gyors ügyintézés elősegítése érdekében a
hatósági bizonyítvány kiállításához az alábbi tájékoztatást adom:
A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelmet, jelen tájékoztató mellékletét képező kérelem nyomtatványon
kell benyújtani személyesen, a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal Városépítészeti és
vagyongazdálkodási Irodáján (II. em. 202.
iroda), vagy postai úton, vagy az epapir.
gov.hu rendszeren keresztül. Az utóbbi
esetben a címzettnél: Tata Város Önkormányzatát kell kiválasztani, a témacsoport

esetén az önkormányzati igazgatást, míg az
ügytípusnál az ingatlan ügyeket szükséges
kiválasztani, a levél tárgyánál kérjük megjelölni, hogy hatósági bizonyítvány kiadása
iránti kérelem. Az e-mail útján megküldött
kérelmeket nem tudjuk befogadni.
Amennyiben az ingatlannal kapcsolatban
alaprajz vagy egyéb műszaki dokumentáció
rendelkezésre áll, úgy kérjük, hogy annak
másolatát a kérelemhez mellékelni szíveskedjenek.
A hatósági bizonyítvány kiállítása érdekében helyszíni szemlét tartunk, a kérelmezővel előre egyeztettet időpontban.
A hatósági bizonyítványt, amennyiben az
ügyfél elektronikusan nyújtotta be a kérelmét, úgy az ügyfélkapujára küldjük meg,
amennyiben személyesen vagy postai úton
nyújtotta be, úgy postán küldjük meg, de
lehetőség van a hatósági bizonyítvány személyes átvételére is előre egyeztetett időpontban.
Amennyiben a kérelemmel kapcsolatban
további kérdésük merülne fel a Városépítészeti és Vagyongazdálkodási Iroda munkatársai állnak szíves rendelkezésükre az
alábbi elérhetőségeken:
- személyesen ügyfélfogadási időben: Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal II. em. 202.
iroda,
- vagy a 34/588-619-es telefonszámon,
- vagy a foepitesz@tata.hu email címen.
A lakossági fogyasztó a jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt kizárólag a
259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletet szerinti kedvezmény igénybevételéhez használhatja fel az egyetemes szolgáltatónál.
(A hatósági bizonyítvány kiállítására vonatkozó kérelem űrlapja a tata.hu oldalról
tölthető le.)
				

Dr. Horváth József
jegyző

Ülésezett a Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
Szeptember 16-án a Városházán ülésezett a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács melynek tagjai ezúttal
három napirendi pontban egyeztettek.
A helyszínen szavaztak a Társulás 2022. évi költségvetésének módosításáról és az idei, első félévre vonatkozó
teljesítéséről, majd ezt követően a Szociális Alapellátó
Intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyására került sor. Michl József, a Társulási Tanács elnöke ezzel kapcsolatban
elmondta: - Ez a program egy több száz oldalas, komoly,
minden részletre kiterjedő munkaanyag, mely stabil alapot biztosít az intézményben zajló szakmai munkának, és
a fenntartónak is segít a feladatok áttekintésében.
A szeptemberi ülésen a Tatabányai Tankerületi Központ
és a Tatai Rendőrkapitányság beszámolóját is meghallgatták.

Közélet
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Lengyel polgármesterek ismerkedtek városunkkal
Lengyelországból, a Szentkereszt vajdaságból érkezett egy 42 fős
küldöttség szeptember 13-án a Városházára, ahol a vendégeket Michl József polgármester fogadta.
A csapat tagjai a régió polgármesterei voltak, akik tanulmányúton
vesznek részt, és Pozsonyból Budapestre tartva megálltak Tatán is.
A tanulmányút egyik szervezője testvérvárosunk, Pinczów polgármestere, Włodzimierz Badurak volt, aki a Városházán elmondta:
- Azért vállalkoztak az útra, hogy megismerkedhessenek más önkormányzatok működésével, és ezáltal gyarapítsák saját tudásukat,
ismereteiket. Tatára azért is jöttek el, mert a két település immáron
17 éve ápol testvárvárosi barátságot, és szerette volna megmutatni
a küldöttség tagjainak is Tata természeti és épített szépségeit.
A lengyel polgármesterek a nap folyamán városnéző kisvasúttal
tettek körutat, majd ellátogattak az Esterházy-kastélyba.

Ülésezett a tatai diákönkormányzat

Diákbál, diákpolgármester választás, Hexatlon sportverseny,
Mozdul a megye program, diákönkormányzati
megújulás,
strassbourgi látogatás. Ezek a
fő kihívásai idén ősszel a diákok munkájának. A találkozó
lehetőséget adott a nyári munka
értékelésére, valamint az őszi
programok megtervezésére, a
fejlesztések átgondolására. A
fiatalok maratoni értekezlete
igyekezett minden ötletmorzsát
feldolgozni, illetve koncentrált
a programok gondos előkészítésére.
Szeptember 6-án Tatán, a Városháza Martyn termében ülésezett
a TAVIDÖK, azaz Tata Város
Diákönkormányzata. A nyári élmények megosztásával kezdődött
a találkozó. A sűrű nyári élmények között természetesen volt
diákmunka, diákpiknik, közös
kerekezés és nyaralás, pihenés is.
A bevezető után a gyarapodásról
beszélhettek, hiszen a szeptemberi iskolakezdés lehetőséget nyújt
a TAVIDÖK csapatának növekedéséhez, folyamatos kedvező változásához. A Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium két új fiatalt delegált
a TAVIDÖK csapatába. Enikő és
Balázs lelkesen vetette bele magát az őszi tervekbe, megvalósításokba. Az októberi ülésre ugyancsak új tagok érkeznek a Vaszary,
a Kőkúti és a Fazekas Általános
Iskolákból, az Eötvös Gimnáziumból, valamint a TSZC Bláthy
Ottó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumból.
A találkozón Bátki Piroska ismertette az őszi diákbál programtervét, Lévai Dominik értékelte az éjszakai kerekezés
megvalósítását. A TAVIDÖK
tagjai sok javaslatot vetettek fel
a diákönkormányzat őszi váltása
és a diákpolgármester választás
előkészítése kapcsán. A diákönkormányzat programtervei és
felhívásai hamarosan megérkeznek az iskolákba a diákokat képviselő tanárokhoz. Mentorként
folyamatosan segíti a TAVIDÖK
munkáját Seres Éva tanárnő és
dr. Varga András tanár úr.
A TAVIDÖK legközelebb október 4-én ülésezik Tatán, a Városházán 16 órai kezdettel.
Cserteg István

II. Hadfiak Seregszemléje a várban, szeptember 24-én

A Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány idén is
megrendezi városunkban hazánk legnagyobb katonai hagyományőrző találkozóját, a II. Hadfiak
Seregszemléjét szeptember 24-én, 12:00 és 22:00
óra között a Tatai Várban.
A látványos eseményre az ország minden tájáról
érkeznek hagyományőrző fiatalok, gyerekcsapatok, amelyek katonai viseletekbe öltözve veszik
birtokba a várat szeptember 4. szombatján. A
seregszemle - amely egy ingyenesen látogatható
családi program is egyben - lehetőséget ad arra,
hogy bárki bepillantást nyerjen az egykori bajvívók mindennapi életébe, a hadficsapatok sátraiba,
kérdezhetnek a bajvívásról, beszélgethetnek a csapattagokkal és akár kézbe is vehetik a fegyvereiket.
A nap folyamán a közönség részt vehet egy tö-

rök-magyar csatában – biztonságosan, szivacsfegyverrel
–, kipróbálhatja magát csatacsillag-dobásban, a páncélsimogatónál sokat látott harci
felszerelést tapinthat meg, sőt
a láncingeket is fel lehet majd
próbálni. Az érdeklődőket mesterség-bemutatók és középkori
kézműves foglalkozások is várni fogják. Az eseményen négy
alkalommal indulnak a Mátyás
udvarát és a török kort megidéző, mozgalmas történelmi
séták a vármúzeum bejáratától.
A várban és várudvarban a 40
perces színházi elemekkel színesített túrák a korszak nagyjait, jelentős eseményeit elevenítik meg.
A programban a délben kezdődő hadfiak látványos
felvonulása után a színpadon a Rezeda Népzenei
együttes lép fel, őket követi a Bajvívók Bandája,
az Aprája Dudazenekar és a Misztrál. A táncházat követően hazánk egyik legnevesebb világzenei énekese Herczku Ágnes ad koncertet Nikola
Parovval, majd a fényfestés és a fáklyás bajvívás
után a Bordó Sárkány zenekar koncertje zárja az
idei seregszemlét. Mindemellett nem marad el az
esti fáklyás bajvívás, valamint a fényfestés sem,
Jankovics Marcell és Méry Gábor Felvidéki gótikus templomok I-XII. című albumsorozatának
válogatott fotói jelennek meg a falakon.
A nap folyamán minőségi gasztronómia kínálat és
baba-mama sátor is várja a látogatókat.

PROGRAM:
12:00 Hadfiak felvonulása
13:00-13:20 Rezeda Népzenei együttes
13.30-15:00 Egyesületek bemutatói
15:00-15:30 Bajvívók Bandája, Aprája Dudazenekar
15:30-16:45 Oh, én édes Hazám!Misztrál zenekar koncertje
16:45-17:45 Táncház
17:45-19:00 Herczku Ágnes és Nikola
Parov koncertje
19:00-20:00 Felvidéki középkori
templomok gótikus táblaképeiből készült fényfestés, közben: gyermekek
éjszakai fáklyás bajvívása historikus
élőzenei kísérettel
20:00-22:00 Bordó Sárkány zenekar
koncertje
Egész nap:
Hagyományőrző ifjak felvonulása
Harci bemutatók
Török–magyar csatajáték
Buhurtviadal (páncélos lovagok viadala)
Csatacsillagdobás
Fegyversimogató
Páncélsimogató
Íjászat
Kézműves programok
Mesterség bemutatók
Mátyás király-séták indulási időpontjai (időtartam: 45 perc): 11h, 13h, 15h,
17h, találkozó a vármúzeum bejáratánál
(További részletek: https://www.facebook.com/thakademia/)
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Elhunyt Wittner Mária

Hosszú betegség után elhunyt
Wittner Mária, 1956-os szabadságharcos.
Megpróbáltatásokkal teli életét
a Magyarságkutató Intézet így
idézte fel:
„Már az indulás sem volt egyszerű számára; szülői gondoskodást nélkülözve nőtt fel. Kétéves
korától az 1950-es államosításig
a karmelitáknál nevelkedett,
majd állami gondozásba került.
A gimnáziumot félbehagyva
Szolnokon, majd Kunhegyesen
dolgozott gépíróként. 1955-ben
született meg első gyermeke,
akit egyedül nevelt.
Az 1956-os forradalomba a kezdettől bekapcsolódott a fővárosban. Sérülteket látott el, majd a
november 4-i sebesüléséig részt
vett a fegyveres harcokban is.
Disszidált, de néhány hét után
hazajött. 1957. július 16-án tartóztatták le, 1958. július 23-án
pedig első fokon halálra ítélték.
A vád: „fegyveres szervezkedésben való részvétel, illetve
az államrend megdöntésére
irányuló fegyveres szervezkedés, többrendbeli meg nem állapítható gyilkossági kísérlet,
fegyveres rablás, disszidálás”.
Kétszáz nap elteltével az ítéletet másodfokon életfogytiglanra
változtatták. 1970. március 23án, tizenhárom év rabság után
az utolsók közt szabadult.
1972-ben férjhez ment és Dunakeszire költözött, kisebbik
gyermekének 1973-ban adott
életet. Varrónőként, takarítónőként dolgozott egészen 1987-ig,
amikor megromlott egészségi
állapota miatt leszázalékolták. A
politikai életbe 1989-ben, a Kádár-rendszer bukása után kapcsolódott be. Részt vett számos
’56-os szervezet munkájában,
neve összeforrt markáns antikommunizmusával.”
Wittner Mária számos alkalommal járt Tatán, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervezett
ünnepi megemlékezéseinknek
többször is vendége volt. 2019.
október 26-án, a Baji úti emlékkőnél megtartott beszédében
így vallott hazaszeretetéről: „A
kivégzett mártírok üzenete égbe
kiált, s az áldozatok erőt adnak
nekünk, mert ezt az üzenetet
csak mi értjük. Mi, akik sem szívet, sem hazát nem cserélünk,
mert ezt a hazát megtartani csak
azok tudják, akik annyira szeretik, hogy még áldozni is képesek érte, ha kell, az életüket.”
Tata Városa fájó szívvel búcsúzik Wittner Máriától és mély
részvéttel osztozik a család fájdalmában.
Isten nyugosztalja!
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Újra együtt a Szent Ágoston Napi Búcsún

Augusztus utolsó hétvégéjén a
szokásosnál is vidámabban mosolygott a nap Agostyánra. Szent
Ágoston ünnepén, mint minden
évben, újra örvendhettünk egymás társaságának, mulathattunk,

töltekezhettünk testi és lelki táplálékkal, elbúcsúztunk aggodalmainktól,
torzsalkodásainktól,
nehezteléseinktől, ismét megpecsételtük barátságunkat és összetartozásunkat.

A búcsú vidám zenés felvonulással indult lovasokkal, tűzoltó autós kísérettel. A faluház udvarán
sváb tánccal nyitottuk a műsort.
Elbűvölt bennünket a Bergengócia óvoda apróságainak előadása.

Polgármester úrral csapra vertük
a Jónás pincészet ajándékát, egy
hordócska olasz rizlinget, melyet
virágos jókedvvel kortyolgatott az
egybegyűlt sokaság. Az Agostyáni
Dalkör, az Agostyáni Zumbások
és a Peron Tehetségközpont zenekara, az „AnnaBarni Duó” tovább
fokozták az ünnepi hangulatot.
Hamarosan megtudhattuk, ki
nyerte az „Agostyán pogácsája”
díjat, és ízlelhettük a versenyműveket.
Hajnali háromig állt a bál az
Agostyánhoz hűséges Tarianer
Spitzbuam zenéjére. Eközben a
tombolajegyek sűrűn fogytak,
amit a felajánlóknak és a jegyvásárlóknak köszönünk, hiszen az
óvodát, és az Agostyánért Egyesületet támogatták.
Délután a gyermekek akadálypályán mérhették fel gyorsaságukat,
ügyességüket a szülők, rokonok
szurkolása kíséretében.
Közös örömünk közös gondoskodás eredményeként született.

A szervezés, a lebonyolítás igazi
csapatmunka, melyet a feladatok
pontos megosztása, és az évek
alatt csiszolódott összhang jellemzett. Akik különösen sokat segítettek: Fohner Zsolt, Grépály Michl Zsuzsanna, Izingné Hernádfői
Csilla, Jónás Ferenc, Kádas Judit,
Szatai Beatrix, Zentner Miklós
és az önkéntes tűzoltók, Zentner
Márk, Zsebőkné Hidvégi Éva és
az óvoda dolgozói, a szívességből
előadó dalkör, zumbások, Egressy
kórus. Hála kísérje fáradozásaikat!
Köszönjük Tata Város Önkormányzatának, a Tatai Rend-ház
Kft-nek, A Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi
támogatást és a helyszín biztosítását.
A szorgos hétköznapok ölelésében szépek az ünnepek, míg a
szívből átélt ünnepek varázsolják
ünnepivé a hétköznapjainkat.
dr. Varga András
Újhegy városrész és
Agostyán képviselője

Sikeres jótékonysági vásár! Pogácsasütő verseny

Fokozódó sikerének hála, az
agostyáni jótékonysági vásár
idén is gyűjtötte és árusította
portékáit a Szent Ágoston napi
búcsúban.
Számos nagylelkű polgárunknak köszönhetően ebben az
évben is rekordot döntött a
felajánlott értékes használati
tárgyak mennyisége és a kézműves termékek, melyeket a
helyi lakosok saját kezűleg készítettek.
A bevétel összege szintén rekord jelentőségű az előző évekhez képest 111.000 Ft.
A használt holmik között számtalan könyv, játék, ékszer, ba-

baholmi volt megtalálható,
de a készletben lapultak szerszámok, egy könyvespolc és
számtalan sok apróság is.
A jótékonysági vásár sikerének
főszereplői azok a jótékony
lelkű agostyániak, akik évről
évre felajánlják használt vagy
új értékeiket a jótékony cél érdekében és azok az érdeklődő
vásárlók, akik ezeket a termékeket megvásárolják.
Mindezen felül köszönet azoknak, akik a beszerzett tárgyi értéken felül fizettek, mondván;
„Ez jótékonysági vásár!”.
Szatai Bea
– Agostyánért Egyesület

A búcsú keretén belül negyedik
alkalommal rendezték meg Agostyánban a Süteménysütő versenyt. Az első évhez hasonlóan az
idei évben ismét pogácsasütő versenyt volt a településen. Az volt a
kérdés, hogy a jelentkezők közül
ki készíti a legfinomabb „hamuba sült” pogácsát Agostyánban.
Nevezni bármilyen ízesítésű 1
tányér, tál vagy tálca pogácsával
lehetett, melyet később felszolgáltak a vendégek részére. A pogácsák leadási határideje a búcsú
napjának szombatján 16,00 óra
volt a Faluházban. A megsütött
pogácsák finomak voltak a versenyre számos nevezés érkezett.
A bírálóknak mindegyik tételből
1-1 db lett felkínálva a döntést
megelőzően, de vissza is kóstolták őket. A független szakmai
zsűri három tagból állt és mindhárman a tatabányai kereskedelmi és vendéglátó iskola szakmai
ismeret tanárai voltak. A döntést
A „Szomszédság ünnep”
ideje alatt a Tata és Térsége
Kézműves Egyesület több
tagja tartott kézműves foglalkozást az agostyáni gyerekeknek és felnőtteknek is.
Lehetett kis agyagtányérokat
korongozni, illatpárnát készíteni, és ismerkedni az üvegmaratás különleges technikájával is. A legkisebbek a
dekupázs módszerével készíthettek hűtőmágneseket,
kis képecskéket. Sok fiatal
vett részt a foglalkozásokon
és boldogan vitték haza az
elkészült termékeket, kis kincseiket.
Reméljük, hogy ez a kezdeményezés, a kézműves mesterségekkel való ismerkedés
hagyománnyá válik a Búcsú
ideje alatt Agostyánban.
Izingné H. Csilla
pályázati koordinátor

közösen hozták majd az eredményt Szatmári Zsuzsanna elnöke ismertette. Majd összeállításra
került „Agostyán vegyes pogácsatálja” is. Az eredményhirdetés a
közönség számára még aznap a
búcsú keretén belül megtörtént.
A legjobb pogácsa készítői okleveles elismerésben és díjazásban
részesültek és a nyertes ezen felül 1 éven keresztül otthonában

büszkén kiállíthatja a vándorkupát! A nyertesek értékes ajándékokat nyertek, a teljesség igénye
nélkül: sütőformákat, kelesztő
tálat, inox evőeszköztartót, jó minőségű sajtreszelőt, hámozó kést,
konyaruhát, konyhai edényfogó
kesztyűt stb. nyertek. A gyerekek külön díjazásban részesültek.
		

Fohner Zsolt
- Agostyánért Egyesület

Közélet
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Bachát László emléke előtt tisztelegtek az Eötvös Gimnáziumban

Tata Város Önkormányzata és az
1957-ben érettségizett öregdiákok
szervezésében avatták fel Bachát

László, Lőrincze Lajos- díjas tanár emléktábláját az Eötvös József Gimnáziumban szeptember

14-én délután.
Bachát tanár úr születésének 100.
évfordulója tavaly volt, de a pandémia miatt nem tudták felavatni az emléktáblát. Bachát László
1949-től 1957-ig tanított a Tatai
Eötvös József Gimnáziumban, a
feleségével együtt. Az 1956-os
forradalomban betöltött szerepe
miatt kellett elköltöznie Tatáról
a családnak, így kerültek Nyíregyházára, ahol először öt éven át
egy középiskolában tanított, majd
ő volt a Nyíregyházi Tanárképző
Főiskola Nyelvészeti Tanszékének alapítója és nyugdíjba vonulásáig tanszékvezető tanára 1962től 1989-ig.
A Bachát László életútját felidé-

ző egykori tanítvány, Dr. Szabó
Dénes gyermekorvos, ny.osztályvezető főorvos elmondta: - A
tanár úr rendszeresen találkozott
egykori diákjaival, az érettségi találkozókon is részt vett, az
utolsó időkben pedig évente találkoztunk, és ha nem tudott jönni,
akkor volt diákjai utaztak el hozzá
Nyíregyházára. Nagyon szeretett
bennünket és ’56 miatt forradalmi
osztálynak hívott minket - fogalmazott Dr. Szabó Dénes.
Az eseményen részt vett Bachát
László fia és lánya is. Bachát Nóra
a Tatai Televíziónak úgy nyilatkozott:- Szívesen tértem vissza Tatára, ahol kora gyermekkoromat
töltöttem, most újra bejárjuk a

várost, hogy felidézzük a régi emlékeket, és nagyon örülök annak,
hogy Tata így tiszteleg édesapám
emléke előtt.
Bachát László 2009-ben hunyt
el. Neves nyelvész volt, akinek a
Magyar Nyelv Múzeumában emlékpontja van, ahol többek között
munkái, könyvei láthatóak. 14 önálló, illetőleg szerkesztett kötet,
több mint 102 névtanulmány és
számos népszerűsítő cikk található gazdag életművében, munkáját
több kitüntetéssel is elismerték el,
de ahogyan a Magyar Nyelv Múzeumának honlapja felidézi emlékét, elsősorban mégis tanár volt,
több ezer magyar szakos hallgató
tanára.

Pannonhalmi kirándulás a Honvéd Bajtársi Klub szervezésében

2022 aug. 20.-án kirándulást
szerveztünk Pannonhalmára a
Honvéd Bajtársi Klub keretén
belül. Nem titkolt célunk volt,
hogy ezen a szép ünnepen minden alkalmat megragadjunk a
közös együttlétre, egyben közösen ünnepeljük államalapító
Szent István királyunkat, az új
kenyér és a kereszténység ünnepét. Úgy gondoltuk, hogy erre a
legalkalmasabb hely a kereszténység magyarországi bölcsője,
Pannonhalma.

Ajánló

Az idő kezdetben nem volt kegyes hozzánk, szemerkélő esőben indultunk el.
A másik szomorúságot az okozta,
hogy elnökünk, Sárközi József
Úr nem tudott velünk tartani, de
egy kedves hangú levélben mindenkinek nagyon jó szórakozást
kívánt a kiránduláshoz.
Pannonhalma és az apátság történetéből jómagam készültem
fel, mivel tárlatvezetés nem volt
a csoportunk részére. A Győr Moson - Sopron megyei Szent

Márton hegyen álló monostort
a magyar kereszténység bölcsőjének tekintik, alapítása Géza
fejedelemhez köthető és 996
körülre nyúlik vissza. 1541-ben
kapott főapátsági rangot, majd
1945-ben államosították, ezt
követően csak 2 közösségnek
engedték meg hazánkban, hogy
gimnáziumot működtethessen,
egyik ez a monostor volt. 1996ban II. János Pál pápa is meglátogatta Pannonhalmát, amely
a világörökség része kimagasló

címet is birtokolja.
A monostor méltán világhírű
könyvtárat mondhat magáénak,
melynek berendezése és csodás
gyűjteménye minden korosztályt ámulatba ejt. Emellett kis
betekintést nyertek a jelenlévők
a gyógynövénykert, az arborétum, a levendulás és a borászat
keletkezésébe is. Csoportunk kis
kitérővel Gönyű községben állt
meg egy jó kávéra, finom fagyira a jelenlévők nagy örömére.
A kis pihenő után úticélunk felé
vettük az irányt. Szemerkélő
eső, de kellemes hőmérséklet
fogadott bennünket. Az apátság külső terét és a könyvtárat
tudtuk először megnézni, mivel
szentmisét és kenyérszentelést
tartottak a templomban. Klubtársaink választhattak, hogy részt
vesznek a szentmisén vagy közösen megtekintjük a lombkorona-tanösvényt. Ez a látványosság
2018-ban készült, 14 m magasra
emelkedik a lombok fölé ami 80
m hosszú és halat formáz, mely a

kereszténység egyik fontos szimbóluma. Az arborétumon keresztül, a Millenniumi emlékmű és
a Boldog Mór-kilátó érintésével
értük el a tanösvényt, ahonnan
csodálatos kilátás nyílt a környező vidékre.
A szentmise végeztével közösen
tekinthettük meg a templomot és
az alteplomot, ahol az új kenyérből minden jelenlévő látogatót
szívesen megkínáltak. Várakozásunknak és az előzetes ismertetőnek megfelelően a könyvtár
szépsége mindenkit lenyűgözött.
Leereszkedve a hegyről egy kicsit elfáradva, de vidáman érkeztünk meg a faluban lévő Izsóp
étterembe. Az ebéd nagyon finom volt, mindenki legnagyobb
megelégedésére. Az aznapi programot az Illatmúzeum megtekintése zárta.
Klubtársaink egybehangzó véleménye alapján az ünnephez méltóan szép és tartalmas programmal sikerült megtölteni a napot.
Széles Mihályné

Hirdessen
Ön is
9000 példányszámban megjelenő

lapunkban!

tataivaroskapu.
ujsag@
gmail.com
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10. alkalommal nyílt meg a Grotta

A Kuny Domokos Múzeum szervezésében 10. alkalommal nyílt
meg a Barlang/Grotta kiállítás a
Tatai Vár Törökkori bejárójában
szeptember 10-én, szombaton. A
tárlat alcíme „Egy kis világ maga”,
mely egy Petőfi Sándortól vett idézet. Az idei Grotta a Petőfi 200
Emlékévhez kapcsolódó programsorozat része, ugyanis az emlékév
lehetőséget biztosít kortárs képzőművészeti kiállítások támogatására is.
A tárlat két kurátora Kammerlohr-Kováts László képzőművész
és Kövesdi Mónika művészettörténész. Kövesdi Mónika a Grotta
megnyitóján úgy nyilatkozott: - Ez

az év attól különleges,
hogy 10. alkalommal
rendezzük meg ezt az
országos, kortárs művészeti bemutatót, melyen
olyan fiatal alkotókat és
új tendenciákat tudtunk
bemutatni, amelyek nyomán betekintést nyerhetünk korunk művészetének trendjeibe, áramaiba.
Az „Egy kis világ maga”, alcímmel
kapcsolatban a Kuny Domokos
Múzeum munkatársa elmondta:Az idézet értelmezése lehetőséget
ad arra, hogy a világunkra való
reflektálást, világértelmezést, az
otthon értelmezéseit láthassuk a

falakon, külső és belső tájak megjelenítésén keresztül.
Idén a 10. Grottát egy másik tárlat is követi majd, ugyanis a jubileum alkalmából újabb kiállítás
nyílik még ebben a hónapban
az elmúlt évtized díjazottjainak
munkáiból. A 2022-es Grotta dí-

jazottja Sibitka Anna lett, aki ezzel lehetőséget nyert egy későbbi

önálló kiállítás megrendezésére a
tatai múzeumban.
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A negyedik állomás: a kezdet – Galánta, Cseklész

A Helytörténeti Egyesület szeptember 13. napját választotta ki
arra, hogy idei utolsó, Fellnerhez kapcsolódó tanulmányútját megvalósítsa, s felkeresse a
felvidéki Mátyusföld központjában fekvő Galánta városát,
mely egykoron az Esterházyak
birtoka volt és a család főnemesi előnevében századok óta
őrzi itteni gyökereit. Innen indult el ennek a nemesi családnak a hihetetlen karrierje, mely
a legmagasabb pozíciókhoz,
gazdagsághoz vezetett s vált
Magyarország egyik legjelentősebb főnemesi famíliájává.
A galánthai Esterházy család

a
Salamon
nemzetségből
származott.
Ősét, Miklós
de Solomunt
1242-ben már
birtokosként
említették a
csallóközi
Salamonvata
helységben,
tőle a család
leszármazása
folyamatos.
Az Esterházy nevet először László
használta.
Dédunokája,
Esterházy (I.)
Ferenc
Pozsony vármegyei alispán
a „galánthai”
nemesi előnevet
vette
fel anyjától, galánthai Bessenyey Ilonától örökölt galántai
birtoka után. Később az alispán
fia, (I.) Miklós alapozta meg
az Esterházy család tekintélyét. Az 1613-ban testvéreivel
együtt bárói rangra emelt (I.)
Miklós 1625-ben ért pályafutása csúcsára, amikor a soproni
országgyűlés nádorrá választotta, II. Ferdinánd pedig királyi
helytartóvá nevezte ki. Az uralkodó amellett, hogy a nádornak
adományozta a fraknói várat
és a hozzá tartozó uradalmat,
1626-ban István fiával együtt
magyar grófi rangra emelte (I.)

Miklóst „fraknói” előnévvel.
(I.) Miklós fia, Esterházy (I.)
Pál nádor 1687-ben személyére
szóló német–római szent birodalmi hercegi rangot kapott I.
Lipóttól. Az Esterházy família
1693-ban elnyerte Sopron vármegye örökös főispáni tisztségét, azaz ezt a posztot ezután
mindig a família valamelyik
férfitagja tölthette be. 1712-ben
III. Károly Esterházy (I.) Pál
hercegi címét elsőszülöttséggel örökölhetővé tette a família
legidősebb férfitagja számára –
aki egyúttal a hitbizomány haszonélvezője is volt –, emellett
az uralkodó a hercegi címmel
járó jogokat kibővítette nemesíthetési és pénzverési joggal is.
1783-ban az uralkodó az Esterházyak addig elsőszülöttséggel
öröklődő hercegi rangját valamennyi családtagra kiterjesztette, azaz a família ezen ágának
valamennyi férfi és női tagja a
hercegi címet használhatta ekkortól. Az Esterházy família az
1613-as bárói rangemelés után
három ágra szakadt, a fraknói
hercegi és grófi ágazat Esterházy (I.) Miklós nádortól, a cseszneki grófi ágazat Esterházy (I.)
Dánieltől, míg a zólyomi grófi
ágazat Esterházy Páltól származott. (I.) Miklós nádor fiai közül
Pál nádor alapította a fraknói
hercegi ágat, (II.) Ferenc pedig a fraknói grófi ágat. A tata–
gesztesi uradalmat az utóbbi
birtokolta. 1762-ben Esterházy (III.) Ferenc tábornagy fiai
egyezséget kötöttek egymással,

eszerint a legidősebb, (II.) Miklós koronaőr, a bécsi magyar
királyi nemes testőrség kapitánya a tata–gesztesi uradalom
(tőle származott később a tatai
ág), (I.) Károly váci, majd egri
püspök a pápa–ugod–devecseri
és a semptei uradalom, Ferenc
kancellár, majd horvát bán pedig a cseklészi uradalom (tőle
származott később a cseklészi
ág) tulajdonosa lett.
A család története rendkívül
mozgalmas, néha nehéz követni
a szerteágazó családfát, de Fellner és az Esterházy család neve
elválaszthatatlanul forrt egybe.
Ezért is döntött úgy az egyesület, meglátogatja Galántát és
Cseklészt.
Bár a meteorológia borongós,
őszi időt jósolt, ragyogó napsütésben érkeztünk meg a város-

kába, ahol már vártak minket.
Először a Kodály Zoltán emlékszobát néztük meg. Galántán
töltötte a szerző gyermekkora legszebb hét esztendejét, s
örökítette meg Galánta nevét.
Emlékeztek? „Felülről fúj az
őszi szél, zörög a fán a falevél.
Ugyan. babám, hová lettél, már
két este el nem jöttél.” S ha már
ott voltunk nagy zeneszerzőnk
relikviái között, el is énekeltük.
Nem egyszer! Kétszer. Ugyanis olyan szépen szólt az egyesületi tagok ajkán a dal, hogy
„közkívánatra” megismételtük,
a helybéliek felvették, hogy
később majd hasznosítsák!
Folytatás a
következő lapszámban.
Szabó Szerafina

XIX. Tata és Térsége Civil Napok 2022. szeptember 22-től október 1-ig
2022. szeptember 22 csütörtök 13.00- 16.00 Agostyán,
Ágoston- liget
Az ökofalu bemutatása, őszi
termések az egészség szolgálatában, 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 szolgálatában, tea kóstolással.
2022. szeptember 23.péntek
17.00 Piarista Rendház
10 éves a Civil Központok
hálózata Civil díjak átadása
2022. szeptember 23-25.
A rendezvények ideje alatt
Kultúrházak éjjel-nappal
A programban megtekinthető a
Fellner Jakab emlékév
alkalmából készült molinó
vándorkiállítás
2022. szeptember 23. péntek
17.00 Német Nemzetiségi
Múzeum udvara
Hagyományosan sváb és
svábosan 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 háziversenyével
Válaszd az evezést!
2022. szeptember 24. szombat 10.00
Új Kajakház
Ökoturisztikai Központ
Tata Cross Challenge
2022. szeptember 24. szombat
9.30-16.30 Tata Öregtó Hotel és Rendezvénytér
Állatok Világnapja
II. Tatai Állatbarátok Napja
2022. szeptember 24. szombat 10.00-13.00 Agostyán,
Ágoston- liget
Az ökofalu bemutatása, madárgyűrűzési bemutató
(időjárás függő)
2022. szeptember 24. szombat 11:00 Tata Agostyáni
utca 16. Dr. Mecseki László
gyermekgyógyász
emléktábla avatása
2022. szeptember 24. szombat 18.00 Esterházy Pezsgőgyár
Haydn Krisztus utolsó 7 szava
a kereszten c.oratórium

Előadó: Komáromi Kamarazenekar, Eszterházy Énekegyüttes
Vezényel: Medveczky Szabolcs
2022. szeptember 26. hétfő
16:00 Kuny Domokos Múzeum
Történelem előadás - LÁTÓÚT:
Fellner Jakab időszaki kiállítás
a Kuny Domokos Múzeumban. A rendhagyó tárlatvezetést tartja: Stegmayer Máté
történeti muzeológus Zártkörű
rendezvény
2022. szeptember 26. hétfő
13.00- 16.00 Agostyán, Ágoston- liget
Az ökofalu bemutatása, 312
meridián torna, bemutatása,
gyakorlása
2022. szeptember 26. hétfő
16.00- 20.00 Agostyán,
Ágoston- liget
Tata és Térsége Civil Szervezetek találkozója
2022. szeptember 27. kedd
14:00 Piarista Rendház 10es 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 bemutatója
2022. szeptember 28. szerda
12.00-15.00
Tata Hemina Vendégház
BorDóHáz
Alacoolj!
Egy társasjáték fiataloknak
Hogyan alakítható ki egy
egyesület, alapítvány
2022. szeptember 29. csütörtök 17:00 Piarista Rendház
Irodalom - művészet előadás 550 éve hunyt el Janus Pannonius püspök, humanista költő
2022. szeptember 29.
csütörtök 18.00 Piarista
Rendház
A helyeket elfoglalni 17:30tól, érkezési sorrendben lehet
a díszterem befogadó képességéig!” ÜLDÖZÖTTEK A
KERESZTÉNYEK?
Azbej Tristan a Külgazdasági
és Külügyminisztérium államtitkárának előadása az üldözött
keresztények helyzetéről és a

Hungary Helps Programról.
2022. szeptember 30. péntek
17.00 Tata Grill előtti park
HRSZ 4002. TOP’ART Utcagaléria átadása
TOP 7.1.1.-16-H-ERFA-2019-0522
Tatai művészek bemutató
kiállítása 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 Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület
szervezésében
információ: Oláh András
30/54902006
20/596 4880
zoldszigetkor@gmail.com
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Programajánlat
Kézilabda
szeptember 24. szombat 11.00
TAC – Tatabányai SC női U17
15.00 TAC–Tatabányai SC női
NB II
17.00 TAC – Tatabányai SC női
U19
szeptember 29. csütörtök 17.30
TAC – BFKA Veszprém férfi
U20
október 1. szombat 18.00
TAC – Százhalombattai KE férfi
NB I/B
október 5. szerda 15.45 TAC –
Százhalombattai KE férfi U18
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játsszák.
Labdarúgás
szeptember 24 . szombat 10.00
TAC . Gerzzo Kft férfi U14
12.00 TAC–Almásfüzitői SC
férfi U17
14.00 TAC – Wati-Kecskéd KSK
férfi U19
17.00 TAC–FC Esztergom ffi
felnőtt
szeptember 25. vasárnap 10.00
TAC – Tatabányai SC férfi U16
október 2. vasárnap 9.30
TAC – Környe SE női felnőtt
Szabadidősport
szeptember 24. szombat 10.00
Tatai Cross Challenge
Információ: Czina László 30580-0449,
tataihodysportegyesulet@gmail.com
október 1. szombat 8.00
XXI. Tatai IVV Túra és Világ
Gyalogló Nap
Információ: Pápai Lászlóné 30562-7559, Horváth Zoltán 30939-4017

Állatorvosi Sportnap

Szombaton reggel hűvös, esőre hajló időben
gyülekeztek az Edzőtáborban a VIII. Országos állatorvos-agrár sportnap és családi hétvége résztvevői. Ezúttal kilenc sportág közül
választhattak, miben méretik meg magukat:
asztalitenisz, atlétika, fogathajtás, kispályás

labdarúgás, parkröplabda, sárkányhajó, streetball, SUP, tenisz. A megnyitón Németh Tibor az ÁSE rektorhelyettese saját emlékeit elevenítette
fel amikor még diákként vett részt az
Agrár Sportnapokon. Most 54 évesen is igazolt labdarúgóként játszik
egy alacsonyabb osztályú budapesti
csapatban. Ezzel is példát akar mutatni a jelenlegi hallgatóknak, hogy
fontos a sport. Michl József polgármester is köszöntötte a résztvevőket, megköszönte Dr Bándy Pálnak,
hogy hosszú évek óta lelkesen és
hozzáértően megszervezi ezt a sportés családi napot. Ahogy mondta reméli, hogy
a mostani résztvevők a későbbiekben turistaként is ellátogatnak Tatára. A sportágak
közül legtöbben a sárkányhajózást választották, hiszen ott két kategóriában (10-es és

Öregfiúk - ifjú szivek

A megye labdarúgásának üde színfoltja az öregfiúk bajnoksága. Két
csoportban 8-8 csapat játszik hétfő
esténként. A TAC először nevezett be és ahogy Csákány József
szakosztályvezető elmondta több
mint 20 játékos alkotja a keretet,
akik lehetőség szerint csütö.rtökönként edzésen is részt vesznek.

A bajnokságot nem kezdték jól, de
mentségükre legyen mondva talán
a legerősebb ellenfelekkel találkoztak. Aztán a Tabak ellen megtört a jég, a negyedik fordulóban
megszületett az első győzelem,
amit a Gyermely elleni idegenbeli
siker követett. Ezen a héten Szomódon vendégeskedett a TAC.

A sok eső ellenére remek pályán
játszhattak a csapatok. Az látszott
mindkét gárdán, hogy az(öreg)fiúk
még most is jól bánnak a labdával,
bár a levegő talán kevesebb mint
annak idején volt. Lelkesen kezdtek a csapatok és a szomódiak nem
sokkal a kezdés után meg is szerezték a vezetést.
12. perc: szomódi támadásnál a
tatai védők nem figyeltek, Valakovics védett egy közeli lövést, de a
kipattanó labdát Kalmár egészen
közelről bekotorta 1-0
29. perc: Purgel kapott jó labdát a
hazai 16-nál, lefordult a védőjéről
és 13 méterről kilőtte a hosszú sarkot, a játékszer a kapufáról került
a hálóba. 1-1
38. perc: egy baloldali beadás után
kavarodás támadt a szomódi kapu

Eredmények
Asztalitenisz
Férfi NB I TAC – Dunaújvárosi ASE I 11-3
Pontszerző: Béres 3, Bak 2,
Daru 2, Epinger 2, Béres-Bak,
Daru-Epinger
Férfi NB II Budaörs – TAC
10-8
Pontszerző: Nagy 3, Barassó
2, Pattantyús 2, Varga 1
Kézilabda
Férfi NB I/B ÓAM Ózdi KC
– TAC 21-23 (7-10)
Vezette: Héjja Á., Kónya B.
Góllövő: Sárosi 6, Kreisz 5,
Bodnár 3, Igali, Kovács, Tóth,
Vass 2-2, Gajdos 1
TAC – Csépe Salgótarjáni
SKC 27-27 (15-12)
Vezette: Sándor L., Szikszai
Cs.
Góllövő: Vass 8, Kiss 7, Kovács 4, Bodnár, Kreisz, Molnár, Sárosi 2-2
Edző: Sibalin Jakab
Férfi U20 BFKA Balatonfüred – TAC 37-17 (22-5)
Vezette: Papp R., Vandrócki
G.
Góllövő: Vincellér 7, Czunyi
4, Heilmann 3, Nényei, Tóth,
Török 1-1
TAC – Agrofeed ETO UNI
Győr 31-39 (16-20)
Vezette: ifj. Babity I., Kaposi
M.
Góllövő: Tóth 13, Igali 7,
Czunyi, Huber 4-4, Katus,
Kolozsi, Zwickl 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi U18 MÁV Előre Cunder
Kézisuli – TAC 30-31 (13-16)
Vezette: Ihász B., Pápai P.

Góllövő: Huber 11, Nényei
8, Török 5, Jenei 3, Boda 2,
Pula, Szombati 1-1
Edző: Vass Ákos Dániel
Női NB II TAC – Hatvani
KSZSE 14-32 (4-9)
Vezette: Salamon G., Tóth J.
Góllövő: Szőts 5, Kurcsik 3,
Sás, Staudt 2-2, Százvai, Szivek 1-1
Antenna Hungária Vasas U22
– TAC 31-27 (16-14)
Vezette: Majoros E., Osvai G.
Góllövő: Rideg 10, Sebestyén
8, Kurcsik 3, Kiss, Százvai
2-2, Staudt, Ungor 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U19 TAC – Hatvani
KSZSE 35-22 (19-9)
Vezette: Salamon G., Tóth J.
Góllövő: Staudt 10, Százvai,
Willi 4-4, Rácz, Sás, Sebestyén 3-3, Kiss, Major, Ungor
2-2, Kurcsik, Szivek 1-1
Vasas SC – TAC 24-26 (1412)
Vezette: Majoros E. Osvai G.
Góllövő: Sás 9, Rácz 6, Staudt
5, Százvai 3, Willi 2, Ungor 1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U17 TAC – Pásztói KC
31-19 (15-6)
Vezette: Eichkern L., Mizser
M.
Góllövő: Bogdola 9, Major
7, Nagy 3, Deli, Katona, Somogyvári, Szabó L., Szabó
Z.,2-2, Dorogi, Makai 1-1
Vasas SC – TAC 26-25 (108)
Vezette: Szalai L., Tor T.
Edző: Blázsovics Norbert
Labdarúgás

Férfi felnőtt TAC – Környe
SE 4-0 (3-0)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Felső 13, Mészáros
16,59, Mártonfi 16
Edző: Wéber Roland
- bár a vendégeknél nem volt
cserejátékos nehéz mec�csre számítottunk. Sikerült
gyorsan háromgólos vezetésre szert tennünk, de aztán
belealudtunk. Rengeteg lehetőségünk volt amiből nem
tudtunk gólt szerezni. Sajnálom hogy kétszer is (Zuggó,
Széles) sérülés miatt kellett
cserélnem.
Wali-Kecskéd KSK – TAC
1-4 (0-1)
Vezette: Drabon B.
Góllövő: Mészáros 22,62,
Hauzer 49, Kiprich 53 ill.
Neckernusz 73
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Vértesszőlősi SE 2-1 (1-0)
Vezette: Huszka D.
Góllövő: Schaffer 8, Galambos (11-ből) 89 ill. Bogdán
(11-ből) 56
Koppánymonostori SE –
TAC 4-2 (1-1)
Vezette: Kiss D.
Góllövő: Nagy 12,50, Kovács 48,55 ill. Jakabovics 41,
Schaffer 90
Edző: Schaffer Péter
Férfi U17CSHC’94 SE – TAC
5-0 (3-0)
Vezette: Apkó T.
Góllövő: Csató 12, Kis 17,
Barna 23, Tóth 76, Rácz 85
Bicskei TC – TAC 1-8 (1-2)

20-as hajóban) is indulhattak. Szokás szerint
népszerű volt a parkröplabda és a fociban is
elindult 7 csapat. Szintén hagyomány ezen a
sportnapon a fogathajtás ahol ezúttal is sokan
neveztek. Az indulók között volt Michl József
polgármester is aki jól irányítva fogatát a 2.
helyen végzett. Napközben aztán-bár hűvös
volt- az eső elkerülte Tatát, így tulajdonképpen jó időben folytak a versenyek. Közben
aki éppen nem a pályán küzdött, vagy csak
szurkolni jött az a kisvonattal városnézésre
is elmehetett. Délben biztos jól esett az ebéd,
majd folytatódott a sportprogram. Késő délután egy koncertet élvezhettek a résztvevők,
majd jöhetett az eredményhirdetés ahol az
érmeket, serlegeket, különdíjakat vehették át
akik ezt kiérdemelték. Este pedig már a szórakozás volt a lényeg, késő éjszakáig szólt a
zene, ropták a táncot a fiatalok és az idősebbek is.

Vezette: Szabó D.
Góllövő: Boda 10 ill. Szabó
15,71, Dumánszki 36, Unger
42,65, Chmelovics 53,60,
Nagy 86
Edző: Kele Zoltán
Férfi U16 TAC – Pápai LC
1-2 (0-0)
Vezette: Patai B.
Góllövő: Ardi 51 ill. Zámbó
75, Arizpe 85
DAC UP – TAC 4-0 (0-0)
Vezette: Krasznai R.
Góllövő: Fenyvesi 54, Rumi
65,72, Csizmár 88
Edző: Kisék Szabolcs
Ffi U14 TAC – Gerzzo Kft
0-7 (0-4)
Vezette: Ombódi I.
Góllövő: Gesler Á. 7, Vlcskó
10, Gesler Cs. 20, Piróth 30,
Hajmási 48, Szikorszky 71,
Gyimesi 77
Edző: Schweininger Ferenc
Öregfiúk Gyermely – TAC
3-6 (2-4)
Vezette: Szalay N.
Góllövő: Mátyás 8, Farkas
30,79 ill. Boros 3,12,13,68,
Wéber 20,43
Női felnőtt Kecskédi KSK –
TAC 2-0 (2-0)
Vezette: Tomacsek B.
Góllövő: Baldoni 2, Faragó
29
Edző: Gusztafik Lilla
Női Bakonysárkányi SE –
TAC 0-9 (0-7)
Vezette: Szabó G.
Góllövő: Czakó 6,7, Komáromi 16, Hartai 21,23,25,31,
Kurdi 44, Schaffer 69
Edző: Gusztafik Lilla

előtt. Wéber lövését nagy bravúrral védte Kristót, de a kipattanó
labdát a TAC edzője 1 méterről
tessékelte a kapuba 1-2
62 perc: egyenlített a Szomód.
Egymás után több beadás is érkezett a tatai kapu elé, míg Kalmár
fejese utat talált a bal sarokba 2-2
79. perc: Mészáros szerzett labdát
a saját térfelén, megindult előre a
védők nem tudták megállítani és
10 méterről a vetődő Kristóf mellett a bal sarokba gurított 2-3
Nagyon jó mérkőzésen talán a
döntetlen igazságosabb lett volna ,
de egy jó egyéni megoldással a végén a TAC elvitte a három pontot.
Szomód – TAC 2-3 (1-2)
Vezette: Lovas G.
Góllövő: Kalmár 12,62 ill. Purgel
29, Wéber 38, Mészáros 79

XXI. CSULÓ-BALU EMLÉKVERSENY
88. TATAI TÓFUTÁS
2022. október 16.

A verseny célja:
Fülöp András/Csuló/, Ádám
Balázs/Balu/, Császár Attila/
Csaszi/ és Ádám Péter sporttársaink és kollégáink emlékének méltó megőrzése. A futás
megszerettetése, testmozgási,
sportolási, versenyzési lehetőség biztosítása a futást szerető
sportolók számára.
A verseny rendezője: FOOTOUR SE , Tata Város Önkormányzata
Hódy Sport-Tata Kajak-Kenu
Szakosztálya
A verseny fővédnöke:Michl
József, Tata város polgármestere
A verseny helye, versenyközpont: Tata, Új Kajakház
A verseny ideje:
2022. október 16 .vasárnap
09:30A versenypálya:
A tatai Öreg-tó körül.
Nevezés, jelentkezés:
A helyszínen 09:45-ig a 7 kmre, a 14 km-es távra 10:45-ig,
gyerek versenyre 09:15-ig.
Előnevezés:
2022. október 14. 18.00 óráig.
Előzetes nevezés:
info.footour@gmail.com
Szükséges adatok: Név, életkor, Kategória, Táv, Egyesület
A verseny távja, rajtidő:
- 2,0 km /gyerekeknek 10 éves
korig 09:30
- 7,1 km /1 kör emlékverseny

10:00
- 14,2 km /2 kör emlékverseny
11:00
Nevezési díjak:
- gyerekeknek ingyenes
-7,1 km: előnevezés: 4000 Ft,
helyszíni: 5000 Ft
-14,2 km: előnevezés: 4000 Ft,
helyszíni: 5000 Ft
CHIPES IDŐMÉRÉS! CHIP
LETÉT 1000 FT!
Korcsoportok / kategóriák: 7,1
km 14,2 km (Férfi, Női)
10-14, 15-18, 19-39
40-49, 50-59, 60 felett
Díjazás:
- 2 km 1-3. helyezett érem,
(mindenkinek csoki!)
- 7,1 km 1-3. helyezett érem,
póló, vándorkupa (női emlékverseny)
- 14,2 km 1-3. helyezett érem,
póló, vándorkupa (férfi emlékverseny)
- A 7 km-en abszolút győztes nő és a 14 km-en abszolút
győztes férfi őrzi egy évig a
vándorserleget.
- A 37 (1982) éves korosztály
legjobbja (női, férfi) különdíjazásban részesül.
Szeretettel várunk minden sportbarátot, aki egy futással emlékezne Fülöp
Andrásra(Csulóra), Ádám Balázsra
(Balura), Császár Attilára (Csaszira)
és Ádám Péterre.

INFORMÁCIÓ:
Róth Balázs: 20-4339607
info.footour@gmail.com

