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Szeptember 22-én a Városháza 
dísztermében rendezték a Fell-
ner Jakab  születésének 300. 
évfordulója alkalmából kiadott 
Fellner emlékérmek bemuta-
tóját. Az emlékérmeket Szabó 
Imrefia Béla éremművész és 
Vámosi László, az Éremgyűj-
tők Tatai Szervezetének titkára 
mutatta be az érdeklődőknek.
A 2022-es Fellner Jakab Emlé-
kév alkalmából kiadott érmék 
alkotója Szabó Imrefia Béla, 
Jászfényszarun élő szobrász- 
és éremművész, napjaink egyik 
legfoglalkoztatottabb éremművé-

sze. 
Az 
é rmek 
előlapját 
Fellner kissé 
balra néző portréja díszíti, a 
FELLENTHALI FELLNER 
JAKAB 1722-1780 körfelirat-
tal, az érmek hátlapján pedig a 
Kapucinus templom és a mű-

vész mester-
jegye látható. 
Rigó Balázs 
alpolgármes-
ter a bemuta-
tón elmondta: 
- Azért a Ka-
pucinus temp-
lom került az 
érme egyik 
oldalára, mert 
Fellner Jakab 
tatai mun-
k á s s á g á n a k 
kezdetét jel-
zi, hiszen az 
ép í tőmes te r 
a Kapucinus 

templom építé-
sénél dolgozott 
először pallér-

ként, majd ezt 
követően is több 

szálon kapcsoló-
dott az épülethez, ez 

volt házasságkötésének 
színhelye, s mivel Tóvároson 

telepedett le, a templom lel-
ki közösségének is tagja volt. 
Rigó Balázs hozzátette: - Ko-
rábban már készült egy Fellner 
emlékérem, melyen a Szent 

Kereszt Plébániatemplom lát-
ható, így a két érem kiegészí-
ti egymást, s a kezdetektől az 
életpálya kiteljesedéséig vezet.
Vámosi László, az Éremgyűj-
tők Tatai Szervezetének titká-
ra előadásában kiemelte, hogy 
Tatával kapcsolatosan mintegy 
250 féle érem vezet bennünket 
több, mint 200 éven át, érint-
ve a város történelmének leg-
fontosabb momentumait, és 
legjelentősebb személyiségeit. 
A Fellner Jakab emlékérem át-
mérője 42,5 mm, és a szegedi 
ÉremVerdében készült, Szabó 
Tamás ötvös vezetésével, ezüs-
tözött bronz valamint bronz 
kivitelben. A Városházán szep-
tember 22-én közel negyvenen 
vehették át a plüssdobozos, 
ezüstözött bronz  érmét, az el-
ismerésben azok a magánsze-
mélyek, illetve intézmények, 
szervezetek és közösségek 
képviselői részesültek, akik a 
2022-es Fellner Jakab Emlé-
kév programsorozatának lét-
rejöttében aktív szerepet vál-
laltak. A bronz emlékérmet az 
érdeklődők a Vármúzeumban 
vásárolhatják meg.

Szeptember 28-án került sor váro-
sunk új bölcsődéjének ünnepélyes 
átadására. A Nádas utcában talál-
ható intézmény a múlt hónap eleje 
óta fogadja a kisgyermekeket.
A Széchenyi 2020 program ke-
retében több, mint 364 millió fo-
rint európai uniós, vissza nem 
térítendő támogatás segítségével 
épült új bölcsőde Tatán, az újhe-
gyi városrészben. Tata Város Ön-
kormányzata, a tulajdonában álló 
ingatlanon egy három csoportos 
bölcsődei intézmény kialakítására 
nyert korábban támogatást a TOP-
1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsődei 
férőhelyek kialakítása, bővítése” 

elnevezésű felhívá-
son. 
A 364.217.361 fo-
rint Európai Uniós 
támogatásból és a 
több, mint 42 mil-
lió forintos önkor-
mányzati önerőből 

2022 szeptemberére készült el 
az épület, melyben három cso-
portszoba várja a gyermekeket, a 
hozzá kapcsolódó öltöző-átadók-
kal és mosdókkal, nagy terasszal 
és játszóudvarral. A bölcsődében 
melegítőkonyha és kiszolgáló 
helyiségei, mosókonyha és sze-
mélyzeti öltözők is találhatóak, 
az intézmény komplexen akadály-
mentesített. 
„Csak az a nemzet maradhat erős, 
mely mennyiségben és minőség-
ben is képes a folyamatos fejlődés-
re” – kezdte köszöntőjét a bölcső-
de átadásán Bencsik János. Az 

országgyűlési képviselő kiemelte, 
a kormány ezért döntött egy orszá-
gos bölcsődeépítő program elindí-
tásáról, melynek keretében a Ta-
tai-medencében négy intézmény 
épülhet meg. Szárligeten már tető 
alatt van az új bölcsőde, amely 
jövő tavaszra nyithatja ki a kapu-
it, Vértesszőlősön a közelmúltban 
adták át az építési területet a kivi-
telezőnek, Tatabányán a tervezési 
folyamatnál tartanak, míg Tatán 
befejeződött a beruházás.
Városunk legújabb intézménye azt 
a célt is szolgálja, hogy a bölcsőde 
és környezete egy új helyi alköz-
pontként funkcionáljon a jövőben, 
egy olyan településrészi központ-
ként, ahol rendezvényeket, fóru-
mokat, fogadóórákat is lehet majd 
tartani. A fejlesztés nyomán az 
intézmény környezete is megújul, 
már lezajlott a szennyvízcsatorna 
építése az utca legmagasabb pont-

jáig, s a következő lépésben hama-
rosan 5,5 méter szélességű út épül 
az Újhegyi út és a bölcsőde között.
Michl József polgármester a meg-
nyitón köszönetet mondott mind-
azoknak, akik közreműködtek a 
fejlesztés megvalósításában. A vá-
rosvezető úgy fogalmazott: - Egy 
szép jelkép az új tatai bölcsőde, 
amely egy egykori lőtér helyé-
re épült, szimbolizálva városunk 
béke és békesség iránti elkötele-
zettségét, s tiltakozva minden erő-
szak ellen, amely árthat a közössé-
günknek.
A Nádas utcai bölcsőde a Csil-
lagsziget Bölcsőde tagintézmé-
nyeként működik. Fekete Éva, a 
Csillagsziget Bölcsőde vezetője 
köszöntőjében ezzel kapcsolatban 
elmondta: - Intézményünk egyik 
fő innovatív irányvonala a sajátos 
nevelési igényű, valamint a korai 
fejlesztésre és gondozásra jogo-
sult, illetve a hátrányos helyze-
tű gyermekek inkluzív nevelése. 
Speciális csoportunk átköltözött 
a székhelyintézményből az újhe-
gyi bölcsődébe, így a gyerekek-
nek nagyobb mozgásteret tudunk 
biztosítani, lehetővé téve szociális 
kapcsolataik, érzelmi és kognitív 
képességeik hatékonyabb kibonta-
koztatását. 
A beruházás nyomán a Csillag-
sziget Bölcsőde mint székhelyin-
tézmény, a 36 férőhelyes újhegyi 
tagintézményével kiegészülve 
összesen 142 férőhellyel várja a 
bölcsődei ellátás iránt érdeklődő 
kisgyermekes családokat. A fej-
lesztésnek köszönhetően 13 új 
munkahely is létesült.

Emlékéremmel tiszteleg a város Fellner Jakab alakja és munkássága előtt

Új bölcsőde kezdte meg 
működését Tatán

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu
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Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma megbízásából az Em-
beri Erőforrás Támogatáskez-
elő 2022-ben is meghirdette a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer pályázatát, amelynek célja 
az esélyteremtés érdekében a 
hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatás-
ban való részvételének támoga-
tása. 
Az „A” típusú pályázatra (rész-
letes felhívás a tata.hu oldalon) 
azok az önkormányzat terü-
letén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű 
hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogvi-

szony keretében) teljes idejű 
(nappali munkarend) alap-
képzésben, mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat. 
A „B” típusú pályázatra (rész-
letes felhívás a tata.hu oldalon) 
azok a települési önkormányzat 
területén lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális helyzetű 
fiatalok jelentkezhetnek, akik: 
a) a 2022/2023. tanévben utolsó 
éves, érettségi előtt álló közép-
iskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem 

nyert érettségizettek;
és a 2023/2024. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási 
szakképzésben kívánnak részt 
venni.
Pályázatot nyújthatnak be azok, 
akiknek háztartásában az egy 
főre jutó jövedelem nem halad-
ja meg a 100 000 Ft-ot.
A pályázatbeadáshoz a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési 
Rendszerben (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) egysze-
ri pályázói regisztráció szüksé-

ges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/pa-
lybelep.aspx

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, alá-
írva a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal 16-os szobájába 
kell benyújtani Izsáki Zsuzsan-
na humánszolgáltatási ügyinté-
ző részére.
A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje:
2022. november 3.
A beérkezett pályázatokat a te-
lepülési önkormányzat bírálja 
el 2022. december 5-ig.

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete szeptember 28-án 
tartotta soron következő ülését 
a Városházán, ahol 14 napirendi 
pontban döntöttek.
Az ülés elején a díszteremben gra-
tulált a képviselő-testület Hídvégi 
Hunornak és Hídvégi Zalánnak, 
a Tatai Hódy Sportegyesület fi-
atal kajakosainak, akik kiemel-
kedő eredményeket értek el a 
közelmúltban Ifjúsági Európa és 
Világbajnokságon. Ugyancsak a 
napirendek előtt Michl József pol-
gármester és Rigó Balázs alpol-
gármester számolt be arról, hogy 
Tata újabb elismeréseket szerzett. 
Önkormányzatunk sikeres pályá-
zatával esőkertek kialakítására 
nyert el támogatást közterüle-
ti vízmegtartás céljából a LIFE 
LOGOS 4 WATERS projektben. 
Emellett városunk elnyerte a Ma-
gyar Urbanisztikai Társaság Hild 
János-díját, melyet a céltudatos, 
fenntartható, integrált, stratégiai 
településfejlesztés terén kimagas-
ló eredményeket elért önkormány-
zatok kaphatnak meg. Az elisme-
résekkel kapcsolatban hamarosan 
részletes tájékoztatást nyújt majd 
az önkormányzat.
A képviselő-testület ülése rende-
let-alkotáshoz kapcsolódó előter-
jesztésekkel kezdődött, többek 
között a 2022-es költségvetés, 
valamint a város tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bér-
letéről szóló önkormányzati ren-
delet módosításával. Utóbbival 
kapcsolatban Michl József polgár-
mester az ülést követő sajtótájé-
koztatóján elmondta: - 2018-ban 
emeltünk utoljára bérleti díjat, 
most viszont rákényszerültünk 
arra, hogy igazítsuk kicsit a mai 

árakhoz az  ingatlanjaink bérleti 
díjait, ez elsősorban a lakó ingat-
lanjainkra vonatkozik. Szociális 
bérlakások terén a döntésünk na-
gyon minimális emelkedést jelent, 
a költségelvű lakások esetében 
800-ról 1200 forintra, míg a piaci 
alapú bérlakásoknál 2000 forintra 
emelkedik a négyzetméterenként 
fizetendő havi bérleti díj. A vá-
rosvezető hozzátette: - A szociális 
bérlakások esetében a bérleti díj 
nem éri el a piaci alapon bérbe 
adott lakások bérleti összegének 
tizedét sem. 
A városüzemeltetési, városren-
dezési témák között a Volánbusz 
Zrt.-vel kapcsolatban is döntés 
született. Az elmúlt időszakban 
egyeztetés zajlott a Volánbusszal 
a helyi közösségi közlekedés opti-
malizálásáról, melynek része volt 
egy új menetrend elkészítése. Au-
gusztusban ezzel összefüggésben 
23 észrevétel érkezett a tervezett 
menetrenddel, útvonallal kapcso-
latban. Ezeket figyelembe véve 
novemberben próbahónapot tart 
a közlekedési vállalat, és az új, 
tervezett menetrend szerint fog-
nak járni a helyi járatok. Ezt kö-
vetően a próbahónap tapasztalatai 
alapján alakul majd ki a végleges 
menetrendi változat. A helyi köz-
lekedésben várható változásokról 
Michl József úgy nyilatkozott: 
- Tata a helyi járatok működteté-
séért felelős, s emellett üzemelnek 
az állami működtetésű helyközi 
járatok, melyeken eddig használ-
ni lehetett Tatán belüli közlekedés 
esetén a helyi járatú bérleteket. Ez 
hamarosan megszűnik, novem-
bertől ugyanis már csak Agos-
tyán és Tata viszonylatában lehet 
majd használni a helyi bérleteket 

a helyközi járatokon. 
A szeptemberi ülésen az energia-
árak növekedésével kapcsolatos 
tájékoztatóról is egyeztettek a 
képviselők. Az önkormányzatot 
minden közösségi feladat ellá-
tásában érinti az energiaköltség, 
az intézmények, épületek fűtése, 
világítása, energiafelhasználása 
tekintetében. Szeretnénk tovább-
ra is biztonsággal működni, ezért 
egyrészt takarékoskodnunk kell, 
másrészről pedig a lehető legjobb 
árat kell elérni, ezért közbeszer-
zést írtunk ki például a gázra – 
tájékoztatott Tata polgármestere, 
hozzátéve, hogy csak erre az évre 
100 milliós nagyságrendben kell 
kiegészíteni az energiaköltségre 
szánt kiadásokat.
Városunk képviselői idei első 
őszi ülésükön három városfejlesz-
tési megállapodás megkötésével 
kapcsolatban szavaztak. Jelenleg 
folyamatban van Tata teljes köz-
igazgatási területére kiterjedően 
a településrendezési eszközök 
felülvizsgálata, melynek nyomán 
egyes területeken a korábbiaktól 
eltérő szabályozást fogadhatnak 
el, ami az adott helyszín, ingatlan 
hasznosíthatóságát és ezáltal érté-
két is befolyásolja. Ezen, egyéb-
ként jelenleg is beépíthető terüle-
tek tulajdonosaival, képviselőivel 
egyeztetéseket folytatott le az ön-
kormányzat városfejlesztési meg-
állapodások megkötése, korábbi 
megállapodás felülvizsgálata, és 
ezáltal közcélú beruházások meg-
valósítása kapcsán. A tárgyalá-
sok eredményeképp megkötendő 
városfejlesztési megállapodások 
mindegyikében a kérelmezők 
közterületi fejlesztések megva-
lósítását vállalják. A Fáklya utca 

mentén található üdülőingatla-
nok fejlesztője azt vállalja, hogy 
a Fáklya utca a Tulipán utcától a 
Tópart sétányig terjedő szakaszán 
a járda megépítésében, a Tulipán 
utcától a Vértesszőlősi útig terje-
dő járdaszakasznak pedig a felújí-
tásában közreműködik, s a mun-
kálatok költségeit 50.000.000. 
forintig viseli. A Tópart utcai 
egykori Halászcsárda tulajdonosa 
a szomszédos műemlék malom 
fejlesztésével azonos színvonalú 
beruházást képzel el a telken, a 
védett épület megtartásával, rész-
beni bővítésével. A városfejlesz-
tési megállapodásban vállalja a 
terület mellett található park fel-
újítását bruttó 20.000.000. forint 
értékben, valamint az elkészült 
park karbantartási munkálatainak 
ellátását 5 évig, illetve parko-
lásfejlesztés keretében a Kodály 
tér melletti parkoló átalakítását, 
4 parkolóval való bővítését, s a 
Cseke-tavi töltővezeték fejlesz-
tési területen áthaladó részének 
korszerűsítését és annak közterü-
letre történő áthelyezését. A régi 
Fekete út melletti lovarda, illetve 
az izraelita temető közötti, 8500 
m² térmértékű ingatlan tulajdono-
sa pedig azt vállalja, hogy meg-
közelítőleg 160 méteren kétsávos 
szilárd burkolatú utat és a hozzá 
kapcsolódó csapadékvíz elve-
zetést kiépíti. A városfejlesztési 
megállapodások nyomán mintegy 
180 millió forint értékben olyan 
közterületi fejlesztések megvaló-
sítására kerül sor, melyek az érin-
tett városrészek megújulásához, a 
közlekedés biztonságának javulá-
sához jelentősen hozzájárulnak.
A humán témák sorában a képvi-
selők idén is megszavazták, hogy 
az önkormányzat csatlakozzon a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez.  A beszámolók és tájé-
koztatók között a szeptemberi 
ülésen szerepelt egy tájékoztató 
az Európai Uniós pályázatokról 
és a magyar kormány által bizto-
sított támogatásokról, valamint a 
felszín alatti vizek aszály okozta 
állapotának változásáról, orszá-
gos és tatai viszonylatban.
Az ülést a Tatai Televízió ismét 
élőben közvetítette. Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testü-
lete következő ülését várhatóan 
október utolsó szerdáján tartja 
majd.

Megkezdte őszi ülésszakát a város képviselő-testülete

Új polgármester kezdi meg 
munkáját a kistérségünkben, 
miután október 2-án Dunaal-
máson, az időközi polgármester 
választáson Makay Tibor füg-
getlen polgármester-jelölt nyer-
te el a szavazatok többségét. 
Gratulálunk Makay Tibornak, 
aki az elmúlt esztendőkben a 
Dunaalmási Kirendeltség veze-
tői feladatait látta el. 

Lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Makay Tibor lett Duna-
almás új polgármestere

Idén nem tud vendége-
ket fogadni az Öreg-ta-
vi Nagy Halászat

Az energiaárak ugrásszerű emel-
kedése Tata Város Önkormány-
zatát is erőteljesen érinti. Az elő-
zetes számítások alapján 2022 
végéig nagyságrendileg 100 
millió forintos többletköltséget 
jelent a városnak az energia-
ár-növekedés. A városüzemel-
tetés biztonságának érdekében 
az önkormányzat számos olyan 
intézkedést tesz a következő 
időszakban, melyekkel pénzügyi 
megtakarítás érhető el. 
Ennek részeként 2022-ben nem 
fogadja a vendégeket a hagyo-
mányos Öreg-tavi Nagy Halá-
szat, ami közel 10 millió forintos 
megtakarítást jelent a város szá-
mára. A szervezők, Tata Város 
Önkormányzata és a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt. remé-
lik, hogy a népszerű esemény-
re 2023-ban ismét sor kerülhet 
majd.



Október 16-ig online kitölthetjük a népszámlálási kérdőíveket
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Október 1-én megkezdődött hazánkban a Magyaror-
szág teljes népességére és összes lakására kiterjedő 
népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes ké-
pet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, 
egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkozta-
tottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- 
és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való rész-
vételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei 
mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló 
szociális és gazdasági döntések, országos, regionális 
és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden ma-
gyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban 
postai felkérőlevelet küldött. Ez nem névre szólóan 
érkezett a postaládába, a címzésben csak a ház címe 
szerepel. 
Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki 
őrizze meg! A levélben egy 12 jegyű belépési kód 
is található, aminek segítségével minden háztartás 
önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a 
népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlap-
ján (nepszamlalas2022.hu).
Kérdőívet kell kitölteni:
• mindenkiről, aki Magyarországon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb 
ideig külföldön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja 
Magyarországon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilat-
kozunk. Az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,

• közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény 
összeírása megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdo-
nunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló 
lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett fel-
kérőlevél alapján.)
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi 
személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakás-
ban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 
1-én fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten 
október 16-ig lehet kitölteni, egy, erre a célra lét-
rehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, 
amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű 
kóddal lehet belépni.
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a nép-
számlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek 
részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak 
alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű 
ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. 
Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést 
igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazol-
ható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, 
ki lettek töltve a kérdőívek.
Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem 
élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és 
november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik 
tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, 
sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-
ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 
21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve 
tehetnek ennek eleget.

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájé-
koztatása alapján a városban 
sokan nem megfelelően hasz-
nálják a szelektív hulladékszál-
lítási szolgáltatást. 
A Vertikál Nonprofit Zrt. ha-
vonta egy alkalommal szállít-
ja el a saját logójukkal ellátott 
biológiailag lebomló zsákban 
kihelyezett növényi eredetű 
hulladékot, továbbá a legfel-
jebb 70 cm hosszú és 50 cm át-
mérőjű kötegekben összekötött, 
maximum 0,5 m3 mennyiségű 
ágat. Egy szerződő esetén éven-
te 8 db zsák díjmentesen átve-
hető a helyi ügyfélszolgálatnál, 
de természetesen igény esetén 
további zsák vásárolható. (Ta-
tai ügyfélszolgálat: Váralja út 
4. – Magyary Zoltán Művelő-
dési Központ vár felőli oldala. 
Nyitva tartás: hétfőnként 08:00 
– 17:00) 
Az elszállítási napokról minden 
évben szórólap által nyújt tájé-

koztatást a szolgáltató, illetve 
az alábbi linken is elérhető a 
naptár:
https://www.vertikalzrt.hu/si-
tes/default/files/szelektiv_gyuj-
tesi_tajekoztato_2022/tata_sze-
lektiv_2022.pdf
A Vertikál Zrt. munkatársai az 
utóbbi időben gyakran tapasz-
talják, hogy a lakosok nem a 
naptárban szereplő napokon 
helyezik ki ingatlanaik elé a 
szelektív hulladékot és a kom-
posztálható zöldhulladékot. Sok 
helyen nem megfelelő zsákban 
(fekete nejlon zsák, más típusú 
lebomló zsák) vagy ömlesztve 
helyezik ki a növényi hulladé-
kot, azonban a szolgáltató ki-
zárólag a saját emblémájával 
ellátott zsákban, szabályosan 
kihelyezett hulladékot tudja el-
szállítani. 
További igény esetén a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. által 
forgalmazott zöld zsákokban is 

elhelyezhető a zöld hulladék, 
azonban ezt nem a Vertikál Zrt. 
fogja elszállítani. A Városgazda 
által forgalmazott kisebb mére-
tű, vékonyabb zsák lenyírt fű és 
lombhulladék, míg a nagyobb, 
vastagabb zsák az egyéb zöld-
hulladék biztonságos tárolására 
alkalmas. FONTOS, hogy a két 
zsák nem azonos, a Városgazda 
Kft. is csak a saját zsákjában 
és a Vertikál Zrt. is csak a sa-
ját zsákjában tudja elszállítani 
a zöld hulladékot, hiszen a zsák 
költsége a szállítás és a kezelés 
ellenértéke. A Városgazda Kft. 
zsákjait több helyszínen (Ma-
gyary Zoltán Művelődési Köz-
pont, Gombos Agrodiszkont, 
Kertvárosi ABC, Veréb Dávid 
ev., Magvető Gazdabolt, Szé-
les csapás) árusítják, a Vertikál 
Zrt. zsákjait azonban kizárólag 
a Magyary Zoltán Művelődé-
si Központban, ügyfélfogadási 
időben.

Szelektív hulladékszállítás helyesen

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Kálmán Józsefnét 
Michl József polgármester szep-
tember 26-án.
Kálmán Józsefné 1969-ben köl-
tözött családjával Tatára, előtte 
a megyeszékhelyen éltek. Aho-
gyan fogalmazott, élete során 
bejárta a szamárlétrát, hiszen ko-
rán elkezdett dolgozni, először a 
tatabányai cementgyárban, végül 
pedig a Fényes Fürdő gyermekü-

dülőjének vezetőjeként, onnan 
ment el nyugdíjba 46 éves mun-
kaviszony után. 35 éve vesztette 
el a férjét, egy lányuk született, 
ma már 1 unokája, 3 dédunokája 
és 2 ükunokája van.
Mária néni manapság is aktív, 
rendszeresen főz, ellátja a ház-
tartási feladatokat és a kertben 
is tevékenykedik, tele van élet-
kedvvel és azt vallja, minden 
nap egy újabb ajándék!

Boldog születésnapot!

Megjelent a legélhetőbb magyar 
városok legfrissebb listája, melyen 
Tata és környéke az előkelő 10. he-
lyen végzett.
Az eredményekről az index.hu inter-
netes híroldal számolt be, idézve a 
Magyar Bankholding múlt heti köz-
leményét, amely így fogalmaz: - Mi-
lyen lehetőségeket biztosítanak az 
ország egyes részei az ott élőknek? 
– erre a kérdésre kereste a választ 
élhetőségi vizsgálatában a Takarék 
Index, a Magyar Bankholdinghoz 
tartozó Takarék Jelzálogbank elem-
zése az oktatás, az egészségügy, a 
kultúra, a bűnözés, a munkaerőpiac, 
a vásárlási lehetőségek és a lakóin-
gatlanok megfizethetősége mentén.
A kutatás megállapította, hogy a 
főváros és az ország nyugati része 
kedvezőbb lehetőségeket kínál az 

oktatás, a kultúra, a vásárlás és a 
munkaerőpiac tekintetében, Ke-
let-Magyarországon viszont köny-
nyebb lakáshoz jutni. Magyarország 
legélhetőbb járásai északnyugaton, 
illetve délkeleten helyezkednek el, 
valamint kiemelkedik Budapest és 
környéke és a megyeszékhelyek 
többsége. Az összesítésben a fővá-
ros 100 pontjához képest Tata és 
környéke 53,2 ponttal lett a tizedik 
helyezett. Városunkat és a járást 
csupán Budapest, Pilisvörösvár és 
környéke, Veszprém és környé-
ke, Debrecen és környéke, a Bó-
lyi járás, a Mórahalmi járás, Érd, 
Kisbér és Pécsvárad előzte meg. 
További részletek a kutatásról itt 
találhatóak: https://www.magyar-
bankholding.hu/hirekeskozleme-
nyek/2022-09-30

Tata továbbra is a legélhetőbb magyar tele-
pülések között van



Közélet 2022. október 6. VIII. évfolyam, 20. szám4

Társadalmi célú hirdetés

A Tatai Helytörténeti Egyesület szer-
vezésében avatták fel Dr. Mecseky 
László gyermekgyógyász emléktáb-
láját szeptember 24-én, az Agostyáni 
u. 16. szám alatt.
Dr. Mecseky László Szatmárnéme-
tiben született, orvosi tanulmányait 
Debrecenben végezte és 1948-ban 
került Tatára. 1949-ben alapította a 
csecsemő és gyermekosztályt, emel-
lett a helyi kórház igazgatóhelyette-
se is volt. Az 50-es 60-as években 
a szakellátás helyzetének javítása 
érdekében aktívan közreműködött 
abban, hogy városunkban elinduljon 
az ápolónő és asszisztens képzés, ő 
maga is oktatta a fiatalokat. Sokat 
dolgozott azért, hogy a Tata különbö-

ző pontjain működő szakrendelések 
egy helyre kerülhessenek, kiemelke-
dő szerepe volt a tatai szakrendelő 
intézmény létrehozásában, melynek 
egy évig a vezetője is volt.  Az em-
léktábla avatásán fia, Dr. Mecseki 
László elmondta, édesapja igazi or-
vos volt, példaértékű hivatástudattal, 
hiszen még a karácsonyi vacsorát is 
félbeszakította, ha valamelyik kis 
paciensének a segítségére volt szük-
sége. 
Az Agostyáni u. 16. szám alatti ház-
ban évtizedekig élt családjával. Az 
épület falán elhelyezett emléktáblát 
Tata Város Önkormányzata, a Tatai 
Helytörténeti Egyesület és Dr. Me-
cseky László családja állította. 

Tata Város Önkormányzata 
saját költségvetési forrásából 
biztosítja valamennyi váro-
sunkban működő óvoda és 
bölcsőde számára az anafila-
xiás túlérzékenységi sokk ke-
zeléséhez szükséges EpiPen 
Junior autoinjektort, melyet az 
elmúlt két hétben kaptak meg 
a tatai intézmények.

Az EpiPen Junior autoinjektor 
azonnali alkalmazásra szolgál, 
és életmentő lehet súlyos al-
lergiás reakciók esetén. Az ön-
kormányzat intézményenként 
két-két darab EpiPen Junior 
adagot, összesen 24 db készít-
ményt vásárolt meg, melyeket 
a közelmúltban adtak át. Rigó 
Balázs, Tata alpolgármestere 

ezzel kapcsolatban elmond-
ta, hogy már a nyár folya-
mán hosszan egyeztettek 
az intézmények vezetőivel, 
s a folyamat elindításakor 
figyelembe vették azokat a 
szempontokat, melyeket a 
tatai óvodák és bölcsődék 
munkatársai felvetettek. 
Rigó Balázs  hozzátette: - 
Köszönet a tatai mentőál-
lomásnak, hiszen velük 
együttműködve a város egy 
felkészítést is biztosít az 
olyan helyzetekre, amikor 
szükség lehet az injekció-
ra, valamint köszönet illeti 
dr. Seprődi Bencét, a Tatai 
Egészségügyi Alapellátó In-
tézmény vezetőjét is, hiszen 
az ő szakmai segítségével 
sikerült beszerezni az esz-
közöket. Az EpiPen Junior 

injektor rovarcsípések vagy 
marások, ételek, gyógyszerek 
és egyéb allergének által ki-
váltott súlyos allergiás reak-
ciók, valamint fizikai terhelés 
hatására fellépő vagy ismeret-
len eredetű anafilaxia sürgős-
ségi kezelésére alkalmazható 
készítmény. 

A tatai óvodák is megkapták az életmentő 
EpiPent

Felavatták Dr. Mecseky László em-
léktábláját
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Egy gyors (és nagyon finom!)  
kávé után indultunk vezetőnk-
kel a kastély megtekintésére. Ő 
Slavik Andrea volt, a város és a 
kastély alapos ismerője, aki ma-
gyarul kalauzolt bennünket vé-
gig a kastélyon. Majd elkísérte 
csapatunkat utunk további állo-
másaira is. 
 A településen két Esterházy–
kastély is található: egy kisebb 
és szerényebb, 17. századi ere-
detű, s melyet a helyiek „rene-
szánsz kastélyként” emlegetnek. 
Ezt később barokk stílusban épí-
tettek át. A másik egy méretei-
ben impozánsabb együttes, mely 
a 19. századi magyarországi his-
torizáló kastélyépítészet kiemel-
kedő, ám szélesebb körben szin-
te ismeretlen reprezentánsa. Míg 
az előbbi már felújítva kulturális 
célokat szolgál, az utóbbi még 
Csipkerózsika álmát alussza, s 
évtizedes romlás után a lelkes 
(s hozzáértő) helyi emberek és 
az egyesület (Kocsis Zsolt veze-
tésével, aki Tatának is többször 
vendége volt már) tevékenysé-
gének, áldozatos munkájának és 
„pénzgyűjtő tevékenységének” 
hála, már kezd ébredezni. Kö-
zel három éve, hogy megalakult 
a Galántai Neogótikus Kastély 
Polgári Társulás, egy nonprofit 
szervezet, amely „a régóta ki-
használatlan emlékmű teljes fel-
újításá”-ért indított széleskörű 
mozgalmat.
Ha a kastély művészet- és épí-
tészettörténeti helyét akarjuk 
kijelölni a historizmus 19. szá-
zadi virágzása idején, akkor 
bő másfél évszázadra kell visz-
szatekintenünk. Azzal a meg-
állapítással kell kezdenünk, 
hogy hazánk építészetében a 
harmonikus nyugalmú, nemes 
egyszerűségű klasszicizmust az 
1840-es években váltotta fel a 

szabálytalan formavilágú, dina-
mikus és mozgalmas romantika. 
Külön irányzataként tartjuk szá-
mon az angliai windsori kastély 
(1824–40) hatásaként megjelenő 
Tudor–stílust (Nagyugróc, Ná-
dasdladány, Oroszvár stb. kasté-
lyai), melynek – olykor a mór és 
iszlám építészet motívumaiból 
is válogató – formakincséből a 
század második felében külön-
leges atmoszférájú, gótizáló vi-
lági épületek nőttek ki. Előkelő 
hely illeti meg közöttük a gróf 
Esterházy József (1799–1879) 
által az 1860-as években emelte-
tett galántai Esterházy–kastélyt, 
a család cseszneki idősebb grófi 
ágának egykori rezidenciáját.
A kastélynak egy későközépko-
rig visszanyúló, megközelítőleg 
négyzet alaprajzú és védőfallal 
övezett, sarkain szögletes bás-
tyákkal megerősített, vizesárok-
kal körülvett vár állt a helyén. A 
török kori erősséget a felvidéki 
végvári rendszer elemeként Es-
terházy Dániel (1585–1654) és 
Pál (1587–1645) rakatta, s mint 
a mai kastély nyugati tornyába 
falazott egykorú, latin nyelvű 
kőtábla tanúsítja, 1633-ra ké-
szült el teljesen: „A LEGJOBB 
ÉS LEGHATALMASABB IS-
TENNEK, GALÁNTAI ES-
TERHÁZY DÁNIEL ÉS PÁL 
MAGUNKNAK ÉS A HÁLÁS 
UTÓDAINKNAK ÉPÍTTET-
TÜK AZ 1633. ESZTENDŐ-
BEN.” A törökök kiszorítása 
után a 18. században a vár – mint 
megannyi másik – kastéllyá 
épült át, mégpedig Esterházy 
Imre (1689–1763) nagyprépost, 
majd nyitrai püspök jóvoltából 
1736-ban. A rezidencia ekkor 
az ország politikai központjá-
tól, Pozsonytól északkeletre hú-
zódó, magyar főurak építtette 
kastélyláncba (Cseklész, Pozso-

nyivánka, Magyarbél, Királyfa, 
Galánta és kissé délebbre Tallós) 
illeszkedett.  
Bő száz év után az említett Es-
terházy József határozta el az 
addigra már divatjamúlt, korsze-
rűtlen együttes teljes átépítését. 
A gróf lelkesedett a gondolatért, 
hogy a különböző ágakra sza-
kadt família együvé tartozását 
kifejező, tradicionális központja 
újra Galánta legyen, s hogy eh-
hez méltó rezidencia is épüljék, 
a kor egyik jeles, Ybl Miklóssal 
is jó szakmai barátságot ápoló 
építészét, Wéber Antalt (1823–
1889) bízta meg a tervek elké-
szítésével. 
Az Esterházyaktól kapott meg-
bízás dokumentuma ugyan ma 
még nem ismert, de a két másik 
kastély építési időpontja alapján 
valószínűsíthetjük, hogy Wéber 
az 1858–62 közötti években fog-
lalkozott a galántai tervezéssel. 
Az eredmény – a korábbi vári 
alaprajz struktúrájának megtar-
tása okán – egy kissé erődszerű, 
de mozgalmas, aszimmetrikusan 
elhelyezett tornyokkal és lőréses 
párkányzatokkal ékes, neogót 
stílusú együttes lett, revitalizált 
parkjában új telepítésű egzotikus 
növényekkel. De találkozhatunk  
a romantika ismérveivel is, s 
némi Tudor hatás is érezhető. Itt-
ott még föllelhetők az egykori 
padozatok és burkolatok, az ajtó-
keretek részletei, s úgy tűnik, jó 
támpontokat adhatnak majd egy 
igényes műemléki helyreállítás 
során egyes részletek elkerülhe-
tetlen rekonstrukcióihoz. Mind-
ezeken túlmenően a régi idők úri 
lakosztályainak enteriőrjeiről és 
berendezéseiről szinte semmit 
sem tudunk, bár valószínűsíthe-
tő, hogy a hamarosan megindu-
ló, alaposabb kutatás e tekintet-
ben is eredményes lehet. 

Noha a kastély az 1860-as évek 
közepére elkészült, Esterházy 
József szép terveit Galánta csa-
ládi jelentőségének visszaadásá-
ra és az utódlásra a mostoha sors 
keresztülhúzta: leányai, Mária 
és Gizella még gyermekként jár-
ványos betegségeknek estek ál-
dozatul, Géza fia pedig fiatalon, 
alig 36 évesen utód nélkül költö-
zött el az árnyékvilágból. József 
gróf 1879. január 1-én hunyt el, 
s felesége, Barthodeiszky Róza 
ugyanebben az évben követte 
őt.  A gróf halálával a kastély az 
Esterházyak cseszneki főágának 
ifjabb, sárosi ágára szállt, de re-
zideális szerepét elvesztette és 
tartósan nem is lakták. Az első 
világháború után az akkori tu-
lajdonos Esterházy László Pál 
előbb a birtokot, aztán a kastélyt 
is eladta a csehszlovák államnak, 
s ezzel tulajdonképpen az utolsó 
szál is elszakadt, amely az Ester-
házyakat Galántához kötötte. 
Elmondhatjuk, hogy a galántai 
újabb Esterházy–kastély jelen-
tősége mind művészettörténeti, 
mind történeti szempontból va-
lóban kiemelkedő.
Miután megismerkedtünk a kas-
tély múltjával, jelenével, s bízta-
tó jövőjével, megmásztunk min-
den csigalépcsőt és emeletet, a 
felújított pincében terítettek ne-
künk az ebédhez, ebben a miliő-
ben fogyasztottuk el a jellegze-
tes (és kiváló!) felvidéki ételeket 
(s persze a söröket hozzá). Majd 
elindultunk a „kisebbik” kastélyt 
megnézni, mely ma közfunkci-
ókat lát el, s erősen felújításra 
szorul, majd utána Cseklészre. 
Fényes Elek 1851-ben készült 
munkája, a Magyarország geog-
raphiai szótára, magyar-tót-né-
met lakosságú, mint-egy 1100 
fős mezővárosként említi. Csek-
lész első említése 1209-ből való, 

várát a 13. században építtette a 
Cseklészi család. A terület ké-
sőbb Csák Mátéé, majd a Roz-
gonyiaké. Hála vezetőnknek, 
kérésünkre megengedték, hogy 
a kastélyt körüljárjuk, s belül is 
körülnézzünk. Cseklészen áll az 
ország egyik legszebb barokk 
épülete, egy kastély.  Nyári re-
zidenciának építtette Esterhá-
zy József 1714–1722 között. 
Az épület tervezője vitatott, ám 
a bővítés Fellner Jakab tervei 
alapján történt (1754-58). (Ma a 
Golf and Country Club Bratisl-
ava-Bernolákovo kezelésében 
van). Volt, hogy Mária Terézia 
itt ünnepelte születésnapját, az ő 
nevéhez fűződik egy posztó- és 
pamutszövő manufaktúra létre-
hozása a településen. A kastély 
1911-ben leégett, újjáépítet-
ték, később felújították. Idővel 
megint romlott az állapota, ám 
2017-re, háromévnyi munkával, 
ismét felújításra került. Park is 
tartozik hozzá. A cseklészi park 
nevezetes volt a maga korában. 
Viszonylag részletesen ismerjük 
a kastélyt és környékét a róla 
készült leírásokból. Pozsony 
környékén már a 17. században 
kezdik kialakítani a barokk dísz-
kerteket, számuk a 18. századra 
tovább nő. Az eszterházai és ta-
tai díszkerteknél már korábban 
hírneves volt a cseklészi.
A kastélybelső még átalakítás 
és berendezés alatt van, rendez-
vényházként kívánják működtet-
ni. 
Miután ezt az utolsó „célállo-
mást” is megtekintettük, elé-
gedetten és némi izomlázzal 
indulhattunk vissza Tatára, de 
jólesően állapítottuk meg a ha-
zaúton, hogy ez évi utolsó „Fell-
ner-túránkon” ismét gazdagab-
bak lettünk egy felejthetetlen 
élménnyel.            Szabó Szerafina

Fellner nyomában a Tatai Helytörténeti Egyesület 2. rész
A negyedik állomás: a kezdet – Galánta, Cseklész

Augusztus 29. és szeptember 
2. között Budapesten rendez-
ték meg a 11. Nemzetközi Jura 
Kongresszust, amelynek cél-
ja a mintegy 201 millió évvel 
ezelőtt kezdődött és 143 millió 
évvel ezelőtt végződött jura 
időszak eseményeinek a kuta-
tásában elért legújabb eredmé-
nyek bemutatása volt. A jura a 
geológia fejlődése szempont-
ból kiemelkedő fontosságú 
szakasza volt a Föld történeté-
nek, mivel az akkor lerakódott 
üledékes kőzetrétegek vizsgá-
lata alapján ismerték fel a 19. 
században, hogy az időszakok 

rövidebb ideig tartó korokra, 
illetve ősmaradvány-tartalmuk 
alapján még rövidebb időtar-
tamú zónákra oszthatók, vala-
mint hogy a különféle egyko-
ri környezetekben egymástól 
eltérő küllemű kőzetek kelet-
keztek egyidejűleg.  A jurá-
ban lerakódott kőzetrétegek 
némelyike gyakorlati jelentő-
ségű ásványi nyersanyag, mint 
például a Kálvária-dombon 
egykor bányászott és gyakran 
márványnak nevezett vörös 
mészkő, vagy a mecseki fekete 
kőszén és az úrkúti mangánérc.
A négyévente sorra kerülő ran-

gos konferencia megrendezési 
jogát 2006 óta az első euró-
pai országként nyerte el Ma-
gyarország, ami a hazánkban 
folyó, kiemelkedően eredmé-
nyes jurakutatás elismerése. 
A sikerekben meghatározó 
szerepe van annak a szakmai 
közösségnek, amelyet példa-
értékű munkásságával a kálvá-
ria-dombi jura ősmaradványo-
kat is vizsgáló, nyáron elhunyt 
Géczy Barnabás (1925-2022), 
a szakterület nemzetközileg 
elismert képviselője teremtett. 
Számos egyéb érdeme mellett 
ő volt a szakmai főszervező-

je a rendszeresen tartott jura 
kongresszusok sorát messze 
megelőző, 1969-es budapesti 
„Mediterrán Jura Kollokvium” 
nevű nemzetközi tanácsko-
zásnak, amelynek résztvevői 
annak idején ugyancsak elláto-
gattak a Kálvária-dombra. 
Figyelemre méltó, hogy a 11. 
Nemzetközi Jura Kongresszus 
legtöbb előadása a szén-dioxid 
mennyiségének a Föld légkö-
rében intenzív vulkáni műkö-
dés következtében mintegy 
183 millió évvel ezelőtt történt 
gyors megnövekedéséről, va-
lamint az ezzel járó globális 
felmelegedésről és a világóce-
án vizének az elsavasodásáról 
szólt, vagyis olyan jelenségek-
ről, amelyeknek napjainkban is 
tanúi vagyunk.
A kongresszus 31 országból 
összesereglett mintegy nyolc-
van résztvevője augusztus 
31-én, ragyogóan szép időben 
látogatott Tatára, ahol megte-
kintették az ELTE Geológus 
Kertjét, a magyarországi geo-
lógia kiemelkedően értékes 
bemutatóhelyét. Az ott feltárt 

kőzetréteg-sorozat iránti nagy-
fokú érdeklődés következtében 
a két órásra tervezett program 
egy órával hosszabbra sikere-
dett. A kőzetek mellett a Kert 
botanikai értékei sem kerülték 
el a vendégek figyelmét. Az 
egyik Németországból érke-
zett, főállásban tájépítészként 
dolgozó látogató elismerően 
szólt a kövek és a növényzet 
harmóniát sugárzó együttesé-
ről.
Az eredeti terv szerint a részt-
vevők a jura vörös mészkő 
széleskörű felhasználását lát-
ványosan példázó Fazekas ut-
cán, majd az Öreg-tó partján 
gyalog jutottak volna el az 
egyik tóparti étterembe, ahol 
az ebéd várta őket. Az utóbbi 
időhöz kötöttsége, valamint 
a Magyar Nemzeti Múzeum 
Vértesszőlősi Régészeti Be-
mutatóhelye délutánra terve-
zett meglátogatása miatt a séta 
ezen alkalommal sajnos elma-
radt.

Szente István
ELTE Tatai Geológus Kert

Jurakutatók látogatása Tatán
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Szeptember 27-én délután a Vá-
rosháza dísztermében került sor 
az idei Esterházy Miksa „Viator” 
Sportösztöndíjak átadására. 2022-
ben öt fiatal sportoló részesült az 
önkormányzat támogatásában.
Az Esterházy Miksa „Viator” 
Sportösztöndíjra pályázatot nyújt-
hat be minden tatai sportegyesü-
letben sportoló személy vagy tatai 
sportegyesületből induló sportoló, 
aki olimpiai sportágban válogatott 
kerettag, és a pályázat benyújtásá-
nak napján nem múlt el 30 éves. 
A támogatás célja, hogy legered-
ményesebb sportolóink továbbra 
is tatai színekben tudjanak verse-
nyezni. Az ösztöndíjra vonatkozó 
jogosultságot Tata polgármeste-

re állapítja meg, aki a Városhá-
zán úgy nyilatkozott: - Tata igazi 
sportos város, hiszen több, mint 
30 sportegyesületben 4 ezren ver-
senyeznek és mellettük nagyon 
sokan vannak, akik ugyan nem 
versenyszerűen, de a saját egész-
ségük, jobb közérzetük érdekében 
rendszeresen mozognak. A most 
ösztöndíjban részesülő sportoló-
inkat azért támogatjuk, mert sze-
retnénk, ha továbbra is városunkat 
képviselve folytatnák tovább a pá-
lyafutásukat és szeretnénk hozzá-
járulni ahhoz, hogy jobb körülmé-
nyek között versenyezhessenek. 
Michl József kiemelte: - Nagy 
köszönet jár a tatai sportolóknak 
és edzőiknek, felkészítőiknek, és 

külön köszönet jár a szüleiknek, 
hiszen nélkülük nincsenek ered-
mények, az ő támogatásuk nélkü-
lözhetetlen a fiatalok számára.
2022-ben 5 tehetséges fiatal spor-
toló részesült az Esterházy Miksa 
„Viator” sport ösztöndíjban: 
• Bolehradsky Szilveszter  (ka-
jak), a Tatai Hódy Sportegyesü-
let sportolója. 2021-ben a mara-
ton szakágban próbálta ki magát. 
Edző: Czina László, nevelőedzője 
Kun Tamás, az egyesület elnöke 
Hódy Kálmán. Legjobb eredmé-
nye 2021-ben: K-2 200 méteren 
Magyar Bajnokság, 2. hely, K-2 
500 méteren Magyar Bajnokság 
1. hely, K-2 500 méteren Olimpi-
ai Reménységek Versenye 7. hely, 

K-4 500 méteren vegyesben 2. 
hely. Maratoni Európa-bajnokság 
3. hely. Síkvízi Magyar Bajnoksá-
gon Hídvégi Hunorral 5000 méte-
ren 2. hely.
• Hídvégi Hunor (kajak), a Tatai 
Hódy Sportegyesület sportolója. 
Edző: Czina László, nevelőedzője 
Kun Tamás, az egyesület elnöke 
Hódy Kálmán. 2021-ben első éves 
ifjúsági válogatottként EB és VB 
szereplő volt a magyar válogatott 
ifjúsági négyes egységének tag-
jaként, melyet Európa-bajnoki 3. 
hellyel és világbajnoki 4. hellyel 
zárt. Serdülő Ifjúsági Magyar Baj-
nokság K-2 5 000 méteren 2. hely, 
K-1 500 méteren 3. hely. 2022. 
szeptemberében az ifjúsági világ-
bajnokságon K-4 500 méteren 1. 
helyet ért el testvérével, Hídvégi 
Zalánnal, Ozsgáni Bencével és 
Keller Gergővel. 
• Hídvégi Zalán (kajak), a Tatai 
Hódy Sportegyesület sportolója. 
Edző: Czina László, nevelőedzője 
Kun Tamás, az egyesület elnöke 
Hódy Kálmán. Legjobb eredmé-
nye 2021-ben: Kadler Gusztáv 
Maraton Magyar Bajnokság és 
Ifjúsági és Felnőtt Európa-baj-
noki válogató K-2 15 km-en 12. 

hely, K-1 15 km-en 1. hely. 2022. 
szeptemberében az ifjúsági világ-
bajnokságon K-4 500 méteren 1. 
helyezést ért el testvérével, Híd-
végi Hunorral, Ozsgáni Bencével 
és Keller Gergővel. 
• Kun Anna (párbajtőröző), az 
OMS Tata Iron Trade Vívóegye-
sület sportolója, a hazai ranglis-
ta vezetője. Edző: Partali Csaba, 
vezetőedző, az egyesület elnöke: 
Plásztán Attila. Legjobb eredmé-
nye 2021-ben: Felnőtt Világkupa 
6. hely, felnőtt válogató egyéni 1., 
2. hely, Felnőtt Világkupa egyéni 
15. hely, Felnőtt Országos Baj-
nokság egyéni 5. hely, csapat 2. 
hely. 2022-ben a katowicei világ-
kupán 3. hely. Kairói párbajtőr 
Grand Prix 6. hely. 
• Pápai Stella (judo/cselgáncs), a 
Tatai Atlétikai Club sportolója. 
Edző: Szeles Viktor, az egyesület 
elnöke: Madar Gábor. Legjobb 
eredmények 2021-ben: Országos 
Bajnokság 1. hely saját korcso-
portban, valamint a serdülő baj-
nokságon is, Budapest Bajnokság 
3. hely. 2022. szeptemberében a 
csehországi, Brnóban rendezett 
nemzetközi judo versenyen 3. he-
lyezést ért el.

Átadták az idei városi sportösztöndíjakat

A verseny célja: Fülöp András/Csuló/, Ádám Balázs/
Balu/, Császár Attila/Csaszi/ és Ádám Péter sporttársaink 
és kollégáink emlékének méltó megőrzése. A futás meg-
szerettetése, testmozgási, sportolási, versenyzési lehetőség 
biztosítása a futást szerető sportolók számára.
A verseny rendezője:  FOOTOUR SE,  Tata Város Önkor-
mányzata,  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, 09:30-
A versenypálya: A tatai Öreg-tó körül.
Nevezés, jelentkezés:  A helyszínen 09:45-ig a 7 km-re, 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 emlék-
verseny) 
- 14,2 km 1-3. helyezett érem, póló, vándorkupa (férfi em-
lékverseny) 
- 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) külön-
díjazásban részesül.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN SPORTBARÁTOT, 
AKI EGY FUTÁSSAL EMLÉKEZNE FÜLÖP ANDRÁSRA 
(CSULÓRA), ÁDÁM BALÁZSRA (BALURA), CSÁSZÁR 
ATTILÁRA (CSASZI) ÉS ÁDÁM PÉTERRE 
INFORMÁCIÓ:  
Róth Balázs: 20-4339607 info.footour@gmail.com

XXI. CSULÓ-BALU EMLÉKVERSENY -  88. TATAI TÓFUTÁS    2022. október 16.,  VASÁRNAP
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Programajánlat
Asztalitenisz
október 16. vasárnap 10.00 
TAC – SH.ITB Budaörsi SC 
férfi NB I
A mérkőzést a TAC csarnok-
ban játsszák.
Kézilabda
október 11 kedd 16.45 
TAC – Dorogi AC női U17
október 15. szombat 15.00 
TAC – Dorogi AC női NB II
17.00 TAC – Dorogi AC női 
U19 A mérkőzéseket a Günt-
ner Arénában játsszák.
Labdarúgás
október 8. szombat 10.00 TAC 
– Dorogi FC férfi U14
10.00 TAC – Fortuna SE női 
U19
12.00 TAC – BKV Előre SC 
férfi U17
14.00 TAC – Bakonysárkányi 
SE férfi U19
17.00 TAC – Koppánymonos-
tori SE férfi felnőtt
október 9. vasárnap 10.00 
TAC – Zsámbéki SK férfi U16
október 20. csütörtök 18.00 
TAC – FC Esztergom női U16
A mérkőzéseket az Új úti 
sporttelepen játsszák.
Szabadidő sport
október 16. vasárnap 10.00 
Tó futás, Csuló-Balu emlék-
verseny
október 18. kedd 
14.00 HEXATLON verseny
Helyszín: Fényes Extrém Park

Asztalitenisz 
Férfi NB I PTE-PEAC Kaló MÉH 
I – TAC 9-5
Pontszerző: Daru 2, Bak 1, Béres 1, 
Epinger 1
TAC – CVSE Swietelsky Vulkán 
Fürdő II 12-2
Pontszerző: Bak 3, Béres 3, Daru 3, 
Epinger 2, Béres-Bak
Férfi NB II TAC  -  Turris Sopron 
II 8-10
Pontszerző: Barassó 3, Nagy 3, Pat-
tantyús 1, Nagy-Barassó
Szombathelyi Asztalitenisz Kör – 
TAC 12-6
Pontszerző: Nagy 4, Adamik 1, Pat-
tantyús 1
Hévíz SK – TAC 3-15
Pontszerző: Barassó 4, Nagy 
4, Adamik 3, Pattantyús 2, Ba-
rassó-Nagy, Adamik-Pattantyús
Kézilabda
Férfi NB I/B BFKA Veszprém – 
TAC 37-25 (18-11)
Vezette: Csányi T., Gadányi T.
Góllövő: Gajdos 6, Vass 4, Igali, 
Kiss 3-3, Kreisz,Tóth 2-2, Bodnár, 
Katus, Krancz, Molnár, Sárosi 1-1
TAC – Százhalombattai KE 35-
29  (18-13) Vezette: Kovács T., 
Mándli B.
Góllövő: Sárosi 11, Vass 7, Kreisz 
6, Igali, Kiss 3-3, Bodnár, Molnár 
2-2, Gajdos 1. Edző: Sibalin Jakab
- a veszprémi vereség után nehéz 
meccsre számítottam. Sokat beszél-
gettünk a héten és úgy láttam volt 
eredménye. Csináltunk szép dol-
gokat és fokozatosan növelve az 

előnyt magabiztosan nyertünk.
Férfi U20 Várpalotai BSK – TAC 
33-37 (17-21)
Vezette: Felhő F., Öcsi T.
Góllövő: Katus, Tóth 10-10, Igali 
8, Kolozsi 3, Huber, Nényei, Zwic-
kl 2-2
TAC – BFKA Veszprém 26-26 
(14-12)
Vezette: Nagy T., Novák T.
Góllövő: Katus 7, Igali, Huber, Ko-
lozsi, Nényei, Tóth 3-3, Vincellér, 
Zwickl 2-2 Edző: Márton Ádám
Férfi U18 TAC – Pilisvörösvári 
KSK 23-26 (12-13)
Vezette: Balogh M., Muzslai D.
Góllövő: Huber 10, Szombati 4, He-
ilmann, Nényei 3-3, Jenei 2, Pula 1
Tempó KSE – TAC 44-19 (23-11)
Vezette: Sebestyén Á., Sebestyén B.
Góllövő: Jenei 6, Szombati 4, He-
ilmann, Török 3-3, Boda 2, Pula 1
Edző: Vass Ákos Dániel
Férfi U15 Kőkúti Sasok DSE – Esz-
tergomi Vitézek RAFC 17-30 (6-
20)
Kőkúti Sasok DSE – TAC 25-31 
(14-16)
Kőrösi KDSE -TAC 46-19 (24-12)
Kőkúti góllövő: Kiss M. 13, Len-
gyel 7, Fogl 5, Himer, Kiss D. 4-4, 
Nagy,Pollák 3-3, Horváth-Zombori 
2, Kádas 1. Edző: Kőhalmi Zsőfia
TAC góllövő: Sebestyén 30, Nagy 
11, Lantos 5, Szíjj 4
Edző: Vincellér Csongor
Férfi U14 Kőkúti Sasok DSE – 
Körte HVSE II 19-19 (12-8)
Kőkúti Sasok DSE – Budakalászi 

SC 31-27 (15-13)
Góllövő: Kiss M. 15, Strausz 9, 
Kiss D., Németh, Skorcze 6-6, Bé-
kefi 4, Himer 3, Marton 1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Fiú U13 Kőkúti Sasok DSE – MOL 
Tatabánya KC I 19-8 (11-2)
Máv Előre Cunder Kézisuli – Kő-
kúti Sasok DSE 8-21 (2-12
Edző: Sebestyén Balázs
Női NB II TAC – Tatabányai SC 
29-26 (12-12)
Vezette: Kriskó Á., Petrik-Varga Á.
Góllövő: Kurcsik 7, Sebestyén, Un-
gor 5-5, Jagodics, Százvai 4-4, Ri-
deg 2, Kiss, Szőts 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U19  TAC – Tatabányai SC 31-
28 (18-16)
Vezette: Kriskó Á., Petrik-Varga Á.
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U17 TAC – Tatabányai SC 
19-14 (9-7)  Vezette: Eichkern L., 
Mizser M. Edző: Blázsovics Nor-
bert
Női U14 TAC – KSE Tarján 18-29 
(10-16)
TAC – Esztergomi Oroszlánok 
KSC 13-25 (9-16)
Góllövő: Tápai 13, Nagy 9, Schmidt 
6, Kun 3 Edző: Kiss Adrienn
Kőkúti Sasok DSE – Kisbér KC 16-
33 (13-19)
Esztergomi Oroszlánok KSC – Kő-
kúti Sasok DSE 26-21 (13-13)
Góllövő: Kecskeméti 24, Csen-
ki-Puss, Dobos 7-7, Kovács-Jenei 
3, Budai, Körmendi, Németh, Papp 
1-1 Edző: Gaál Szabolcs

Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – FC Esztergom 
2-3 (2-2) Vezette: Linn K.
Góllövő: Zuggó 30, Kisék 33 ill. 
Sándor 23, Gyebnár 45, Faragó 86
DG Tát SE – TAC 2-1 (0-1)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Visnyovszki (ö), Páldi 83 
ill. Zuggó (11-ből)9
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Wati-Kecskéd 
KSK 2-4 (1-1) Vezette: Janovics I.
Góllövő: Somogyvári 27,76 ill. 
Nagy(11-ből) 45, 53, Harsányi (11-
ből)61, Forisek 85
FC Esztergom – TAC 1-2 (1-0)
Vezette: Kiss G.
Góllövő: Varga 30 ill. Farkasdy 
53,75 Edző: Schaffer Péter
Férfi U17 TAC – Almásfüzitői SC 
6-1 (2-1) Vezette: Derecskei B.
Góllövő: Unger 6,26, Dumánszki 
50, Mártonfi 78, Chmelovics 79, 
Nagy 87 ill. Szegedi 19
Dorogi FC – TAC 1-2 (1-1)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Marosvölgyi 10 ill. 
Chmelovics 24,62Edző: Kele Zol-
tán
Férfi U16 TAC – Tatabányai SC  
3-8 (2-2) Vezette: Mihályi M.
Góllövő: Valter 13, Mártonfi 40,54 
ill. Mészáros 17, Gergő 21, Deli 77, 
Dénes 79, Geizer 81, Tóth 89, Né-
meth 90, Zombori 91
Móri SE – TAC 0-0   
Vezette: Obuch Z.
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 TAC – Győrujfalu SE 9-3 

(2-1) Vezette: Urszán I.
Góllövő: Nagy L. 15, Borsó-Bodnár 
20, Jusztin 48, Balázs 51,66, Unger 
69,77, Nagy 71 Ill. Nagy O.13
Üstökös FC Győr – TAC 6-2 (4-0)
Vezette: Jakus M.
Góllövő: Baradits 1,9,55, Korsós 5, 
Czigler 21,Fekete 45 ill. Balázs 70, 
Járóka 78
Edző: Schweininger Ferenc
Öregfiúk TAC – Mocsa SE 4-1 (1-1)
Vezette: Sándor T.
Góllövő: Mészáros 26, Wéber 
44,75, Bujdosó 49 ill. Kocsis 31
TAC – Lábatlani ESE 2-3 (0-1)
Vezette: Szalay N.
Góllövő: Wéber 61,65 ill. Fenyvesi 
39,69, Matisz 47
Női felnőtt TAC – Környe SE 1-4 
(0-3) Vezette: Perge V.
Góllövő: Horváth 47 ill. Majtán 
3,6,61, Pécsváradi 10
Edző: Gusztafik lilla
Női U19 TAC – Almásfüzitői SE 
0-7 (0-4) Vezette: Áy J.
Góllövő: Katona 5,5,28, Bácskai 
9,55,65, Tóth 48
Kisbéri SSE – TAC 4-2 (1-2)
Vezette: Mann Á.
Góllövő: Gunyhó 33,36,50,70 ill. 
Bencze 13, Czakó 30
Edző: Gusztafik LillaNői U16 TAC 
– Bábolnai SE 0-0
Vezette: Faragó Gy.
Bakonysárkányi SE – TAC 0-5 (0-
3) Vezette: Mann Á. Góllövő: Ma-
jorosi 10,27,34, Schmidt 29, Kurdi 
47. 
Edző: Gusztafik Lilla

Labdarúgásban évek óta létezik a 
Szuper Kupa fogalom. Több or-
szágban is a bajnokság aranyér-
mese és a kupagyőztes csap össze. 
Ebben az évben a megyében is 
megrendezésre került, a helyszín 
a TAC egyre szépülő Új úti sport-
telepe volt. Az elmúlt idényben a 
Zsámbék magabiztos 22 pontos 
előnnyel nyerte meg a megyei I. 
osztályú bajnokságot, míg a TAC 
hódította el a Megyei Kupát. Így a 
Zsámbék már NB III-as csapatként, 
míg a TAC a megyei I. osztályban 
6 forduló után is veretlen csapat-
ként várta a mérkőzést. A késői 
kezdés -18.00 óra- ellenére lehet-
tek vagy háromszázan a lelátón és 
a korlát mentén. A vendégek kezd-
tek jobban, a TAC nehezen tudott 
átmenni a félvonalon. Hamar meg 
is született a Zsámbék vezető gólja, 

egy szabadrúgás után György volt 
közelről eredményes. Nem ízlett a 
hazaiaknak a zsámbékiak erősza-
kos letámadása, nagyon sok volt 
az eladott, elvesztett labda. Alig 
valamivel a félidő fele után Tol-
nay távolról lőtte a második gólt. A 
TAC-nak egy jobb oldali támadás 
végén Mészáros jó megoldása is 
kellett ahhoz, hogy Zuggó a hosz-
szú oldalon jól érkezve szépítsen. 
Az első félidőben még két vendég 
gól született Mártonfi és büntetőből 
Marticsek révén. A szünetre 4-1-es 
zsámbéki vezetéssel mentek a csa-
patok. A kezdés után nem sokat 
kell várni az újabb vendég találat-
ra, alig 2 perc múlva Mártonfi (igaz 
lesről) indult, a síp néma maradt, 
ő pedig nem hibázott. Többször is 
saját térfelén vesztett labdát a TAC 
és egy ilyen után Tolnay szerezte a 

6. gólt. A 69, percben újabb bünte-
tőhöz jutott a Zsámbék, ezt a kapus 
Tímár lőtte, de nem tudott túljárni 
Csákány eszén aki bravúrral ütötte 
ki a labdát a jobb felső sarok elől. A 
végére maradt még egy vendég ta-
lálat, majd Felső kapott piros lapot. 
Az utolsó percekben tíz emberrel 
hősiesen védekezett a TAC és nem 
is esett több gól.
Óriási mezőnyfölényben játszott 
a Zsámbék, megérdemelte a győ-
zelmet, bár az arányhoz több tatai 
hiba is kellett. A TAC igyekezett, 
de a támadásoknál az utolsó pasz-
szok nem sikerültek. Csákány tönn 
bravúrja is kellet, hogy ne legyen 
nagyobb a különbség. A mérkőzés 
után az érmeket és a kupát Khéner 
László az MLSZ megyei igazgató-
ja, Németh Tamás MLSZ elnöksé-
gi tag és Michl József polgármester 

adta át.
Zsámbék SK – TAC 7-1 (4-1)
Vezette: Szeibert P. (Frank V., He-
gedűs P.)
Góllövő: György 8, Tolnay 22,57, 
Mártonfi R. 32,47, Marticsek (11-
ből)43, Sugár S.74 ill. Zuggó 30
Edző: Wéber Roland
- ilyen letámadásos taktikával nem 
találkozunk a megyei I. osztályban. 
Jobb csapat a Zsámbék, de mi is 
ludasak vagyunk hogy ekkora lett 
a különbség. próbáltunk játszani, 
csináltunk szép dolgokat, de hiá-
nyoztak az utolsó jó passzok.
Bodó László edző (Zsámbék SK): 
gratulálok a csapatnak a játékhoz 
és a győzelemhez. Jól jött ez a si-
ker, hiszen az NB III-ban eddig 
nem volt részünk benne. Remélem 
ez hozzájárul, hogy a bajnokság-
ban elkezdjük gyűjteni a pontokat.

Eredmények

A Tatai Hódy Sportegyesület a Mozgással az 
Öreg-tó körül pályázati program keretében szep-
tember 24-én, szombaton másodszor rendezhette 
meg az Új Kajakháznál a Cross Challenge ver-
senyét.
A kajakosok és kenusok már többször körbe 
futották a tavat, azonban ebben a formában, ti-
zenkét megállóval erőt és ügyességet kívánó 
feladatokkal fűszerezve, még számukra is izgal-
mas volt ez a program. Így voltak ezzel azok a 
jelentkezők is, akik rajtuk kívül megmérettették 
magukat ezen a szép őszi napon.
A közel 100 versenyző részvételével lezajlott 
rendezvényen minden rajthoz álló győztesnek 
mondhatta magát. Győztesnek, mert voltak 

olyan fizikai állapotban, hogy vállalhatták a kihí-
vást,  és megragadva a lehetőséget jelen is voltak 
a programon. A versenyen több kiváló eredmény 
született. Sokan még annak is örülnének, ha 
megállók nélkül tudnák teljesíteni a legjobbak 
időeredményét. A célba érkezés után minden 
résztvevő befutó érmet vehetett át. A vendéglá-
tók zsíros kenyérrel és üdítővel várták a fáradt 
versenyzőket. A csapat és egyéni versenyben 
három korosztályban az első három helyezettet 
éremmel jutalmazták a szervezők.
Külön köszönet illeti a verseny lebonyolítását 
segítő önkénteseket!
Az első helyezettek:
Nők csapat:
41-60. év B.É.K.E. : Kovács Pataki Csenge, 
Vandrovnik Klára, Katona Tímea
21-40 év TMOT: Varga Edina, Králl Szabina, 
Fecskó Anna
14-20 év Oroszlány: Leskó Vivien, Leskó Lili, 
Schattinger Zsófia
Férfiak csapat
41-60. év TMOT férfi: Endrész Csaba, Juhàsz 

Zsolt, Horvàth Gàbor
21-40 év TMOT: Ipi Gábor, Dorner Péter, Sipos 
Tamàs
21-40 év Nyerő Trió (Tatai Hódy SE): Tircs Vin-
ce, Polt Ádám, Bublovics István
Nők egyéni
41-60 év  Kovács Pataki Csenge 43’21”  
B.É.K.E.
14-20 év  Fecskó Anna  46’23” TMOT
14-20 év  Leskó Lili  41’54” Oroszlány
Férfiak egyéni
41-60 év  Nagy Gábor 32’44” Tatai Hódy SE
21-40 év  Pusztai Bendegúz 35’15” Tatai Hódy SE 
14-20 év  Tircs Vince40’09” Tatai Hódy SE

Zsámbéké a Szuper Kupa

Cross Challenge


