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Bejárást tartottak a felújítás alatt 
álló Jenő-malom épületében Michl 
József polgármester vezetésével 
november 16-án, az eseményen 
részt vett Bencsik János országy-
gyűlési képviselő és a tatai képvi-
selő-testület tagjai.
A malomépület és környezetének 
megújítása az Angolparkban az 
„Angolkert Malomkert – Angol-
kerti rehabilitáció III. üteme” című 
projekt keretében zajlik. A fejlesz-
tés eredményeként új életre kel a 
Jenő-malom, mellette pedig egy 
különleges, vizes élménypark is 
helyet kap majd.
A projektben helyreállítják a mű-
emléki védettségű malmot, mely-

ben kiállítást fognak berendezni, 
a központi helyiségben pedig egy 
interaktív tér várja majd a látoga-
tókat, melyben a tatai malmok bel-
ső működését, munkafolyamatait 
lehet megismerni. A malomépület 
mellett, illetve mögött egy közös-
ségi teret is kialakítanak, ahol he-
lyet kap a gútai malom kicsinyített 
mása, valamint alkalmas lesz kü-
lönböző rendezvények, programok 
lebonyolítására.
A bejáráson Michl József polgár-
mester elmondta: - A Jenő-malom 
városunk egyik legrégebbi malom-
épülete, melyben egy múzeum és 
egy kreatív műhely is várni fogja a 
látogatókat, azzal a céllal, hogy ne 

csak régi képekről ismerjük meg 
a múltat, hanem a gyakorlatban is 
láthassuk a malom működését. A 
városvezető kiemelte, hogy meg-
kezdték az angolkerti rehabilitáció 
IV. ütemének előkészületeit is, a 

fejlesztéssorozat következő szaka-
szában a parkban lévő építmények 
felújítása fog megvalósulni, töb-
bek között a műromok, a mecset, 
az utak és a hidak megújítását ter-
vezik.

Felajánlotta segítségét Tata Város Önkormány-
zata a Magyar Postának azért, hogy ne kelljen 
zárva tartani városunk két kisebb forgalmú 
postáját a téli időszak végéig. A témában Rigó 

Balázs alpolgármester és Horváthy Lóránt ön-
kormányzati képviselő tartott sajtótájékoztatót 
november 22-én.
A Magyar Posta levélben fordult az önkormány-

zatokhoz, így a tatai önkormányzathoz is, hogy 
az energiaárak növekedése miatt a két kispostát 
- a Gesztenye fasorit illetve a Kertvárosit - ide-
iglenesen bezárja. Michl József polgármester 
november 15-én közösségi oldalán jelentette 
be, hogy az önkormányzat levélben felajánlotta 
segítségét a Magyar Posta Zrt.-nek annak érde-
kében, hogy a két tatai postát ne kelljen bezárni.
Rigó Balázs alpolgármester ezzel kapcsolatban 
elmondta: - A Gesztenye fasori kisposta épületét 
a várostól bérli a posta, ennek bérleti díját az ön-
kormányzat elengedi, valamint az energiaköltsé-
gek többletét is átvállalja annak érdekében, hogy 
a két posta fogadhassa ügyfeleit a következő 
időszakban is.
Horváthy Lóránt önkormányzati képviselő a 
sajtótájékoztatón hangsúlyozta:- Kertvárosban 
közel 800 nyugdíjas él, az ő számukra gyakran 
nehéz megközelíteni a két városközponti posta-
hivatalt, ezért is remélem, hogy a posta elfogad-
ja a segítséget és együttműködik a nyitva tartás 
érdekében.
Az önkormányzat most várja a Magyar Posta 
Zrt. válaszát, amint az megérkezik, tájékoztatni 
fogják a tataiakat.

Az önkormányzat segítené a tatai kispostákat

A molnárok élete is megelevenedik 
az újjászülető Jenő-malomban



Boldog születésnapot!
90. születésnapja alkalmából a Tatai Kistérségi Idősek Otthonában kö
szöntötte Michl József polgármester Borsos Istvánnét november 18-án.
Borsos Istvánné Ugodban született, férjével Lábatlanban ismerkedtek 
meg,  onnan költöztek Tatabányára és végül Szárligetre. 59 évig éltek 
házasságban, egy gyermekük és egy unokájuk született, majd két dédu-
nokával is kiegészült a család. Manyika néni a környei nyúlvágóhídon 
dolgozott, a csomagolórészlegben, a tatai idősotthonba 2020-ban köl-
tözött be. Nagyon aktív,  heti rendszerességgel látogat haza a család-
jához, ahol még mindig szívesen vigyázz a legkisebbekre. Sokat sétál 
és nagyon szeret olvasni is, elmondása szerint vitalitását, életkedvét a 
dédunokáknak köszönheti.
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A Vaszary János Általános Iskola 
2 milliárd forintból megvalósuló 
fejlesztése keretében sor került az 
önkormányzat kezelésében lévő 
étkező és konyha felújítására és 
eszközcseréjére is. Ennek kap-
csán tett látogatást az intézmény-
ben Rigó Balázs alpolgármester, 
dr. Horváth József jegyző és So-
mogyi László városi főmérnök, 
ahol egyeztetéseket folytattak a 
Tatabányai Tankerület, a Vasza-
ry János Általános Iskola, a ki-
vitelező cég, valamint az iskolai 
étkeztetési feladatokat ellátó Kö-
lyök Kft. képviselőivel. 
A konyha és étkező megújulásá-
hoz Tata Város Önkormányzata 
biztosította a tervezés bruttó 3,5 
millió forintos költségét, vala-

mint az eszközbeszerzés össze-
sen bruttó 13 millió forintos fe-
dezetét. 
A terveket az intézményben taní-
tó pedagógusok által megfogal-
mazott igények alapján készítet-
ték el, lehetővé téve, hogy egy 
időben akár 140 fő is étkezhessen 
a helyiségben, ami a korábbinál 
rugalmasabb, és az oktatáshoz 
jobban igazodó étkeztetési rend 
kialakítását teszi lehetővé az is-
kolában. 
Az új, korszerű konyhai esz-
közöket a TOP-1.1.3-15-
KO1-2016-00002 számú, „Helyi 
alapanyagokra épülő minőségi 
közétkeztetésért – iskolai kony-
hák hálózatos fejlesztése Tatán” 
című projekt keretében vásárolta 

meg az önkormányzat bruttó 7,8 
millió forint értékben. Az ere-
detileg e projektben szerepelő 
eszközökön túl néhány további 
berendezés (pl. fali kézmosó, 
vízlágyító, állítható polc) beszer-
zésére is szükség volt további 
bruttó 2 millió forintért, többek 
között az időközben megválto-
zott jogszabályi előírások miatt. 
Mindezen felül már korábban 
megvásárolta az önkormányzat 
az étkezőbe került új asztalokat 
és székeket mintegy bruttó 1,8 
millió forint értékben, melyeket 
most továbbiakkal fog kiegészí-
teni a helyiség megnövekedett 
befogadóképességének megfele-
lően. 
Az új konyhaeszközök beüze-

melése még folyamatban van, a 
megújult étkezőt azonban már 

jelenleg is használják az iskola 
diákjai és dolgozói.

Megújul a Vaszary János Általános Iskola konyhája és étkezője is

November 18-án ülésezett a Ta-
tai Kistérségi Többcélú Társulási 
Tanács. Az ülésen, a Városháza 
dísztermében öt napirendi pont-
ban tárgyaltak a kistérségi polgár-
mesterek.
Az ülés a társulás idei költségve-
tésének módosításával kezdődött, 
melyről Michl József, a Társulási 
Tanács elnöke elmondta: - A mó-
dosításra azért is volt szükség, 
mert az éves költségvetés kb. 200 
millió forinttal megnőtt, elsősor-
ban a szociális területek ellátását 
illetően emelkedett ugyanis az 

állami finanszírozás, illetve ebbe 
a körbe tartozik még az ukrán 
menekültek ellátására kapott álla-
mi támogatás is, amit a Szociális 
Alapellátó Intézményünk felé to-
vábbítottunk, hiszen ők végzik ezt 
a feladatot.
Az ülésen a Társulás fenntartásá-
ban működő Tatai Kistérségi Idős-  
korúak Otthonában fizetendő térí-
tési díjak felülvizsgálatára is sok 
került.Ezzel kapcsolatban Michl 
József tájékoztatott arról, hogy 
2019-ben állapítottak meg utol-
jára díjemelést, akkor 2950 forint 

lett a napidíja az ellátásnak, amit 
most 3600 forintra emeltek meg, 
január elsejei hatállyal. Ezt a dí-
jat kell az ellátottnak megfizetni, 
amihez nagyságrendileg még a 
kétszeresét teszi hozzá a magyar 
állam, így tevődik össze a napidíj 
összege.
A Tanács novemberi ülésén elfo-
gadta a Szociális Alapellátó In-
tézmény alapító okiratának mó-
dosítását, valamint tárgyaltak a 
fogászati ügyeleti feladatok 2021. 
évi ellátásáról szóló tájékoztatóról 
is. 

Tata Város Önkormányzata idén 
is köszöntötte a tatai óvodape-
dagógusokat, november 21-én, 
22-én és 23-án személyes talál-
kozókon, az intézményekben tett 
látogatások során köszönte meg a 
városvezetés a tatai kisgyermeke-
kért végzett munkájukat.
Michl József polgármester el-
mondta: - Minden esztendőben 
ősszel rendezzük meg az Óvoda-
pedagógia Napot, amelyen kö-

szöntjük az óvodapedagógusokat 
és munkatársaikat. Most azonban 
úgy döntöttünk, hogy nem egy 
közös ünnepet szerveztünk, ha-
nem személyesen látogatjuk vé-
gig a helyi óvodákat, mindenho-
vá viszünk egy kis ajándékot, és 
így mondunk köszönetet a magas 
színvonalú, elkötelezett szakmai 
munkáért.
A program november 21-én reg-
gel a Kertvárosi Óvodában kezdő-

dött, ahol nemsokára egy új óvoda 
építése kezdődhet meg. A mögöt-
tünk álló időszakban a kertvárosi 
kivételével sikerült megújítani az 
összes önkormányzati óvodát, s 
már zajlik a tervezése az új, kert-
városban felépülő intézménynek 
is. Tata polgármestere a fejlesz-
téssel kapcsolatban úgy nyilat-
kozott: - Idén elnyertünk egy 
pályázatot, melynek segítségével 
megvalósulhat a beruházás. A ter-
vek elkészültek, az engedélyezés 

zajlik, számításaink szerint legha-
marabb két éven belül megépülhet 
az óvoda. Az építkezés ideje alatt 
a gyermekek a szomszédos Szoci-
ális Alapellátó területén található 
épületben kapnak majd helyet. 
A Kertvárosi Óvoda megépítésé-
vel teljesen megújul a városnak 
ezen része, hiszen korábban el-
készült a Szociális Alapellátó In-
tézmény épülete, ezután a Vakok 
Intézetének tatai telephelye épült 
fel, és ezt követi az új óvoda. 

Hamarosan kezdődhet az új kertvárosi óvoda építése

A Városházán egyeztettek a kistérségi polgármesterek
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Elhunyt 
Dr. Benya László

Szülés-nőgyógyászként sok-
sok csecsemő világrajöttét 
segítette, és biztos szakmai 
tudásával vált a hozzáforduló 
nők támaszává. Tatán, Tata-
bányán, Budapesten végezte 
hivatását. Az esztergomi Va-
szary Kolos Kórház  Szülé-
szeti-Nőgyógyászati Osztá-
lya 2012 óta számíthatott Dr. 
Benya László kitartó, becsü-
letes, megbízható munkájára. 
Megbízott osztályvezetőként 
a vezetői felelősséget több-
ször is készséggel vállalta. 
Mindig kedvességgel, empát-
iával fordult a betegek és a 
szülő nők felé.
A rendszerváltás idején és 
az ezredforduló időszaká-
ban a Keresztény Demokrata 
Néppárt politikusaként ak-
tív szereplője volt a politikai 
közéletnek. Pártja megyei 
elnökeként, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Közgyűlés és 
a Tata Város Képviselő-tes-
tületének tagjaként dolgozott, 
vállalt szerepet. Elsősorban 
az egészségügy területén, a 
bizottsági munka során segí-
tett hasznos tanácsaival, ja-
vaslataival. Szakmai tudása, 
higgadtsága, megoldást ke-
reső szemléletmódja a nehéz 
helyzetekben is megmaradt. 
Többször hangsúlyozta, hogy 
tőle eltérő politikai nézeteket 
valló politikus társait soha 
nem tekintette ellenségnek 
csak vetélytársnak. Hívő em-
berként alapvető értéknek te-
kintette a szeretetet és a meg-
bocsájtani tudás képességét.
Dr Benya László 74 évet élt.
Isten nyugosztalja.

A közösségünkért végzett szol-
gálatért városunkból hárman is 
elismerésben részesültek novem-
ber 18-án. 
A Szociális Munka Napja al-
kalmából Fülöp Attila, a Bel-
ügyminisztérium államtitkára a 
gondoskodáspolitika területén 
dolgozókat tüntetett ki, akik el-
hivatottan segítik mások életét. 
Köztük volt Kincses Jenőné Ili-
ke, a tatai Sorstársak Klub veze-
tője, aki Esélyteremtésért Díjat 
vehetett át.
Ugyancsak november 18-án a 
megyei közgyűlés által alapított 

díjakat adtak át Esztergomban. 
Az elismerésekben azok része-
sülnek minden évben, akik Ko-

márom-Esztergom megyében 
maradandó értékeket teremte-
nek munkájukkal. 2022-ben 24 

különböző díjat vehettek át az 
arra érdemesek, köztük két tatai 
díjazott is. Komárom-Esztergom 
Megyéért kitüntető díjat kapott 
Bondor Lajos, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Közép-dunán-
túli Régiójának és Tatai Cso-
portjának a vezetője, valamint 
Komárom-Esztergom Megye 
Mentődolgozója díjat Végh Gá-
bor, tatai mentőgépkocsi-vezető.
Mindhármuknak szívből gratulá-
lunk a kitüntetésekhez, és ezúton 
is köszönjük azt a munkát, amely-
lyel a tataiakat és térségünkben 
élőket nap mint nap szolgálják!

Megyei elismerések a köz szolgálatáért

November 28-án a Városházán ülésezett Tata Város Diák- 
önkormányzata, melynek tagjai megválasztották Tata új 
diákpolgármesterét.
A TAVIDÖK legutóbb 2020 októberében tartott tisztújító 
ülést, akkor Bátki Piroska nyerte el a szavazatok többsé-
gét, így az elmúlt két esztendőben ő koordinálta a szervezet 
életét. A leköszönt Bátki Piroska a Városházán elmondta, 

jó döntés volt, hogy jelentkezett diákpolgármesternek, mert 
nagyon sokat tanult az elmúlt két évben és sikerült egy iga-
zán jó csapatot összekovácsolnia. Emellett pedig számos 
felejthetetlen programot is szerveztek, amelyek közül a he-
xatlon versenyeket és a Megyei Ifjúsági Bált emelte ki.
A diákönkormányzat testületébe Tata közigazgatási határán 
belül működő, minden OM azonosító számmal rendelkező, 
egyházi és állami közoktatási intézmény jogosult két diákot 
delegálni. A delegált tagokból felépülő képviselő-testület 
saját tagjai közül választja ki a diákpolgármestert és a di-
ák-alpolgármestereket a középiskolás valamint az általános 
iskolás tagok közül. Idén ősszel hárman jelentkeztek di-
ákpolgármester-jelöltnek, Lanszki Dóra, az Eötvös József 
Gimnázium tanulója, valamint Bánóczki Viktor és Köd-
mön Kristóf, a Református Gimnázium diákjai. Közülük, a 
szavazás alapján Ködmön Kristóf kapta a legtöbb szavaza-
tot. Tata új diákpolgármestere a helyszínen megköszönte a 
bizalmat, és elmondta, szeretne minél jobban elmélyülni az 
új feladatokban, melyek között elsősorban sportprogramok 
szervezését nevezte meg, valamint minél inkább fel akarja 
hívni a fiatalok figyelmét az önkéntességre, népszerűsítve a 

jótékonysági és közérdekű rendezvényeket.
Az idei diákpolgármester választáson Michl József polgár-
mester mondott köszöntőt, majd Rigó Balázs alpolgármes-
ter elismeréseket adott át azoknak a fiataloknak és mentor-
pedagógusoknak, akik a mögöttünk álló időszakban sokat 
dolgoztak a tatai diákéletért.

Ködmön Kristóf Tata új diákpolgármestere

Megújult Tata Város Önkormány-
zatának honlapja, az új weboldal 
indulásához kapcsolódóan pedig 
már elérhető a CityApp Tata app-
likáció is.
A változatlanul a tata.hu webcí-
men elérhető új városi honlapot 
Rigó Balázs alpolgármester mu-
tatta be november 29-én az Új 
Kajakház Ökoturisztikai Köz-
pontban, ahol elmondta: - Nagyon 
időszerű volt már ez a fejlesztés, 
hiszen szinte napra pontosan 15 

évvel ezelőtt jelent meg az első 
bejegyzés azon a weboldalon, 
amely már megújulva várja a lá-
togatókat. A változással az volt 
az egyik első számú célunk, hogy 
a tataiak számára nyújtsunk egy 
korszerű, folyamatosan aktualizá-
lódó és megfelelően áttekinthető, 
jól strukturált rendszert. Termé-
szetesen emellett mindazoknak a 
jogszabályi előírásoknak is meg 
kellett felelnünk, amelyek például 
az adatközlésekre, illetve az aka-

dálymentesítésre vonatkoznak, 
hiszen ma már nagyon komoly 
előírások vannak arra nézve, hogy 
az akadálymentesítés szempontjá-
ból milyen feltételeknek kell meg-
felelniük az új honlapoknak. Rigó 
Balázs hozzátette: - A felhaszná-
lók sok újdonsággal találkoznak 
az oldalon, például különböző 
keresőfunkciókkal, vagy a város-
ban történő tájékozódást segítő 
Infotérképpel. Emellett a tata.hu 
lehetőséget nyújt a Tatai Televízió 
és az önkormányzat Youtube csa-
tornájának közvetlen elérésére is.
Az új városi honlap felső sávjában 
5 fő menüpont található, melye-
ken keresztül 32 almenü-pontba 
juthat el a felhasználó. A folya-
matosan frissülő hírek alatt pedig 
8 gyorsgombbal találkozhatunk, 
amelyeknek használatával kü-
lönböző funkciók érhetőek el: az 
E-ügyintézés, a városi applikáció, 
a közérdekű adatok, ügy, képvise-
lő és orvoskereső, eseménynaptár 
illetve Infotérkép.

A honlap mellett november 29-
én bemutatkozott az új CityApp 
Tata applikáció is. Az ingyenes 
mobil alkalmazás segítségével 
egy helyen megtalálható szá-
mos hasznos információ, tatai 
hírek, programok, intézmények, 
vendéglátóhelyek, emellett el-
érhetővé válnak az applikáció 
használatával az országos szintű 
közlekedési mobiljegy, autópálya 
matrica és belépőjegy vásárlási 
lehetőségek is Android vagy iOS 
készüléken egyaránt. Az alkal-
mazás letöltésével a felhasználók 
elsőként értesülhetnek a friss in-
formációkról, hírekről, akár köz-
vetlen push üzenet formájában 
is. Az applikáció része az úgyne-
vezett városi bejelentő funkció, 
mellyel lehetőségünk van a vá-
rosban bármilyen hiba, fennaka-
dás, rendellenesség mobiltelefo-
non keresztüli bejelentésére és a 
bejelentések nyomon követésére. 
Bővebb információ: www.tata.
hu/tata-app/

Elindult az önkormányzat új honlapja és a CityApp 
TATA város applikáció



Tata Város Önkormányzata a TOP-1.2.1-15 pályázati 
konstrukció keretén belül sike resen pályázott a műemlé-
ki épület és környezetének a XXI. század igényeinek meg 
felelő műszaki és környezeti rehbilitációjára, továbbá a 
kőfaragó ház működésének  megtöltésére tartalommal. 

A projekt november 30-án sikeresen lezárul, és az ünne-
pélyes megnyitó után a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
üzemeltetésével megnyílik a nagyközönség előtt, mint kö-
zösségi helyszín, nyitott kézműves műhelyek, turisztikai 
attrakció és a tatai fazekasságot bemutató interaktív kiál-
lítási tér. 

A kőfaragóházba tervezett vendég látóegység, valamint 
ajándékbolt egyediségének megteremtése fontos cél volt. 
A térség őstermelőinek, kistermelőinek a bevonásával a 
következő helyi hiánytermékeket állítják elő az élelmiszer 
ipari kis manufaktúrákban: frissen pörkölt kávé, aszalt zöld-
ség és gyümölcs, házi sör. A he lyi termelők biztosítják az 
alapanyagot és a szakértelmet, az értékesítés helyben tör-
ténik. 

A tatai, a környékbeli lakosok és a turisták megtanulhatják 
a már-már feledésbe merülő  eljárásokat. A látogatóközpont épülete megfelelő az első 
tatai serfőzde, egy kávépörkölő  műhely és egy gyümölcs-zöldség aszaló működtetésére. A 
gasztronómiai termékek cso magolásához és tálalásához a fazekas termékek felhasználása 
egyedi, sajátos arculatot  biztosít. 

A Kálvária-dombon lévő műemlékek funkcionális, ökoturisztikai rehabilitációjával össz- 
hangban, a felújított Kőfaragó-ház épületében kapott helyet az a láto-
gatóközpont. Minden funkció működtetésénél a Tatai Városkapu 
Zrt. szem előtt tartja a családbarát felhasználás lehetősége-
it, a kortól független szabadidős, művelődési és kézműves 
tevékenységek megvalósítását. A fogyatékkal élők érde-
kében a fizikai akadálymentesség kialakításán túl az 
infokommunikációs akadálymentesség olyan szintjét 
kívánják létrehozni, amely az egyes funkciók megis-
merésén felül, a tevékenységben való aktív részvé 
telt is lehetővé teszi.
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Az egykor kiterjedt Esterhá-
zy-birtok községeiben már a bir-
tokot 1727-ben megvásárló Es-
terházy József elkezdte kegyúri 
kötelességének teljesítését; az ő 
nevéhez fűződik Nagyigmánd, 
Kocs és Vértestolna templomá-
nak építése. A templomépítés 
a 18. század során végig napi-
renden maradt, mígnem a régi 
(nem egy esetben középkori), 
és korábban a reformátusok ál-
tal használt templomok helyén 
mindenütt új egyházak emel-
kedtek. A községekbe a földes- 
úr katolikus telepeseket hívott. 
Az újjáéledő falvaknak ezek az 
új templomépületek voltak a 
központjai, művészi becsben, 
közösségi helyszínként, vagy 
éppen tájékozódási pontként, a 
harang szavát, a toronyórát, és a 
toronysisakot koronázó keresz-

tet követve. 
Fellner Jakab építőmester, szü-
letésének évfordulója kapcsán 
az idei év főszereplője. Mivel 
munkássága egybeesik a birtok 
kiépülésével, felvirágzásával, 
így ezek a 18. századi, falusi 
templomépületek is javarészt 
az ő tervei alapján készültek. 
Nemcsak templomokat épí-
tett persze, hanem a községek 
számára fogadók, vágóhidak, 
birkaaklok, malmok terveit is 
készítette, a gazdasági épületek 
mellett természetesen a plébá-
niaházakat is ő tervezte. Ko-
rábbi kirándulásunkon Nagyig-
mánd, Császár és Dad irányába 
indultunk, Fellner ottani épü-
leteit, templomait tekintettük 
meg. Októberben ezt az egykori 
Esterházy-birtok területén tett 
műemléki túránkat folytattuk, 

további vidéki helyszínek be-
járásával. Ezúttal Baj, Szomód, 
Alsógalla, Szár és Tarján temp-
lomait kerestük fel.
A szári katolikus templom az 
1750-es években épült, tornya 
1770-ben készült el. A szomódi 
templom 1775 és 1778 között 
készült el, függőkupolás, szo-
líd barokk templomtérrel, míg 
a homlokzat a későbbi, 1832-es 
átalakítás során nyerte el mai 
formáját, a torony is ekkor ké-
szült. Ugyanez a templomtípus 
figyelhető meg Alsógalla és 
Tarján esetében is, mindenhol 
a párkánypilaszterek kötege 
által tartott függőkupolák zár-
ják le a templomok egységes 
terét. A kivétel Baj, amelynek 
templomát az 1760-as években, 
Fellner tervei alapján kezdték el 
építeni, de a befejezés az 1790-
es évekig húzódott, és az épület 
karaktere, az oldalhomlokzatok 
és a belső tér esetében már a 
Fellner halála után tevékeny-
kedő építőmesterre, Gött An-
talra maradt. A templombelső 
építészeti kialakítása szokatlan 
a környék többi későbarokk 
templomához képest. 
A falvakban a 18. századból 
fennmaradt néhány barokk 
épület között a legépebb a szá-
ri paplak, boltozatos tereivel, 
kocsiszínének kosáríves bejá-

ratával árulkodik építésének 
idejéről, és a tervezőről, aki ez 
esetben is Fellner Jakab lehe-
tett.
Különleges építészeti emlék a 
korból a baji szőlőhegy uradal-
mi dézsmapincéje. A hatalmas 
kupolából több ágban ágaznak 
ki a dongaboltozatos pincejára-
tok. Kirándulásunk során ezt az 
ún. nagypincét, amelynek terve 
szintén Fellner Jakab építőmes-
ter keze alól került ki, nem tud-
tuk megtekinteni, kárpótolt vi-
szont bennünket a kispince, és 
az abban elhelyezett, Kerti Ká-
roly által szak-
szerűen restau-
rált bálványos 
prés, 1760-ban 
készült, csodás, 
domborműves 
faragványaival.
A kirándulás ta-
nulsága egysze-
rű, és nemcsak 
a fellneri építé-
szetre, a barokk 
templom típusá-
nak kialakításá-
ra vonatkozik, 
hanem arra is, 
hogy környé-
künk falvainak 
története, műem-
lékanyaga meny-
nyire összeforr 

Tata múltjával. A szép fekvésű 
községekben töltött idő a Fell-
ner nevét őrző és kultuszát ápo-
ló közösség, egyesület helyhez 
való kötődését erősítette, hely-
ismereti tudását gazdagította. 
E közeli célpontokba vezető 
környéktúrák bármikor ismé-
telhetők és bárkinek ajánlhatók, 
még akkor is, ha a szólás csak 
az egyik település nevét emeli 
ki: „Bajt kerülni balra tarts, bút 
feledni Bajra hajts!”

Kövesdi Mónika 
művészettörténész

Sajtóközlemény –
Megújul Tatána Kőfaragó-ház és Látogatóközpont

Fellner Jakab és a falvak építészete



5  2022. december 1. VIII. évfolyam, 24. szám Közélet

November 26-án reggel az 
Öreg-tó partján az Építők- par-
ki madármegfigyelő toronynál 
nyitották meg a 22. Tatai Vad-
lúd Sokadalmat. Idén a sokada-
lom megnyitójának helyszínén 
adták át az Által-ér Szövetség 
2002-ben alapított, „Által-ér 
Völgy Természeti és Kulturális 

Örökségéért” díját, melyet min-
den évben olyan személynek 
vagy szervezetnek ítélnek oda 
aki, vagy amely kiemelkedően 
sokat tett az Által-ér vízgyűjtő 
és a tágabb térség természeti és 
kulturális értékeinek megőrzé-
séért, a környezetkultúra ápo-
lásáért. 

2022-ben az elismerést a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóság kapta, mely az egyik fő 
szervezője a Vadlúd Sokada-
lomnak, s hosszú évek óta rend-
kívül sokat tesz a természeti ér-
tékek megóvásáért, szakszerű 
kezeléséért.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
ebben az esztendőben ünnepli 
fennállásának 25. évfordulóját. 
1997. november 28-án alapí-
tották, területe Pest, Fejér és 
Komárom-Esztergom megyét 
fedi le. A Duna-Ipoly Nemzeti 
Park területe a Pilis- a Visegrá-
di- és a Börzsöny-hegységeket, 
az Ipoly-völgy Hont és Balas-
sagyarmat közötti szakaszát 
és a Szentendrei-sziget egyes 
területeit foglalja magában, 
változatossága egyedülálló ha-
zánkban. Az igazgatósághoz 
számos védett térség, nyolc 
tájvédelmi körzet, harminchat 
természetvédelmi terület, egy 

Európa Diplomás Terület, va-
lamint egy Bioszféra Rezervá-
tum is tartozik. Legfontosabb 
feladatuk a védett természeti 
területek fenntartása, a kutatás-
szervezés, az ismeretterjesztés 
és a vagyongazdálkodás. Emel-
lett alapvető célkitűzésük az 
igazgatóság működési területén 
a táj jellegzetes képének, érin-
tetlenségének, az élővilág za-
vartalanságának, fajgazdagsá-
gának és a vizek tisztaságának 
megőrzése; az erdők, a talaj és 
más megújuló erőforrások vé-
delme; a kultúrtörténeti értékek 
megóvása.
Az „Által-ér Völgy Természeti 
és Kulturális Örökségéért” díjat 
a Vadlúd Sokadalom megnyitó-
ján Michl József, Tata polgár-
mestere, az Által-ér Szövetség 
elnöke adta át, kiemelve, 
hogy nagyon hálásak va-
gyunk azért a szakmai 
háttérért és biztonságért, 

amelyet az igazgatóság nyújt 
térségünknek. A díjat Füri And-
rás igazgató vette át és köszön-
te meg a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság minden mun-
katársa nevében. Füri András 
hozzátette: - Az elmúlt 25 év 
alatt nagyon sok változás lezaj-
lott a szervezetben és a termé-
szetben is, számos fejlesztést 
sikerült megvalósítani a termé-
szeti értékek védelmének érde-
kében, de emellett nagyon sok 
nehézséggel is meg kell küzde-
ni, mint például a klímaváltozás 
vagy az aszály.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság, fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából egy 
kiadványt is megjelentetett, 
amelyben két és fél évtized 
eredményeit foglalták össze.

XXII. Vadlúdsokadalom
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság kapta az Által-ér Völgy Természeti és Kulturális 
Örökségéért díjat

Fotó: Bencsik János Facebook oldala

Fotók: Tata Város Önkormányzata
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November 26-án délelőtt a Ma-
lom és Kacsa Rendezvényház-

ban került sor a „BIRDO - Az 
év madárfotósa 2022” pályázat 

eredményhirdetésére.
A BIRDO egy kizárólag 
madarakról szóló ha-
zai fotópályázat, amely 
amatőr és profi fotósok 
szemével mutatja be a 
madarak világát. Szer-
vezői a képek által ins-
pirációt szeretnének adni 
arra, hogy védjük a kör-
nyezetünket, a bennün-
ket körülvevő világot, a 
természetet. A BIRDO 
- Az év madárfotósa pá-
lyázatra saját készítésű 
madárfotóval lehetett je-
lentkezni, idén 10 téma-
kategóriában nevezhettek 
a fotósok. Július végéig 
344 pályázó közel 3 ezer 
alkotása érkezett be, me-

lyekből két fordulón át válogat-

ták ki a magasra értékelt, illetve 
a díjazott képeket. Ezekből egy 
albumot is összeállítottak a szer-
vezők. A pályázat nyertesei töb-
bek között egy BIRDO trófeát 
vehettek át, amely a fényképe-
zőgép lencséjének és egy madár-
fészeknek a motívumait ötvöző 
dísztárgy. 
A kategóriák nyertesei mellett a 
tatai eseményen a különdíjaso-
kat is köszöntötték. Tata Város 
különdíját Aliczki Manó: Úton 
a templomba című képe nyerte. 
A fotón egy repülő nagykócsag 
látható, háttérben a Szent Ke-
reszt Plébániatemplom tornyai-
val. Michl József polgármester, 
a díjkiosztó megnyitóján a kü-
löndíjjal kapcsolatban kiemelte, 
az „Útban a templomba” című 
képen a barokk templom két 

toronysisakja mellett egy nagy-
kócsag képe uralja a kompozí-
ciót, az épület és a madár pedig 
szépen szimbolizálja számunkra 
Tata egyedülálló adottságait, az 
épített és természeti örökségün-
ket. A városvezető a különdíj 
nyertesének többek között egy 
Fellner emlékérmet is átadott az 
eseményen. 
A zárt körű díjkiosztó után meg-
nyílt az a kiállítás, melyet a 
BIRDO pályázatára beérkezett 
kiemelten értékelt és díjazott 
művekből rendeztek be, ezt a 
kiállítást a helyszínen egészen 
december végéig megtekinthe-
tik az érdeklődők. A pályázatról, 
a díjkiosztóról és a nyertesekről 
bővebben a BIRDO honlapján és 
közöségi médiafelületén tájéko-
zódhatnak.

A Tatai Kenderke Alapítvány szervezésében no-
vember 19-én újabb koncertet hallgathattak meg 
az érdeklődők az Angyalok & Tündérek Galériá-
ban. Most három furulya virtuóz kápráztatta el a 
közönséget. Az Ensemble Spiritissimo középkori 
és jelenkori szerzők műveiből összeállított prog-
ramját madárhangokat idéző művek keretezték. 
A Galéria kiállításában látható festett bútorok, 
képek mintha csak erre az alkalomra készültek 
volna. A kolibri röpdösését idéző trillák, az áb-
rázolt tengerhullámok, messzi tájakra röpítették 
a hallgatóságot. Mintha csak a hangok szárnyán 
emelkedtek volna a magasba festett madaraik, és 
mintha a növényi indák is a növekedés felé lendül-
tek volna, a messzi tájakról hazahívó, a pacsirta 
énekét idéző záró szám futamaiban.

A sorozat következő koncertjét 
2022. DECEMBER 10-ÉN 18:00 ÓRAKOR 

hallgathatják meg ugyanitt. A tatai adventi 
események sorában már tíz éve hagyományosan 
minden második szombaton ad karácsonyi kon-
certet a Maróti Zenekar. Előadásukban – egyedi 

zenei világuknak megfelelően - népzenét, és nép-
zenei feldolgozásokat hallhatnak a megzenésített 

versek interpretálásával.
A koncertek a Tatai Kulturális Alaphoz benyújtott 
Euterpé pályázat támogatásával valósulnak meg.
Szeretettel várunk minden zene- és irodalom barátot!

Tatán díjazták a BIRDO - Az év madárfotósa 2022 pályázat legjobbjait

Kedves Olvasónk!

Figyelem!
Változás 2022. november 21-től!
A könyvátvétel helye:
Rendelőintézet - Tata, Váralja u. 6.
(A művelődési házzal szemben.)
Az összekészített könyvcsomag átvételét biztosítjuk:
Hétfő: 10.00-12.00 és 14.00-16.00
Kedd: 10.00-12.00 és 14.00-16.00
Szerda: 10.00-12.00 és 15.00-18.00
Csütörtök: 10.00-12.00 és 15.00-18.00
Várjuk könyvigényeiket:
Telefonon: +36/30-691-0041; +36/30-580-2120
Emailen: olvasoszolgalat@mzsvktata.hu és gyerek@mzsvktata.hu
Online: a TextLib katalóguson keresztül (mzsvktata.hu)
A Youtube csatornánk videói segítenek a tájékozódásban
Honlapon: „Segíthetünk?” funkcióval
A könyvválasztáshoz segítséget nyújtanak könyvajánlóink a honla-
punkon (mzsvktata.hu)
Megnöveljük a kikölcsönözhető könyvek számát 10 db-ra, ebből ma-
ximum 4 db új könyv kölcsönözhető olvasónként.
Könyvek visszaadására kérjük, hogy használják a Biblioboxot!  
További hírekkel a honlapunkon és facebook oldalunkon jelentke-
zünk, kérjük kísérjék figyelemmel! mzsvktata.hu facebook.com/
mzsvk

A könyvtár munkatársai

Majoros Nóra gyermek-
könyv-szerzőt látta vendégül a 
Móricz Zsigmond Városi Könyv-
tár Gyermekkönyvtára 2022. no-
vember 14-én. Az író két interak-
tív foglalkozást tartott, amelyen 
a korosztályoknak megfelelően 
megismertette a gyermekekkel 
könyveit.
Előbb a Talentum Általános Iskola 
elsősei majd a második osztályo-
sok lettek űrutazók. Nóra egyik 
legnépszerűbb műve a Bolygó-
vadászok című könyve, amely 

sok gyermeknek megmozgatta a 
fantáziáját. A beszélgetés kiindu-
lópontja a mű első fejezete volt, 
amelyet vendégünk tolmácsolá-
sában hallgathattak meg a kicsik, 
azután elmondták véleményüket. 
Képzeletben egy felvételi fela-
datot oldottak meg. Elméletben 
négy fős csapatot állítottak össze, 
akik majd részt vesznek az űrha-
jós expedíción a sikeres küldetés 
céljából. A gyermekek ügyesen 
összeválogatták a csapatot, volt 
közöttük tudós, műszaki szakem-

ber, orvos és kapitány. A másodi-
kosok egy kisbaba potyautast is 
megszavaztak ötödik tagnak. A 
kicsik eldöntötték, hogy a bevá-
logatott emberek közül ki legyen 
férfi és ki nő, fiatalok legyenek-e 
vagy idősebbek. A célállomásról 
is határoztak, azon a bolygón, 
ahová az űrhajó tart legyen gáz- 
óceán és kontinensek, valamint 
állatok alkossák az élővilágát. 
A folytatásban megvitatták, a 
bolygón kialakult izgalmas ka-
landok sorát, hiszen ahogy Nóra 
elmondta, a könyv akkor érdekes, 
ha drámai fejlemény történik, va-
lamilyen kalandba keverednek a 
szereplők.
Az elsősök miközben a történet 
cselekményét szóban szövöget-
ték, szorgos kezecskéik ceruzáról 
ceruzára jártak, amikor rajzban 
megörökítették ezt a bizonyos 
bolygót és a rajta lakó lényeket. 
Fantáziájuk szárnyalt, nem csoda, 
hogy kedvet kaptak az űrrel kap-
csolatos könyvek kölcsönzéséhez. 
Az írónő pedig kedves sorokkal 
és aláírásával gazdagította a gyer-
mekkönyvtárban megtalálható 
könyveit.               Goldschmidt Éva

Kis bolygóvadászok a gyermekkönyvtárban
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PROGRAMAJÁNLÓ
Asztalitenisz
december 10 .szombat 11.00 
TAC – CVSE Swietelsky Vul-
kán Fürdő  III férfi NB II
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.
Kézilabda
december 7. szerda 15.45 
TAC – Haladás VSE Sport Kft 
férfi U18
december 8. csütörtök 17.30 
TAC – Sport 36 Komló férfi U20
december 10. szombat 15.00 
TAC – VS Dunakeszi női NB II
17.00 TAC – Solymári SC női U19
december 16. péntek 19.00 
TAC – Kecskeméti TE Piroska 
Szörp férfi NB I/B
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.
Labdarúgás
december 3. szombat 10.00 
TAC – Üstökös FC Győr férfi 
U14
12.00 TAC – Dorogi FC férfi 
U17
A mérkőzéseket az Új úti pályán 
játsszák.
Szabadidősport
december 3. szombat 10.00 
Mikulás futás
Helyszín: Cseke tó Halásztanya

A vívók számára is elkezdő-
dött a versenyidény. Nemzet-
közi szintéren a világkupákon 
szerepelnek a versenyzők. Ter-
mészetesen az OMS Tata Vívó 
Sport Egyesület sportolója Kun 
Anna - aki a legjobb magyar 
párbajtőröző hölgy - is ott van 

ezeken a versenyeken. Az év 
első világkupájára Tallinnban 
gyülekeztek a párbajtőrözők. 
A magyar versenyzők egyéni-
ben és csapatban is pástra lép-
tek, hiszen egyértelmű a cél az 
olimpiai részvétel. A kvalifi-
káció 2023-ban kezdődik, de 

nem árt ha addig is gyűlnek a jó 
helyezések. Annának az utób-
bi időben jól megy a vívás ezt 
mutatják a világkupákon elért 
döntős helyezések. A világrang-
listán elfoglalt helye alapján 
ezeken a versenyeken nem kell 
selejtezőt vívnia rögtön a 64-
es táblán az egyenes kieséses 
szakaszban kapcsolódik be. Ez 
előny is lehet, hiszen mentesül 
egy teljes napi vívástó, viszont 
így „hidegen” kell pástra lépni. 
Nos most az előbbi jött be, azaz 
előny volt a pihenés, jól vette az 
akadályokat még ha akadt köz-
ben egy tusos győzelem is. Ezek 
a győzelmek egészen a 8 közé 
jutásig vitték a tatai lányt. A leg-
jobb 4 közé jutásért aztán - mint 
később kiderült - a végső győz-
tessel került szembe. Ahogy az 
előző mondatból kiderül ez je-
lentette a végállomást. Egy vég-
telenül kiélezett meccsen hosz-
szabbításos egy tusos vereség 
lett a vége.  Ám ahogy Anna el-
mondta „talán ez volt a legjobb 
vívásom, éreztem a tempókat, 
jól ment. Sajnos már nem elő-
ször kapok ki tőle, ezen javítani 

kell.” A Tallinnban megszerzett 
5. hely remek kezdés, ezt Bocz-
kó Gábor szövetségi kapitány is 
így gondolta: „Anna tartja sta-
bil, magas szintű teljesítményét. 
A negyeddöntőben egyetlen 
tussal kapott ki a későbbi arany-
érmestől. Csapatban a 6. helyen 
végeztek, értékes a németek és 
az kínaiak elleni győzelem.” 
Ebben az évben még két ko-
moly verseny vár Kun Annára. 
az egyikre igen messzire Kana-
dába kell utazni, míg a másik 
a hazai legnagyobb verseny, a 
Magyar Bajnokság. Anna így 
értékelte eddigi teljesítményét: 
a Párizsi olimpiáig mindent a 
vívásnak rendelek alá. Eddig 
úgy tűnik jó döntés volt, hiszen 
jönnek az eredmények.  A világ-
kupákon a 8 közé kerülni az már 
jó eredmény, hiszen most már 
mindenki előtt az olimpiai rész-
vétel lebeg. Egyéniben szeret-
nék VB-n vagy EB-n dobogóra 
állni és természetesen kijutni 
Párizsba. Csapatban egyértel-
műen az olimpiai részvétel a 
cél, ehhez a mostani 6. hely jó 
kezdés.

Kun Anna döntős volt Tallinnban

Kézilabda
Férfi NB I/B TAC – Szigetszent-
miklósi KSK 20-20 (11-13)
Vezette: Andorka M., Huckler R.
Góllövő: Oláh, Vass 5-5,Igali 4,  
Sárosi 3, Kiss 2,  Bodnár, Katus, 
Tass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-Már a mérkőzés elején jelentős 
hátrányba kerültünk amit csak 
nagy nehezen sikerült lefaragni. 
A második félidő jobban sikerült 
és megvoltak a lehetőségeink a 
győzelemre is. Sajnos az utolsó 
két percben elkövetett hibáink 
miatt meg kellett elégednünk a 
döntetlennel.
BFKA Balatonfüred – TAC 27-
22 (13-13)
Vezette: Fibecz Z., Herbák T.
Góllövő: Vass 9, gajdos 6, Tóth 
3, Sárosi 2, Oláh 1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi U20 TAC – Budai Farka-
sok Rév Group 22-27 (15-15)
Vezette: Nagy T., Novák T.
Góllövő: Tóth B. 8, Katus 6, 
Czunyi, Tóth, Török, Vincellér 
2-2
Edző: Márton Ádám
Férfi U18 TAC – Várpalotai 
BSK 31-25 (14-16)
Vezette: Haskó T., Natkai N.

Góllövő: Huber 11, Andrikó 6, 
Nényei 5, Jenei, Szombati 3-3, 
Török 2, Pula 1
Edző: Vass Ákos
Férfi U15 Kőkúti Sasok DSE – 
TAC 30-23 (13-13)
MÁV Előre Cunder Kézisuli 
_TAC 20-16 (14-9)
Kőkúti sasok DSE – Kőrösi 
KDSE 20-28 (11-14)
Góllövő (TAC): Sebestyén 25, 
Nagy 9, Lanos 3, Holczmüller 
T. 2
Edző(TAC): Vincellér Csongor
Góllövő (KK): Balogh 13, 
Kiss M.11, Fogl 6, Pollák 5, 
Horváth-Zombori 4, Berecz-
ki, Dumánszki, Lengyel, Nagy, 
Nagy-Varga 2-2, Himer 1
Edző(KK): Kőhalmi Zsófia
Férfi U14 Budakalászi SC – Kő-
kúti Sasok DSE 18-29 (7-15)
Kőkúti Sasok DSE – Körte 
HVSE I 17-29 (10-15)
Góllövő: Fogl 14, Kiss M. 9, 
Kiss D. 7, Lengyel 5, Himer, 
Németh 4-4, Békefi 2, Blága 1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Férfi U13 Komárom VSE – Kő-
kúti Sasok DSE 7-42 (4-25)
Kőkúti Sasok DSE – MOL Tata-
bánya KC I. 24-17 (10-10)
Edző: Sebestyén Balázs

Férfi U12 Kőkúti Sasok DSE – 
Várpalotai BSK 36-13 (16-8)
MOL Tatabánya KC I – TAC 
Edző: Gaál Szabolcs
Női NB II TAC – BVSC Zugló 
24-31 (12-15)
Vezette: Kincses D., Szecsődi D.
Góllövő: Kurcsik 6, Rideg, Se-
bestyén 4-4, Kiss 3, Százvai, 
Szőts-Pintér, Ungor 2-2, Kakas 1
Szentendrei NKE – TAC 43-18 
(19-9)
Vezette: Illing Zs., Viczkó G.
Góllövő: Kurcsik 5, Kiss, Staudt 
4-4, Sebestyén 2, Meszesné, 
Sás, Stockbauer 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U19 TAC – Bicske TC 50-
16 (25-7)
Vezette: Kincses D., Szecsődi D.
Góllövő:  Rácz 12, Sebestyén, 
Willi 8-8, Stockbauer 6, Sás 5, 
Kis 4, Major 3, Százvai, Ungor 
2-2
Veresegyházi VSK – TAC 24-48 
(10-28)
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U17 TAC – BVSC Zugló 
31-19 (20-8)
Vezette: Gengeliczky D., Papp P.
Góllövő: Bogdola 9, Somogy-
vári 7, Sás, Szabó L. 3-3, Nagy, 
Szabó Z., Ungor 2-2, Deli, Ka-

tona, Major 1-1
Szentendre NKE – TAC 37-36 
(18-18)
Vezette: Illing Zs., Viczkó G.
Góllövő: Bogdola, Deli, Ma-
kai 8-8, Somogyvári 6, Katona, 
Szabó L. 2-2, Pruzsina, Szabó 
Z. 1-1 
Edző: Kiss Adrienn
Női U14 KSE Tarján – TAC 24-
16 (14-10)
TAC – Komárom VSE  23-11 
(11-5)
Góllövő: Tápai 11, Schmidt 10, 
Nagy 9, Kun, Németh 4-4, Kál-
vári 1
Edző: Kiss Adrienn
Kőkúti Sasok DSE – Esztergomi 
Oroszlánok KSC  26-21 (12-11)
Kőkúti Sasok DSE – KSE Tar-
ján 22-24 (13-16)
Góllövő: Kecskeméti 21, Csan-
ki-Puss 10, Dobos 6,Budai, 
Knapp 3-3,Körmendi, Németh 
2-2, Gombos 1
Edző:  Kőhalmi Zsófia
Labdarúgás
Férfi felnőtt Sárisápi BSK – 
TAC 1-1 (1-0)
Vezette: Kurali Z.
Góllövő: Manger 19 ill. Zuggó 
57
Edző: Wéber Roland

Férfi U19 TAC – Koppánymo-
nostori SE 2-2 (2-0)
Vezette: Papp M.
Góllövő: Sternberger 18,41 ill. 
Nagy D.46, Nagy S. (ö) 87
Wati-Kecskéd KSK – TAC 5-1 
(2-0)
Vezette: Dávid R.
Góllövő: Véber 19,36, Schmidt 
G.53, Polovicz 61, Schmidt L. 
89 ill Unger 87
Edző: Schaffer Péter
Férfi U17 TAC – Bicskei TC 
11-3 (4-1)
Vezette: Kurali Z.
Góllövő: Unger 3,22,64,89, 
Szabó 15,35,72,77, Chmelovics 
51,70, Bencsik 88 ill.
Edző: Kele Zoltán
Férfi U14 Győrújfalu SE – TAC 
5-2 (1-0)
Vezette: Szigeti G.
Góllövő: Győrig 15,47,50,80, 
Nagy 68 ill. Járóka 69, Balázs 
73
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt TAC – Kecskéd KSK 
2-6 (1-3)
Vezette: Perge V.
Góllövő: Tócsán 4, Horváth 45 
ill. Pogányi 2, Faragó 5,45,47, 
Horváth 13,38
Edző: Gusztafik Lilla

Eredmények

Rendező: Tata Város Önkormányzata
KEM SZÖSZ Természetjáró Szövetség
Rajt, cél:   Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ
Rajt: 11:00
Táv: 1 kör (kb. 7 km) az Öreg-tó körül
Nevezés:  9,00-tól az  Új Kajakház Ökotu-
risztikai Központban.
Nevezési díj nincs!
Díjazás:   az abszolút 1-3 férfi és női ver-
senyző érmet és kupát kap.
Egyebek: minden rajtszámmal rendelkező 
versenyző tombola sorsoláson vesz részt.

A három legötletesebb jelmezben futó kü-
löndíjat kap.
Futás előtt, futás után jó zene és  forró tea!
Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk ma-
gunkra!!
A gyerekeknek csokifutást szervezünk.
Rajt: .10:45

Információ:  Horváth Zoltán 30-9394-017
Tompa Andor   30-749-7343
Sándor Péter    20-4576-411

BUÉK!!! Fussunk együtt!!!

XXXIX. SZILVESZTERI TÓFUTÁS
2022. december 31. 11:00A verseny célja: Lehetőség a sportolásra, 

Mikulás fogadása – örömfutás vele.
A verseny időpontja: 2022. 12. 03. szombat 
10.00.
A verseny helye: Cseke-tó, Horgászház és 
környéke
A verseny rendezői: Tata Város Önkor-
mányzata
Footour S.E. Atlétikai Szakosztálya
Regisztráció: 09.20.-tól, a rajtok előtti idő-
pontig. 
Nevezési díj nincs!                         
Díjazás: A Mikulás és a Krampusz minden-
kit megajándékoz csokival!
Futamonként és nemenként is az 1.-3. befu-
tó érmet nyer.

Időrendek és távok:
10.00. 500 m – 2016-ig születettek
10.10. 800 m – 2015-2014-ban születettek
10.20. 800 m – 2013-2012-ben születettek
10.30.   2130 m (1 Cseke kör) mindenki fut-
hat, minden korosztály együtt fut
Egyéb: Öltözési és WC lehetőséget nem tu-
dunk biztosítani!
Információ: 
Tompa Andor 
30-749-7343 (Tata Város)                     
Csabai Ágota 20-298-6516 ( Footour S.E. )
Sándor Péter 20-4576-411 ( Footour S.E. )    

FUSS TE IS EGYÜTT A MIKULÁSSAL !

CSEKE – MIKULÁSFUTÁS  2022

(Fotó: Nemzeti Sport


	VAROVIDE0011201
	VAROVIDE0011202
	VAROVIDE0011203
	VAROVIDE0011204
	VAROVIDE0011205
	VAROVIDE0011206
	VAROVIDE0011207
	VAROVIDE0011208

