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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Mikulás futás

     8.oldal

25 éves a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park  
   4.oldal

Életbe lépett az új helyi 
buszmenetrend
                2.oldal

Egyeztettek a Zöld Kerekasz-
tal tagjai  
    3.oldal

Idén is sokakat támogatott a 
helyi Karitász Csoport 
    3.oldal

A megyénkben forgatott 
filmekről írt könyvet Cserteg 
István     6.oldal

Testületi ülés    
      
    2.oldal

Áldott karácsonyt, 
boldog új évet, Tata!

Bővebb információk:

www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Lezárult a tatai Kőfaragó-ház megújításának 
programja, a helyszínen november 30-án ren-
deztek projektzáró sajtótájékoztatót, melyen 
bemutatták a komplex fejlesztést, az 1790-ben 
barokk stílusban épült ház teljes körű rekonst-
rukciójának eredményét.
Tata Város Önkormányzata a Széchenyi 2020 
program keretében nyújtott be sikeres pályá-
zatot a Társadalmi és környezeti szempont-
ból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú 
TOP-1.2.1-15-ös felhívásra „A tatai Kőfara-
gó-ház kézműves és aktív ökoturisztikai lá-
togatóközpontként való rehabilitációja és a 
Kálvária-domb egységes turisztikai termék-
csomagként való bemutatása” címmel. Popo-
vics György, a Komárom-Esztergom Megyei 
Közgyűlés elnöke ezzel kapcsolatban elmond-
ta: – Tata eredetileg 350 millió forintot nyert el 
a projektre TOP-os forrásból, ám időközben a 
fejlesztéshez többlettámogatásra volt szükség, 
így egy kormánydöntés nyomán további 167,9 

millió forintot kapott 
a program, melyhez 
az önkormányzat saját 
költségvetési forrásból 
biztosított még 57 mil-
lió forintot. Popovics 
György kiemelte:- Fon-
tos számunkra a megye 
turisztikai attrakcióinak 
fejlesztése, melyeket 
majd egy hálózatba is 
kapcsolhatunk.
A Fazekas utcán talál-
ható épület rehabilitá-
ciója hagyományőrző 

s egyben innovatív fejlesztés, amely újabb 
lehetőségeket nyit mind a helyi turizmusban 
mind pedig a közösségi életben. A projekt célja 
egy egységes turisztikai célterület, látogató-
központ kialakítása volt, ahol az érdeklődők 
családbarát, akadálymentes környezetben is-
merkedhetnek meg a tatai hagyományokkal, 

természeti értékekkel, összhangban 
a Kálvária-dombon található mű-
emlékek rehabilitációjával, hiszen 
korábban már megvalósult a Fellner 
Jakab-kilátó felújítása és egy temati-
kus sétány kialakítása is. A megújult 
Kőfaragó-házban látogatóközpontot, 
interaktív kiállítóteret és műhelyeket 
– fazekas műhely, kézműves kávé-
pörkölő és serfőzde, zöldség és gyü-
mölcsaszaló – alakítottak ki.
Bencsik János országgyűlési képvi-
selő a projektzáró eseményen úgy 

fogalmazott: – Megyénk legnagyobb vonz 
erejével Tata rendelkezik, mert a város ter-
mészeti és épített környezete, valamint az itt 
élők alkotókedve olyan értékeket teremt, ame-
lyek sokaknak örömet adnak. A helyi gazdaság 
erősödéséhez a turisztikai attrakciók is hozzá-
járulnak, a megújult Kőfaragó-ház pedig egy 
olyan fejlesztés, ami egyedülálló a térségben, 
hiszen nem csupán egy műemlékfelújítás vagy 
egy kiállítás született itt meg, hanem egy élő 
közösségi tér is. 
A Kőfaragó-házban a műhelyek mellett a ke-
rámia padláson egy, a tatai fazekassághoz kap-
csolódó kiállítás várja a látogatókat. A tárlatot, 
melynek darabjait Molnárné Tamás Anetta fa-

zekasmester készítette el, és amelyet 
a tatai múzeum szakmai munkájának 
köszönhetünk, Schmidtmayer-Busa 
Mónika, a Kuny Domokos Múzeum 
néprajzosa mutatta be. A kiállítás a 
fazekasság szépségeit, és egyben tit-
kait élményszerűen fedi fel a látogatók 
előtt, bemutatva azt a folyamatot, mely 
a sáros földtől a festett kerámiáig vezet 
el. Az emeleti részen emléket állítottak 
Körmendi Géza, a tatai fazekasság ku-
tatójának alakja és munkássága előtt is.
Michl József polgármester a fejlesz-
téssel kapcsolatban elmondta: – 1999-

ben, hála az akkori képviselő-testületnek, a 
humán bizottság döntött arról, hogy az önkor-
mányzat maga vásárolja meg ezt az épületet, 
mely régen az Esterházy-család által idehívott 
olasz kőfaragók otthona volt. A helyszín meg-
mentésében már évtizedekkel ezelőtt is bízott 
a városvezetés, míg sikerült megnyernünk a 
pályázati támogatást a Kálvária-domb és a ház 
egységes felújítására. A projekt egy olyan tér 
létrehozásáról szól, amely a maga játékossá-
gával, egyediségével a gyerekek és a felnőttek 
számára egyaránt vonzó, és tökéletes színhe-
lye a közösségi együttléteknek, hiszen lehet itt 
gyümölcsöt aszalni, kávét darálni, kipróbálni a 
fazekas mesterséget, vagy beülni a kávézóba.
A Kőfaragó-ház udvarán egy különleges emlé-
koszlop is található, melyet a Tata és Térsége 
Kézműves Egyesület állított, az Nemes Tatai 
Fazekas CHÉ alapításának idei, 300. évfordu-
lója alkalmából.

Befejeződött a Kőfaragó-ház felújítása
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Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete november 30-án 
tartotta soros ülését a Városhá-
zán, a képviselők ezúttal 20 na-
pirendi pontban hoztak döntést.
A napirendi pontok előtt színes 
diplomás óvodapedagógust kö-
szöntöttek a Városházán, ahol 
Jenei Ferencnének gratulált Mi-
chl József polgármester abból az 
alkalomból, hogy 65 évvel ez-
előtt szerezte meg óvodapedagó-
gusi diplomáját.
A novemberi ülés rendelet-alko-
táshoz kapcsolódó előterjeszté-
sei között szerepelt a Tata teljes 
közigazgatási területére vonat-
kozó új Településszerkezeti Terv 
és Helyi Építési Szabályzat el-
fogadása, melyről sajtótájékoz-
tatóján városunk polgármestere 
elmondta: - 2018-ban indult el az 
a munka, amelynek során újraír-
tuk Tata településszerkezeti és 
helyi építési szabályzatát. Hálás 
köszönet mindazoknak, akik ezt 
a munkát segítették, akár hivatali 
vagy szakmai oldalról, akár úgy, 
hogy szóban vagy írásban jelez-
ték felénk a véleményüket. 25 
szakhatóság ellenőrizte és véle-
ményezte a tervezetet, amellyel 
kapcsolatban természetesen la-
kossági egyeztetéseket is lefoly-
tattunk, és több százan szóltak 
hozzá a témához. Ezt követően 
az állami főépítész is elfogadta 
és most a képviselő-testület meg-
alkothatta a rendeletet, melyet 
egyhangú igennel fogadtunk el. 
A tata.hu oldalra felkerül a teljes 
rendelet az összes térképpel, s a 
város főépítésze és munkatársai 

bárkinek szívesen segítenek a 
jövőben a január elsején életbe 
lépő szabályzattal kapcsolatos 
kérdésekben.
A szociális ellátásokról és az 
egyes szociális szolgáltatások-
ról, valamint azok térítési díjai-
ról szóló önkormányzati rendelet 
módosításával kapcsolatban ke-
rült sor a Tatai Kistérségi Idő-
skorúak Otthonában fizetendő 
térítési díjak felülvizsgálatára. A 
Kistérségi Társulási Tanács no-
vember 18-i ülésén elfogadta a 
térítési díj emelését, és felkérte 
a tagönkormányzatok polgár-
mestereit, hogy a témát terjesz-
szék a képviselő-testületük elé 
véleményezés céljából. 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 
teljes összege.
A Városháza dísztermében tár-
gyaltak a helyi adókról szóló be-
számolóról is, melyből kiderül, 
hogy az iparűzési adó teljesülése 
kedvezőbben alakult az előző év-
hez képest, ennek köszönhetően 
október 31-én 6,55 %-kal haladta 
meg a módosított előirányzatot. 
Az adatok alátámasztják, hogy a 
városban adózó cégek többsége 
stabil és kiegyensúlyozott hely-
zetben van, ami fontos eredmény 
az elmúlt két év veszélyhelyze-

tének tükrében, s összességében 
elmondható, hogy az adóbevé-
telek a tárgyévben kedvezően 
alakultak. Tata polgármestere 
köszönetet mondott minden ta-
tainak és helyi vállalkozásnak 
a precíz, pontos adófizetésért. 
Michl József kiemelte: - Idén a 
tervezettnél magasabb adóbevé-
telünk lett úgy, hogy továbbra 
se emeltünk adót, hiszen hosszú 
évek óta az az elvünk, hogy nem 
az adókat kell növelnünk, hanem 
az adózók számát.
A képviselő-testület egyezte-
tett arról a tájékoztatóról, amely 
a jövő évi várható kiadásokról 
és bevételekről szól a 2023-as 
költségvetés elkészítéséhez. A 
következő esztendő költségve-
tésével kapcsolatban Michl Jó-
zsef úgy nyilatkozott: - Ebben 
az előterjesztésben arról számol-
tunk be, hogyan látjuk most a 
jövő évi pénzügyi helyzetünket, 
és már elmondható, hogy nem 
lesz könnyű évünk. A jelenlegi 
háború és a brüsszeli szankci-
ók következtében nagyon nehéz 
költségvetési időszak elé né-
zünk, tulajdonképpen a kötelező 
feladatokat tudjuk majd finan-
szírozni, és minden mást el kell 
halasztanunk.
Az ülésen a Volánbusz Zrt.-vel 
kapcsolatban is született döntés. 
A megnövekedett üzemanyagá-
rak a tatai autóbusz közlekedés 
költségeit is érintik, ami azt je-
lenti, hogy ebben az évben 100 
millió forint többletet fizet ki 
az önkormányzat a Volánbusz-
nak a helyi járatú autóbuszok 

közlekedési költségeinek vesz-
teség-kompenzálására amellett, 
hogy a tataiak megveszik a je-
gyeiket, bérleteiket és a város 
megvásárolja a diákoknak a bér-
leteket. Emiatt kismértékben a 
bérletek és a jegyek ára is emel-
kedni fog a jövőben.
A humánszolgáltatáshoz kapcso-
lódó előterjesztések között szere-
pelt egy tájékoztató a Tatai-járás 
munkaerő-piaci helyzetéről, töb-
bek között arról, hogy a térség 
munkaerő-piaci képe összessé-
gében továbbra is kedvező. Idén 
október végén a Tatai Járási Hi-
vatal Foglalkoztatási Osztályá-
nak nyilvántartásában 688 fő ál-
láskereső szerepelt, ez 2,67 %-os 
relatív munkanélküliségi mutatót 
eredményez, az országos adat 
egyébként 3,72 %.
Pályázati témákkal kapcsolato-
san újabb jó hírekről számolt be 
Michl József, aki sajtótájékoz-
tatóján elmondta, hogy Tata a 
TOP Plusz-ból két új pályázati 
lehetőséget is elnyert. Egyrészt 
egy orvosi rendelő-központ ki-
alakítására a Komáromi utca 2. 
szám alatti épületben, valamint 
kerékpárút fejlesztésre, melynek 
nyomán tovább fejlődhet a váro-
son belüli kerékpárút-hálózat.
A képviselő-testület novemberi 
ülésén újabb döntéseket hozott 
az energiaárak növekedésével 
kapcsolatban, valamint  szavaz-
tak arról is, hogy a Tatai Kö-
zös Önkormányzati Hivatalban 
2022. december 23-tól 2023. ja-
nuár 6-ig igazgatási szünet lesz. 
Az igazgatási szünet időtartama 
alatt munkaidőben elérhető lesz 
az anyakönyvi ügyintézés, mely-
re kizárólag Tatán történt születés 
vagy haláleset anyakönyvezése 
esetére telefonos ügyeletet biz-
tosítanak majd a 06/34/588-642-
es telefonszámon. Az igazgatási 
szünet elrendeléséről a tataiak az 
önkormányzat kommunikációs 
felületein olvashatnak további 
részleteket.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete idei utolsó ülését 
várhatóan december harmadik 
szerdáján tartja majd.

A MÁV-Volán-csoport új, 
2022/2023-as vasúti és autó-
busz-menetrendje december 
11-én, vasárnap lépett hatályba. 
A Technológiai és Ipari Minisz-
térium  iránymutatásai alapján 
előkészített szokásos éves de-
cemberi menetrendváltás új, 
utascentrikus szemléletet hor-
doz, és újabb fejlesztésekkel 
használja ki a MÁV-Volán-cso-
port integrációjának előnyeit 
- írja weboldalán a Volánbusz. 
Az országos változásokhoz 
kapcsolódóan ugyancsak de-
cember 11-én lépett életbe az új 
tatai, helyi buszmenetrend is.
Városunkban a helyi buszköz-
lekedés menetrendjének vál-
tozásait több egyeztetés előz-
te meg, a tataiak is eljuttatták 
véleményeiket, észrevételeiket 
ezzel kapcsolatban a közle-

kedési vállalathoz illetve az 
önkormányzathoz, ezek a ja-
vaslatok beépítésre kerültek a 
menetrendbe. Az új menetrend-
ről több felületen is lehet tájé-
kozódni:

-a Volánbusz weboldalán: htt-
ps://www.volanbusz.hu/hu/me-
netrendek/helyi-jaratok/tata

-a buszmegállókban

-az új menetrend nyomtatott 
formában beszerezhető a tatai 
buszpályaudvar jegypénztárai-
ban is.

A december 11-én életbe lépett 
menetrendet még továbbra is 
véleményezhetik az utasok, ja-
vaslataikat a ph@tata.hu e-mail 
címre küldhetik el.

20 napirendet tárgyaltak a képviselők

Igazgatási szünet a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tatai Közös 
Önkományzati Hivatal

2022. december 23. napjától 2023. január 6. napjáig
igazgatási szünet miatt zárva tart.

Kérjük ügyeik intézésénél a fentiek figyelembevételét. 

Az igazgatási szünet időtartama alatt elérhető:
városüzemeltetés: sürgős ügyekben ügyfélfogadási időben 

hívható telefonszám: 06-34/588-629.
egyéb rendkívüli ügyekben: jegyzoititkarsag@tata.hu

születés vagy haláleset anyakönyvezése 
(amennyiben az a hivatali zárva tartás időtartama alatt Tatán történt): 

telefonos ügyeletet biztosítunk a 06-34/588-642-es 
telefonszámon a következő időpontokban: 

2022. december 29-én (csütörtökön) 8.00-12.00 óráig, 
valamint 2023. január 5-én (csütörtökön) 8.00-12.00 óráig.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal

Közmeghallgatás
Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2022. de-
cember 21-én, szerdán 14 órá-
tól közmeghallgatást tart a Vá-
rosháza dísztermében (2890 
Tata, Kossuth tér 1.).
A közmeghallgatáson a pol-
gárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket 
tehetnek fel és javaslatokat fo-
galmazhatnak meg.
Lehetőség van arra is, hogy 
kérdéseiket, javaslataikat elő-
zetesen – pontos névvel ellátva 
a közmeghallgatás megkezdé-
séig – elektronikus úton a pol-
garmester@tata.hu e-mail cím-
re eljuttassák.
A közmeghallgatást a Tatai Te-
levízió élő, egyenes adásban 
közvetíti.

Életbe lépett az új helyi 
buszmenetrend

Hirdessen Ön is
9000 példányszámú, 

kéthetente ingyenesen   
megjelenő városi 

lapunkban!

tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com



Közélet  2022. december 15. VIII. évfolyam, 25. szám 3

Évzáró találkozóra gyűltek össze 
a Tatai Karitász Csoport tagjai, 

akiket Michl József polgármester 
is meglátogatott december 6-án.

2016. januárjában 
alakult meg a kö-
zösség a Kapuci-
nus Plébánián, s a 
kistérség rászoru-
lóinak felkeresé-
sét és támogatását 
tűzték ki célul. Az 
önkéntesek sokféle 
tevékenységet vé-
geznek és nagyon 
fontosnak tartják, 
hogy az adományok 
gyűjtésén és kiosz-
tásán túl személyes 
kapcsolattartással 
is támogatást nyújt-
sanak. Ennek érde-
kében több tatai in-
tézménnyel együtt 

dolgoznak, rendszeresen járnak 
a Fényes fasori Idősotthonba, 

ahol elbeszélgetnek a lakókkal, a 
Vakok Intézete tatai telephelyé-
re, ahol például korrepetálnak 
vagy felolvasnak, emellett pedig 
a hajléktalanszállóval is tartják a 
kapcsolatot.
Dr. Lakatos Péterné, a tatai cso-
port vezetője elmondta, a koro-
navírus járvány ideje alatt a sze-
mélyes kapcsolattartás háttérbe 
szorult, de ennek ellenére is szá-
mos családot tudtak támogatni. 
2022-ben csatlakoztak a külön-
böző karitatív szervezetekhez, 
amelyek a szomszédos háború 
miatt összefogva gyűjtőpontokat 
alakítottak ki, és a Máltai Szere-
tetszolgálat tatai szervezetének 
munkáját segítették, valamint 
sok időst és egyedülállót láto-
gattak rendszeresen az év során.
A Tatai Karitász Csoport hat 

évvel ezelőtt 5 fővel kezdte 
meg a munkáját, mára 20 főre 
bővült a közösség. Évzáró ta-
lálkozójukon Michl József pol-
gármester elmondta: – Nagyon 
jó érzés megtapasztalni, hogy 
olyan önkéntes közösségek mű-
ködnek városunkban, amelyek 
segítik mások életét, és erre 
nagyon szép példa a helyi Ka-
ritász csoport is. Nem csupán 
anyagi jellegű támogatást nyúj-
tanak, hanem fontosnak tartják 
a lelkekkel való foglalkozást, a 
beszélgetéseket, a közös munka 
pedig közösséget kovácsol, s így 
évről-évre többen vannak és a 
mindennapok gondjai ellenére a 
lelkesedésük is növekszik, ezért 
nagyon köszönjük a munkáju-
kat, a szolgálatukat – fogalma-
zott a városvezető.

December 7-én üléseztek a Zöld Kere-
kasztal tagjai a Városháza Fischer-ter-
mében, ahol környezetvédelmi és 
egyéb zöld témákban ezúttal négy na-
pirendi pontban tárgyaltak aktuális kér-
désekről.
Az önkormányzat korábban elfogadott 
környezetvédelmi programjában hatá-
rozott arról, hogy minden évben lega-
lább egy alkalommal összehívja a Zöld 
Kerekasztalt, a városunkban működő 
civil szervezetek és egyéb környezet-
védelemmel kapcsolatos szervezetek, 
intézmények képviselőit. 
A decemberi ülés napirendjeivel kap-
csolatban Rigó Balázs alpolgármester 
elmondta: - Az első és legfontosabb 
annak a zöld gyűjtőrendeletnek a ter-
vezete, amit a képviselő-testület már 
első olvasatban tárgyalt, és a kerekasz-
tal tagjai is elmondhatták ezzel kap-
csolatos véleményeiket, javaslataikat. 
Emellett szó esett Tata Környezetvé-
delmi Programjáról, valamint a hód-
helyzetről, hiszen az elmúlt időszakban 

több alkalommal fordultak a tataiak az 
önkormányzathoz a hódvárak okoz-
ta nehézségek miatt. Erről a témáról 
egy szakértő tartott előadást a helyben 
megszerzett eddigi tapasztalatokról. 
A megbeszélésen a résztvevők egy 
összefoglalót is megismerhettek az 
önkormányzat elmúlt egy évi, környe-
zetvédelmi irányú munkájáról, többek 
között a Környezetvédelmi Alap pá-
lyázatáról, melyben idén 5 millió fo-
rintból, 180 pályázó részvételével, víz-
gyűjtő edényeket osztottak ki az esővíz 
megtartása érdekében. Tata elnyert egy 
pályázatot is, melynek köszönhetően 
2023-ban az újhegyi városrészben a 
Nádas utcában esővíz kerteket fognak 
kialakítani.
A Zöld Kerekasztal az önkormányzat 
és a természetvédők, környezettudatos 
szervezetek munkáját egyaránt segíti, 
hiszen amellett, hogy a kommunikáció 
év közben is folyamatos, a kerekasztal 
eseményein egy hosszabb távú közös 
gondolkodás alapjait lehet lefektetni, 

emellett a személyes egyeztetés során 
lehetőség nyílik további érdemi, konst-

ruktív javaslatok, észrevételek átadásá-
ra is. 

Idén is sokakat támogatott a helyi Karitász Csoport

Egyeztettek a Zöld Kerekasztal tagjai

A Pons Danubii EGTC a Piaris-
ta Rendházban tartotta a TAPE 
NOVUM DANUVIUM akció-
terv keretén belül megvalósuló 
WORKFORCE PIPELINE pro-
jekt (Munkaerő-Utánpótlás Biz-
tosítása a Pons Danubii Régió 
Autóipari és Technológiai Vál-
lalatai Számára (NOVUM DA-
NUVIUM)) zárórendezvényét 
december 13-án.
A TAPE NOVUM DANUVIUM 
akcióterv célja a térségben tevé-
kenykedő mikro-, kis-és közép-
vállalkozások digitális transzfor-
mációjának elősegítése, melynek 
nyomán napjaink kihívásaival 

összhangban kezelhetik a digitá-
lis lehetőségeket, hozzáférhetnek 
a termelést elősegítő legmoder-
nebb eszközökhöz, gépekhez, a 
fejlesztések révén pedig maga-
sabb hozzáadott értékű munkahe-
lyeket teremthetnek.
Michl József, Tata polgármestere, 
a Pons Danubii Európai Területi 
Társulás  elnöke a rendezvényen 
elmondta: – A Pons Danubii, hét 
település összefogásával azért 
jött létre, hogy a határ mentén 
szövetkezve az Európai Unió tá-
mogatásával olyan közös progra-
mokat hajtsanak végre, amelyek 
a gazdasági együttműködés új le-

hetőségeit szolgálják. Elmúltunk 
10 évesek, és fennállásunk óta 
sok projektet megvalósítottunk, 
például a soft pályázatok mellett 
itt Tatán a KOMBI kerékpár-
kölcsönzőt, az Építők parkjában 
lévő parkolót, és jelenleg készül 
a Jenő-malom mellett is egy fej-
lesztés.
A WORKFORCE PIPELINE 
projekt azért jött létre, hogy a 
képzőintézmények és a vállalko-
zások között valós kapcsolatot 
alakítsanak ki, és ennek köszön-
hetően a szakképzési és a felső-
fokú képzési kínálat közelebb 
kerülhessen a piaci és iparági 
elvárásokhoz, valamint erősöd-
jön az oktatási intézmények és 
vállalkozások közötti gyakorno-
ki együttműködés. Bara Zoltán, 
a Pons Danubii EGTC ügyve-
zetője tájékoztatott arról, hogy a 
projekt egyik fő pilléreként du-
ális képzőműhely jött létre Tata 
eszközberuházásával. A Fogas-
kerékgyár Kft. által előkészített 
új gyakornoki helyszín a Bláthy 
Iskolát és a célterület egyéb szak-
képzési intézményeit támogatja. 

Másik pillérét a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kormányhivatal 
és a Selye János Egyetem olyan 
közösen fejlesztett pálya- és kar-
rierorientációs szolgáltatásai, 
eseményei, illetve azok össze-
hangolt megvalósítása adja, ame-
lyek lehetővé teszik az adott ága-
zatban a munkaerő utánpótlását. 
A két partner karrierorientációs 
szolgáltatásként interjú-szimu-
lációs „jobroom-okat” alakít ki, 
szakértő és személyes tanács-
adással segítve a fiatal pályakez-
dők munkaerőpiaci esélyeinek 
növelését. A végzős középisko-

lások számára pályaorientációs 
eseményeket, információs napo-
kat és üzemlátogatásokat szer-
veznek. Bara Zoltán hozzátette: 
– A tatai innovációs központ mel-
lett Észak-Komáromban is zajlik 
egy szlovák innovációs központ 
kialakítása.
A Pons Danubii jövőbeni tervei 
között Tatát érintve szerepel egy 
pályázat benyújtása az Angolkert 
újabb fejlesztési ütemeként, vala-
mint vizes témájú fejlesztésre is 
szeretnének 2023-ban pályázni a 
Fényes-fürdő területét megcéloz-
va.

Tatán rendezte projektzáró konferenciáját a Pons Danubii
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A Duna-Ipoly Nemzeti Park terü-
leteinek zömét ugyan a Pilis-Vi-
segrádi-, illetve a Börzsöny-hegy-
ségben találjuk, a nemzeti park 
mégsem ezekről, hanem a két 
nagy tömb között futó folyókról 
kapta nevét.
A Duna Európában csak a máso-
dik leghosszabb folyó, azonban 
mégis messze a legjelentősebb. A 
part menti ártéri erdők mellett je-
lentősek a természeti értékekben 
gazdag szigetek sokasága. A Du-
nakanyar kialakulása – a vulkani-
kus hegyek közötti „útkeresés” és 
a Visegrádi-hegység Börzsönyről 
való leválasztása – a Kárpát-me-
dence legnagyobb mértékű és ha-
tású vízrajzi változása volt.
A Dunával ellentétben, az Ipoly 
az év nagy részében jelentéktelen 
vízfolyásnak tűnik. Hóolvadás-
kor vagy a villámárvizek során 
azonban akár kilencszázszoros 
különbség is lehet vízhozamában, 
melynél nagyobbat csak a Tisza 
produkál a Kárpát-medencében. 
A szlovákiai Vepor-hegységből 
eredve, hatalmas vízgyűjtőjének 
mellékvizeit összeszedve mind-
össze kétszáz kilométert megtéve 
ömlik Szobnál a Dunába.
Az ipari fejlődés erősödése, majd 
a technokrata korszellem jelentős 
nyomot hagytak az Ipoly völgyén 
is. Számos kanyarulat levágásával 
mintegy 50 kilométerrel sikerült 
„megrövidíteni” a természetet. 
Ennek a folyó megzabolázását és 
a kiszámítható vízhozamot kellett 
volna eredményeznie, az Ipoly 
azonban inkább iskolapéldájává 
vált annak, hogy ezzel pont ellen-
tétes hatást lehet elérni. A kiegye-

nesített, felgyorsult folyó néhány 
évtized alatt elmélyítette medrét, 
ezzel együtt a környékbeli falvak-
ban a talajvíz vészesen lesüllyedt; 
a természetes dinamika felborult, 
a folyó szeszélyessé, kiszámít-
hatatlanná vált. Szerencsés mó-
don a folyó bizonyos szakaszai 
kimaradtak e szabályozásból: az 
Ipolyszög és Hont közötti szakasz 
nemcsak a nemzeti park védelmét 
élvezi, hanem a Ramsari Egyez-
mény révén nemzetközi jelentő-
ségű vadvíz is.
A nemzeti parkot működtető Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-
ság legfontosabb feladata a ter-
mészeti értékek védelme, azok 
minőségének hosszú távú meg-
őrzése. A vizes területek olyan 
típusú élőhelyek, melyek különö-
sen értékesek az ember számára, 
ám a klímaváltozás és az emberi 
beavatkozások erősen veszélyez-
tetik azokat. Védelmük épp ezért 
fokozott törődést igénylő, kiemelt 
fontosságú feladat.
A kisvízfolyások, patakok spe-
cialista halfajai, így a fokozottan 
védett kárpáti márna vagy az im-
pozáns megjelenésű fürge cselle a 
természetszerű állapotokat igény-
li. A mesterséges akadályok pl. a 
méretes lépcsők, zúgók, torkolati 
kövezések vagy csőbe való tere-
lések sokszor teljes mértékben le-
küzdhetetlenek e halfajok számá-
ra – egyúttal a természeti rendszer 
működésének jelentős zavarát 
okozzák.
A hazai nemzeti parkok jelentős 
részében találni erdőket, ám ezek 
állapota, minősége és nem utolsó-
sorban hasznosítása jelentős kü-

lönbségeket mutat. A Duna-Ipoly 
Nemzeti Park védett erdőtömbje-
iben a hosszú távú természetvé-
delmi törekvésekkel összhangban 
működő gazdálkodás folyik. Az 
állami erdők kezelését végző szer-
vezetek – a Pilisi Parkerdő Zrt., és 
az Ipoly Erdő Zrt. – jellemzően a 
Természetvédelmi Őrszolgálattal 
való egyeztetések és ellenőrzések 
mentén végzik feladataikat. Sze-
rencsére egyre inkább előtérbe 
kerülnek a hagyományos, kislép-
tékű illetve táji szinten is működő 
gazdálkodási formák. 
Az Igazgatóság egyes tölgyes tí-

pusú erdőkben hosszú távú, kísér-
leti jellegű beavatkozásokat foly-
tat. Ezek célja a faállomány és az 
élőhelyek szerkezetének javítása. 
Kiemelt feladat az erdőkkel mo-
zaikos gyepek és vizes élőhelyek 
védelme, valamint az erdőterüle-
tekre érkező víz megtartása, mind-
ezek ugyanis kulcsfontosságúak a 
helyi klíma szabályozásában.
A természeti értékek megőrzé-
sében fontos szerepet játszik a 
beavatkozástól, gazdálkodástól 
mentes természeti övezetek, a 
faanyag termelését nem szolgá-
ló erdőrészletek és az ún. kímé-
leti területek hálózata, amelyek 
menedéket kínálva gazdagítják 
a nemzeti park sérülékeny, erdős 
tájait.
A hazánkban található tíz nemzeti 
park mindegyikét a Természetvé-
delmi Őrszolgálat tagjai felügye-
lik. Az egyenruhát viselő „zöld 
rendőrök” hatósági személyek; 
alapvetően a védett fajokat és 

védendő élőhelyeket vigyázzák. 
Emellett a terepi feladatoknak 
szükségszerűen része a külön-
böző, jellemzően valamely tevé-
kenységet korlátozó előírások el-
lenőrzése is.
Az őrök munkaidejének gyakor-
latilag nincs kezdete és vége: fo-
lyamatos szolgálatban állnak. Az 
egyre gyakoribbá váló, természeti 
erők által előidézett havária-hely-
zetek, állatmentések nem ismerik 
a szabadság vagy a hétvége fo-
galmát. E szakemberek végzik a 
természeti értékek őrzése mellett 
az igazgatóságok szinte minden 

terepi munkafeladatát, így a vé-
dett fajok és élőhelyek adatainak 
gyűjtését, saját vagyonkezelésben 
lévő területek működtetését, fej-
lesztését.
Ám a természet védelme nem szo-
rítkozhat statikus megoldásokra. 
A természeti rendszer folyamatos 
változása, rendkívül széles és egy-

ben akár kiszámíthatatlanul érde-
kes dinamikája ilyen formában 
csak ideig-óráig tartható meg. Az 
élőhelyek védelme a sűrűn lakott 
Kárpát-medencében nem könnyű. 
A nemzetközi szinten is számon 
tartott Ipoly-völgyben élőhely 
vissza-alakítással egy mocsár és 
holtág-rendszer kapott új lehető-
séget, amely a folyó mentén azóta 
is a legstabilabb vizes élőhelynek 
minősül: egész éven át szolgálja a 
vándorló vízimadarak csapatait és 
az itt élő védett növény- és állat-
fajokat. A hegyvidékek erdészeti 
útjai mentén – egyszerű vízkor-
mányzási módszerekkel – sike-
rült a szélsőségesen megjelenő 
csapadék lefolyását szó szerint 
mederbe terelni, ám e munka lé-
nyege nem a vizek gyors elvezeté-
se, hanem ennek ellenkezője. Az 
utak mentén lévő kis „tókákba”, 
vízgyűjtő tavacskákba betárazott 
víz szolgálja a talaj vízellátását. 
Ezáltal elérhető az élőhelyek mi-
nőségének javulása, s egyben le-
hetőség nyílik az ijesztő mérték-
ben fogyatkozó védett kétéltűek 
szaporodására.
A fenti példák mellett számos 
egyéb megoldással segíti a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgató-

ság az idén 25 éves nemzeti park 
védett területeinek – összessé-
gében a természeti rendszerek – 
működését, hiszen ez a kulcsa a 
modern ember életminőség-javu-
lásának.
Valljuk, hogy a működő természet 
jelenti túlélésünk zálogát!

Selmeczi Kovács Ádám

25 éves a Duna-Ipoly Nemzeti Park

A Városi Nyugdíjas Klub novem-
ber 23-án a Veranda Étteremben 
rendezte idei éves bálját. Már ha-
gyomány, hogy a klub Katalin és 
Erzsébet nap környékén minden 
esztendőben megrendezi ezt az 
eseményt, melyhez vacsora, tom-
bola és tánc is kapcsolódik. A bál-
ra meghívást kapott Michl József 
polgármester, aki nemcsak a tatai 

klubtagokat, hanem vendégeiket 
is köszönthette, a rendezvényre 
ugyanis Gútáról és Szőgyénből 
érkeztek látogatók. A helyszínen a 
több, mint 500 tagú és több, mint 3 
évtizede működő Gútai Nyugdíjas 
Klub elnöke, valamint a 70 tagú 
Szőgyéni Szépkorúak Klubjának 
vezetője mutatkozott be. A 174 
tagú tatai Városi Nyugdíjas Klub 

évek óta szoros kapcsolatot ápol a 
két nyugdíjas közösséggel, és év-
közben rendszeresen szerveznek 
közös programokat, látogatásokat.
Idén is megrendezte kerek év-
fordulós ünnepségét a Honvéd 
Bajtársi Klub, az eseménynek no-
vember 24-én az Etalon Étterem 
adott helyet. A 175 tagú közösség 
nevében Sárközi József elnök kö-
szöntötte fel azt a 19 klubtagot, 
akik idén ünneplik a 90., a 85., a 
80., a 75., vagy a 70. születésnap-
jukat, a köszöntők sorához Michl 
József polgármester is csatlako-
zott. A klub mozgalmas évet zárt, 
a járvány időszaka után végre újra 
megrendezhették klubdélutánjai-
kat, megemlékeztek nemzeti ünne-
peinkről és részt vettek a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsé-

gének „Nemzedékek éve” elneve-
zésű programjában is, a Vaszary 
Iskola diákjaival Felvidékre, míg a 
Fazekas Iskolásokkal Pákozdra ki-
rándultak. 2022-ben kiemelt prog-
ramjuk volt az a március 15. alkal-
mából rendezett megemlékezésük, 
melyen a Magyar Honvédség 25. 

Klapka György Lövészdandár 
Zenekarral, a Vaszary Iskola di-
ákjaival és az Őszirózsa Dalkörrel 
együtt ünnepeltek. 2023-ra újabb 
kirándulásokat szerveznek többek 
között Lakitelekre, és készülnek a 
Don-urivi áttörés 80 évfordulójára 
is.

Évzáró eseményeket szerveztek városunk nyugdíjas klubjai 
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December 9-én Tatabányán, a 
József Attila Megyei és Városi 

Könyvtárban rendezték Cserteg 
István: Legendás Filmek, Legen-

dás Helyszínek - Komárom-Esz-
tergom megye című könyvének 
bemutatóját. A kötet egy megyei 
filmkalauz, mely a térségünkben 
forgatott több, mint 300 filmet ve-
szi sorra.
A térségünk legendás filmes hely-
színeiről szóló kiadvány 10 éves 
kutatómunka eredménye. A könyv 
ötlete akkor fogalmazódott meg, 
amikor egy forgatás kapcsán a 
szerző az iránt érdeklődött, hogy 
vajon a megyénkben eddig hány 
filmet forgattak. A választ senki 
sem tudta, ez pedig pont elég volt 
egy hosszú és kalandokkal teli ku-
tatómunka megkezdéséhez, mely 
arra irányult, hogy összegyűjtse 

a megyénkben forgatott filmek 
címeit, forgatási idejét, a helyszí-
nek és a stáb leírását, beleértve az 
alkotókat és a főbb szereplőket. 
Cserteg István a könyvbemutató 
kapcsán elmondta: - A könyv arra 
szolgál, hogy a mozikedvelők utána 
tudjanak nézni annak, milyen sok 
filmet készítettek a múltban térsé-
günkben. Megtalálhatóak benne a 
fontosabb dokumentum, játék, tv 
és gyermekfilmek, beleértve a kül-
földi alkotásokat is, így 13 ország 
301 filmje szerepel a kutatásban 
1917-től napjainkig. Cserteg István 
hozzátette: - A kiadványt kutatók is 
jól tudják majd használni, hiszen a 
filmek sokat megmutatnak abból a 

korszakból, amelyben készítették 
őket, például a helyszínek akkori 
utcaképeit, az öltözködést, a kultú-
rát. Aki tényleg szereti a filmeket, 
haszonnal forgathatja a könyvet, 
amelynek adatbázisa marketingnek 
sem utolsó lehetőség a benne sze-
replő települések számára.
A „Legendás Filmek, Legendás 
Helyszínek - Komárom-Esztergom 
megye” című könyvben kiemelt 
szerep jut Tatának, ugyanis váro-
sunk vezeti a listát, mivel a 301 
filmből a legtöbbet nálunk forgat-
ták. Ezért a tervek szerint a közeljö-
vőben egy tatai könyvbemutatóra is 
sor kerül majd, ahol megvásárolha-
tó lesz megyénk filmes könyve.

A megyénkben forgatott filmekről írt könyvet Cserteg István

Az Edutus Egyetem szervezésé-
ben, az Esterházy-kastély közre-
működésével rendezték városunk-
ban a HUNCASTLE 2022 - Várak 
és Kastélyok elnevezésű nemzet-
közi konferenciát november 23-án 
és 24-én.
A kétnapos eseménynek tavaly is 
a tatai kastély adott otthont, azzal 
a küldetéssel és céllal, hogy jó 
gyakorlatok, bel- és külföldi pél-
dák sokaságán keresztül biztosít-
sanak fórumot a szakmai kérdések 
megvitatására, valamint a  tapasz-
talatcserére.
Az idei eseményt november 23-án 
délelőtt Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit, Északnyugat-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna komp-
lex fejlesztéséért felelős kormány-
biztos, Némethné Dr. Gál Andrea, 
az Edutus Egyetem rektora, vala-
mint Michl József nyitotta meg. 

Tata polgármestere a helyszínen 
úgy nyilatkozott: - Mindig nagy 
öröm egy olyan konferenciának, 
szakmai találkozónak helyet adni, 
amely a városunk életéhez is szo-
rosan kötődik, hiszen egy ilyen 
esemény lehetőséget ad arra, hogy 
Tata újra és újra megmutathassa 
magát. Emellett kiemelten fontos, 
hogy tanulhatunk is az előadások-
ból, megismerhetjük a legfrissebb 
turisztikai fejlesztési irányokat, 
különböző gondolkodásmódokat 
és mások tapasztalatait, ötleteit.
A HUNCASTLE 2022 konferen-
cia fő témáját idén a XXI. század 
vár- és kastélyturizmusában meg-
jelenő minőségi szolgáltatások 
adták. Ezzel kapcsolatban Dr. 
Wirth Gábor, az Edutus Egyetem 
Turizmus Tanszékének főiskolai 
tanára elmondta: - Vannak olyan 
témák, amelyek kihagyhatatla-

nok, mint például a digitalizáció 
vagy a fenntarthatóság, de minden 
évben külön kiemelkednek olyan 
aktualitások, amelyek az érdeklő-
dés középpontjában állnak, ilyen 
most a minőségi szolgáltatások 
kialakításának lehetősége. Eb-
ből a szempontból sem véletlen 
a konferencia helyszínválasztása, 
hiszen a tatai Esterházy-kastély 
Magyarország egyik legsikere-
sebben működő kastélya, így a 
hazai legjobb gyakorlatok oldalá-
ról is sokat tanulhatunk a házigaz-
dától. Dr. Wirth Gábor hozzátette, 
a minőségi kínálat szempontjából 
a nagyon hosszú távú, rendszer-
szemléletű stratégiai gondolkodás 
a kulcs, hiszen ma már rendkívül 
komplex és minőségi szolgáltatá-
sokra van szükség. Nálunk még 
gyerekcipőben jár a különböző 
turisztikai szolgáltatások minősí-
tése, aminek Európában azonban 
már nagy hagyománya van, és 
komoly visszajelzést ad a szolgál-
tatóknak, illetve a vendégeknek 
egyaránt.
A konferencia két napján számos 
érdekes témáról hallhattak a részt-
vevők, többek között az örökség 
megőrzésének lehetőségeiről, a 
szolgáltatásfejlesztésről vagy a 
várainkat és kastélyainkat érintő 
legújabb kutatásokról. 

Ismét Tatán találkoztak a vár és kastély-
turizmus szakértői

TATA - Környei ú. 
temető Német Gyula 
Szakonyi Dezsőné
Hoffmann Istvánné

TATA - Kocsi úti 
temető
Horváth Lászlóné

TATA - Almási úti 
temető
Bedi Lászlóné
Katona Gézáné
Tóth Imre

SZOMÓD
Mocsi Mihály

OROSZLÁNY

Bolyós Tibor Béla
Varga Ferencné
Varga Józsefné

Béke Poraikra!

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

2022. novemberben elhunytak

Honvéd Bajtársi Klub, Tata
tervezett programja

december 15. csütörtök 15 óra 
Német Nemzetiségi Múzeum
Karácsonyi Klubdélután a Vaszary 
Iskola diákjaival, unokáinkkal és 
az Őszirózsa Dalkörrel.
(Mesterné Lupták Marianna, 
Sárosy Csaba, Szűcs Renáta 
közreműködésével)

Januári előzetes:
Január 12. 10:00 
Művelődési Ház melletti emlék-
műnél
Emlékezés a doni katasztrófa 80. 
évfordulóján 
Január 19. 15:00
A Magyar Kultúra napja a Dandár 
Kamara Zenekar közreműködésével
Tisztelt Klubtagjaink!
Kívánunk családtagjaitokkal 
együtt Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Új Esztendőt!

Elnökség

December 12-én délután rendez-
ték a Kenderkések Karácsony-
váróját a művészeti iskola szék-
házában, ahol már az ünnepre 
hangolódtak kicsik és nagyok. A 
délután kézműves foglalkozással 
kezdődött, majd a Kenderkések 
karácsonyi műsorával folytató-
dott. A közös készülődés során 
felelevenítették a karácsonyi idő-
szak hagyományait, különösen a 
helyi szokásokat.
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December 6-án biztosan sok gye-
rek várta hogy vajon mit hoz neki 
a Mikulás, ajándékot vagy virgá-
csot, esetleg mindkettőt? Egy jó 
élménnyel már előtte való szom-
baton gazdagodhattak a lurkók, hi-
szen együtt futhattak a Mikulással.  
Az Önkormányzat a FOOTOUR 
SE - vel közösen szervezte meg 
a Cseke tó körül a Mikulás futást. 
Bár a rajt csak 10 órakor volt, már 
kilenc után megjelentek az első 
nevezők. A szervezők több kor-
osztályban, több távon indították 
a résztvevőket. A legkisebbeknek 
mindössze 500 métert kellett fut-
ni, amit 3-4 évesen volt aki közben 
sétálva teljesített, de akadt olyan 
kislány is aki a Mikulással kézen 

fogva ért be a célba. A kicsit na-
gyobbakra (7-8 évesek) már 800 
méter lefutása várt amit dicsérete-
sen teljesítettek. Ilyen távot tettek 
meg a 9-10 évesek is. Zárásként, 
ez már hagyomány 1 kört kellett 
futni a Cseke tó körül és ezen min-
denki elindulhatott. A felnőttek 
mellett azok a gyerekek is indul-
hatnak akik valamelyik távot már 
lefutották. Az időjárás is kedvezett 
a futáshoz, nem volt hideg, nem 
esett és a szél sem fújt. Minden-
ki kellemesen elfáradhatott, de az 
ajándékba kapott szaloncukor jól 
esett mindenkinek.
Eredmények.
2016-2020 között születettek:
Lányok: 1. Pátkai-Mészáros Liza, 

2. Havranszki Anna, 3. Pálmai 
Zonga
Fiúk: 1. Pálmai Zente, 2. Jávorka 
Áron, 3. Tóth Zsigmond
2014-2015-ben születettek:
Lányok:  1. Gyömrei Adrienn, 2. 
Bodnár Maja, 3. Szekeres Eliza
Fiúk: 1. Emhő Tamás, 2. Tóth 
Imre, 3. Pogányi Gergő
2012-2013-ban születettek:
Lányok: 1. Lőrincz Letícia, 2. Bu-
csák Bianka, 3. Szekeres Szonja
Fiúk: 1. Sárközi Csaba, 2. Avar 
Levente, 3. Osztrát Zalán
Egy kör:
Lányok: 1. Beleznai Lara, 2. So-
mogyi Borka, 3. Ódor Lara
Fiúk: 1. Csere Zalán, 2. Villám Pé-
ter, 3. Fenyvesi Márk
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XXXIX. SZILVESZTERI 
TÓFUTÁS
2022. december 31. 11:00

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 jelmez-
ben futó különdíjat kap.
Futás előtt, futás után jó zene és  
forró tea!
Vigyázzunk egymásra, vigyáz-
zunk magunkra!!
A gyerekeknek csokifutást szer-
vezünk.
Rajt: 10:45

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

BUÉK!!! Fussunk együtt!!!

Asztalitenisz
Férfi NB I TAC – Turris SE Sop-
ron 11-3
Pénzügyőr – TAC
Férfi NB II EVO Asztalitenisz SE 
I – TAC
TAC – CVSE Swietelsky Vulkán 
Fürdő III
Kézilabda
Férfi NB I/B TAC – Agrofeed 
ETO UNI Győr 23-26 (11-14)
Vezette: Bóna Sz., Földesi Cs.
Góllövő: Sárosi, Tass 4-4, Kiss, 
Oláh, Vass 3-3, Gajdos 2, Bodnár, 
Igali, Katus, Tóth 1-1
Vecsés SE – TAC 24-25 (9-11)
Vezette: Hargitai G., Markó G.
Góllövő: Vass 7, Kiss, Sárosi 4-4, 
Igali 3, Gajdos, Molnár, Oláh 2-2, 
Kreisz 1 Edző: Sibalin Jakab
Férfi U20 Csurgó KK – TAC 28-
30 (14-14)
Vezette: Snóbli B., Snóbli Gy.
Góllövő: Vincellér 9, Huber 7, 

Czunyi, Tóth, Zwickl 4-4, Heil-
mann, Török 1-1
TAC –Sport36  Komló 29-28 (15-
15)
Vezette: Horváth K., Krupánszki  
K.
Góllövő: Huber 7, Czunyi 6, Vin-
cellér 5, Igali, Tóth B. 3-3, Katus, 
Tóth K. 2-2, Zwickl 1
Edző: Márton Ádám
Férfi u18 Gyömrői KC – TAC 26-
30 (18-15)
Vezette: Doleschall Á., Pál Cs.
Góllövő: Nényei 12, Huber 10, 
Andrikó 4, Szombati, Török 2-2
TAC – Haladás VSE Sport Kft 
27-29 (12-19)
Vezette: Balogh M., Muzslai D.
Góllövő: Huber 12, Nényei 6, Tö-
rök 4, Szombati 3, Andrikó 2
Edző: Vass Ákos
Férfi U15 TAC – Esztergomi Vi-
tézek RAFC 27-28 (13-15)
TAC – Budai Farkasok 28-27 

(13-12)
Góllövő: Sebestyén 25, Nagy 15, 
Szíjj 7, Lantos 5, Varga 2, Holcz-
müller 1 Edző: Vincellér Csongor
Alba Regia KSE – Kőkúti Sasok 
DSE 43-23 (17-13)
Esztergomi Vitézek RAFC – Kő-
kúti Sasok DSE 33-25 (16-10)
Góllövő: Kiss M. 12, Balogh 9, 
Horváth-Zombori 8, Bereczki 6, 
Kiss D. 4, Himer, Kádas, Nagy 
2-2, Nagy-Varga, Pollák 1-1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Férfi U14 Solymár SC – Kőkúti 
Sasok DSE 12-27 (7-13)
Kőkúti Sasok DSE – Esztergomi 
Oroszlánok KSC 35-19
Góllövő: Lengyel 14, Fogl 13, 
Kiss M. 11, Békefi 10, Strausz 7, 
Kiss D. 5, Himer, Skorcze 1-1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Férfi U13 MOL Tatabánya 
KC-Tarján – Kőkúti Sasok DSE 
16-27 (6-14)

Kőkúti Sasok DSE – MÁV Előre 
Cunder Kézisuli 18-3 (9-1)
Edző: Sebestyén Balázs
Női NB II TAC – VS Dunakeszi 
23-32 (
Vezette: Csupor Cs. Dr., Tóth J.
Góllövő: Kiss, Kurcsik 4-4, Sás, 
Szőts-Pintér 3-3, Rideg,Sebes-
tyén, Százvai 2-2, Meszesné, 
Stockbauer, Ungor 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U19 TAC – Solymári SC 49-
29 (25-16)
Vezette: Csupor Cs. Dr., Tóth J,
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U17 TAC – Ácsi Kinizsi SC 
53-24 (26-15)
Vezette: Czillahó D., Puss H.
Góllövő: Sás 13, Major 12, Bog-
dola 9, Somogyvári 8, Ungor 6, 
Nagy 4, Deli 1
TAC – Balassa SE 30-21 (12-13)
Edző: Kiss Adrienn
Női U14 TAC – Kőkúti Sasok 

DSE 10-34 (3-15)
Kisbér KC – TAC  29-21 (11-9)
Kőkúti Sasok DSE – Komárom 
VSE 30-6 (17-3)
Góllövő(TAC): Tápai 14, Kun 8, 
Nagy 4, Zalavári 2, Kálvári,  Ne-
dermann P.  Németh 1-1
Edző(TAC): Kiss Adrienn
Góllövő(KK): ecskeméti 23, 
Csanki-Puss 13, Dobos, Knapp 
12-12, Körmendi 3, Budai 1
Edző(KK): Gaál Szabolcs
Labdarúgás
Férfi U17 TAC – Dorogi FC 8-0 
(6-0) Vezette: Janovics I.
Góllövő: Dumánszki 4,44, Unger  
19,32, Chmelovics 23,40, Már-
tonfi 50,58 Edző: Kele Zoltán
Férfi U14 TAC – Üstökös FC 
Győr 3-3 (0-1) Vezette: Huszka 
D.
Góllövő: Járóka 49,60,62 ill. La-
katos 29, Fekete 53, Czigler 66
Edző: Schweininger Ferenc

December első hétvégéjén Mó-
rahalom adott otthont a legfiata-
labb judósok számára kiírt diák 
C korcsoportos országos baj-
nokságnak.  Az eseményre 67 
klub 194 versenyzője nevezett, a 
TAC 4 fővel mérette meg magát. 
A lányok 30 kilós súlycsoportjá-
ban Varga Dorka kicsit álmosan 
kezdett, majd az utolsó pillanat-
ban történő dobással megnyerte 
az első meccsét. Az elődöntőben 
egy szép ippon dobás után ismét  
atatai lányt hirdették ki győztes-

nek. A finálé nagyon kiélezett 
küzdelmet hozott, de Dorka vé-
gig aktívabb volt ellenfelénél, így 
megérdemelten szerezte meg első 
magyar bajnoki címét.
Egy súlycsoporttal feljebb Szé-
nási Lilla a kategória legnagyobb 
esélyese, a Diákolimpiai bajnok 
ellen kezdett, de két szép kont-
rával győzni tudott. Az elődöntő-
ben ellenfele dobott egyet, majd 
Lilla próbálta lefaragni hátrányát, 
de nem sikerült, így maradt a 
bronzmeccs. Itt nagyon hamar si-

került eldönteni a mérkőzést így 
magyar bajnoki bronzérmes lett.
A fiúknál Sárai Krisztián és Sza-
kály Attila is a 42 kilósok között 
lépett tatamira. Krisztián egy 
vereség után búcsúzott a továb-
bi küzdelmektől, míg Attila egy 
szép győzelem után kétszer is 
kikapott, mindketten helyezet-
lenül zártak.
Szeles Viktor edző így értékelt: 
nagy reményekkel érkeztünk 
Mórahalomra, mert a 2012-es 
korosztályban nagyon jó ver-

senyzőink vannak. A lányok 
nagyon jól küzdöttek, megér-
demelten állhattak a dobogóra. 
A fiúkban véleményünk szerint 
több volt, rutintalanságuk miatt 
nem értek el jobb eredményt. 
Nagyon ügyesek ezek a gyere-
kek, sok örömöt okoznak még a 
tataiaknak.
A TAC egy-egy arany-és bron-
zéremmel az éremtáblázaton a 
8. helyen végzett
Edzők: Staudt Béla, Szeles 
Viktor

December 10-én ünneplőbe öltö-
zött fiatalok, idősebbek érkeztek 
az  Edzőtáborba, hogy megünne-
peljék a jól sikerült évet. A Hódy 
SE eddigi legsikeresebb évén van 
túl: 3 VB aranyérem, 1 EB arany-, 
és ezüstérem, valamint számta-
lan érem és helyezés az országos 
bajnokságokon. Ezúttal is együtt 
ünnepelt a sportolókkal Schmidt 
Gábor a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség elnöke aki köszöntőjében 

külön kiemelte, hogy milyen jó ez 
a közösség, itt mindenkinek meg 
van a helye. Fantasztikus ered-
ménynek nevezte amit a világver-
senyeken elért a klub. Ennek is 
köszönhetően az egyesületi pont-
versenyben 191 club közül a 9. 
helyen zártak. Megköszönte min-
denkinek a munkáját és további 
sikereket kívánt. Csatlakozott a jó 
kívánságokhoz Michl József pol-
gármester is, aki megemlékezve 

Csasziról örömét fejezte ki, hogy 
Czina László vezetésével az edzők 
és versenyzők tovább viszik a vele 
elkezdett munkát. Elismerésre 
méltó az a munka ami évek óta az 
ország legjobb egyesületei között 
tartja a Hódyt.  Czina László volt 
az est levezetője aki nem győzte 
hangsúlyozni hogy az amit ebben 
az évben  elértek valóban egy kö-
zösség érdeme, ebben az edzők, a 
sportolók mellett a szülők, barátok, 
támogatók munkája is benne van. 
Az eredmények a versenysportban 
kézzel foghatóak, de a szabadidő 
sportban egy pályázat keretében 
sikerült több olyan rendezvényt 
megszervezni, ahol bárki kipró-
bálhatta magát. A Hódy SE célja 
, hogy ismertté, vonzóvá tegye az 
Öreg tó adta lehetőségeket.
A díjak átadása hosszú  időt vett 
igénybe, hiszen az utánpótlás kor-

osztály mellett a mastersek és a 
sárkányhajósok is hozták az ered-
ményeket. Hidvégi Hunor itt ve-
hette át Schmidt Gábortól az Év 
Utánpótlás Kajakosa díjat. Hagyo-
mányosan a TÜSI HÚS felajánlása 
egy lapát hosszúságú szalámi amit 
a legjobb női és férfi utánpótlás 
versenyző kap meg. A fiúknál nem 
volt vita, hogy Hidvégi Hunoré 
lesz a díj, viszont a lányoknál há-
rom fiatal – Bocskai Panni, Bublo-
vics Barbara, Szalai Kira- együtt 
vehette át a szalámit, amit boldo-
gan hordoztak az este folyamán. A 
Masters Arany Kupa idei díjazottja 
Lőrinczy Zoltán lett. A hivatalos 
rész után aztán már felszabadultan 
lehetett beszélgetni, fogyasztani 
az enni- és innivalókat. Ez az este 
még az ünneplésé volt, de ahhoz 
hogy a 2023-as év is jól sikerüljön 
már holnap is edzeni kell.

Együtt futni a Mikulással

Újabb judó arany!

Évet zárt a Hódy SE

Eredmények


	VAROVIDE0151201
	VAROVIDE0151202
	VAROVIDE0151203
	VAROVIDE0151204
	VAROVIDE0151205
	VAROVIDE0151206
	VAROVIDE0151207
	VAROVIDE0151208

