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Tata Város Önkormányzata el-
nyerte a Magyar Urbanisztikai 
Társaság (MUT) Hild János-díját, 
az értékekkel gazdálkodó, koncep-
ciózus, tudatos, városfejlesztésért. 
A településfejlesztés területén ki-
emelkedő eredményekért adomá-
nyozott elismerést október 21-én 
Pécsen vette át Salamin Gézától, 
a MUT elnökétől Michl József 
polgármester, Rigó Balázs alpol-
gármester és dr. Horváth József 
jegyző. Az elismerés nyomán Ko-
márom-Esztergom megyében Tata 
lett az első Hild-díjas település.
A Magyar Urbanisztikai Társa-
ság ebben az évben már 38. alka-
lommal adta át a települési Hild 

János-díjat a céltudatos, fenntart-
ható, integrált, stratégiai település-
fejlesztés terén kimagasló eredmé-
nyeket elért önkormányzatoknak. 
A Hild János-díj egy alkalommal 
legfeljebb három pályázónak ad-
ható, külön kerülnek elbírálásra a 
2000 fő alatti, a 2000 és 20.000 fő 
közötti, valamint a 20.000 fő felet-
ti lakosú települések pályázatai. A 
díjat a MUT elnöksége ítéli oda, 
az elnökség tagjainak, a társaság 
szakmai tagozati és területi cso-
portvezetőinek, a területi főépíté-
szeknek és a regionális fejlesztési 
ügynökségeknek a véleményét is 
kikérve.
A díjra pályázatot nyújthatott 

be minden olyan önkormányzat, 
amely legalább nyolc éve doku-
mentáltan tudatos, célszerű stra-
tégia alapján tervezi és valósítja 
meg fejlesztéseit, saját fenntart-
ható fejlődéséhez alkalmazva az 
urbanisztika eszköztárának széles 
körét. A tatai pályázat többek kö-
zött városunkat, a helyi telepü-
lésszerkezet valamint az épített és 
természeti környezet viszonyát, a 
városfejlesztés tervezésének rend-
szerét és koncepcióját, illetve a 
már megvalósult programokat és 
projekteket mutatta be.
A városfejlesztéssel és tervezéssel 
fél évszázada foglalkozó Magyar 
Urbanisztikai Társaság méltatá-

sában többek között a követke-
zőket fogalmazta meg a tatai el-
ismeréssel kapcsolatban: „Tata, a 
2008-ban elfogadott hosszú távú 
és komplex Magyary-tervében 
megfogalmazott városfejlesztési 
politikával sikeres, számos ran-
gos díjjal elismert erőfeszítést tett 
az épített környezet minősége, az 
élhetőség, a lakhatóság, a társadal-
mi integráció, a fenntarthatóság és 
természeti környezet értékeinek 
fejlesztése terén, melyből kiemel-
kedik a magyarországi városok kö-
zül másodikként 2013-ban kapott, 
az Európa Tanács által adományo-
zott Európa-díj… Tata az elmúlt 
20 évben integrált megközelítés-
sel megújította városközpontját, 
szolgáltatási infrastruktúráját, 
fejlesztette természeti környeze-
tét, parkjait, kerékpáros közleke-
dési hálózatát, s ebben hangsúlyt 
kapott a társadalmi szolgáltatási 
hálózat illetve a közösségi terek 
fejlesztése.” 
A társaság évente megrendezi az 
Országos Urbanisztikai Konfe-
renciát, melyre idén a Pécsi Tudo-
mányegyetem társszervezésével 
október 20-án és 21-én került sor 
Pécsen, a Dél-Dunántúli Regioná-
lis Könyvtár és Tudásközpontban, 
ahol a konferencia második napján 
adták át a települési Hild János-dí-
jakat. Az eseményen Tata mellett 
Szeged részesült a kitüntetésben. 
A díjazottak vállalják, hogy az 
átvett érem nagyított változatát 
köztérre kiállítva, vagy központi 
helyen lévő épület falára szerelve 
helyezik majd el saját településü-
kön.

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
idén is több programmal emlé-
kezett az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeire.
Az ünnep előestéjén, október 
22-én megemlékezést és koszo-
rúzást tartottak az Öreg-tó part-
ján lévő kopjafánál, ahol először 
Markovics Milán Mór őrnagy, 
vezető kiemelt tábori lelkész 
mondott beszédet. Markovics 
Milán Mór így fogalmazott: - 
Mi, akik itt állunk, azt hisszük, 
hogy nem vagyunk történel-
mi személyiségek, azt hisszük, 

megvan a magunk kis élete, pe-
dig mi mindnyájan a történelem 
alakítói vagyunk, ott és akkor, 
ahol, és amikor éppen lennünk 
kell. Minden példa arra int ben-
nünket, hogy a szabadság kincs, 
amiért harcolni kell és harcolni 
érdemes. Ne feledjük, csak az 
erős dönthet, a gyengéről már 
döntöttek.
Az eseményen Halápi Levente, 
a Tatai Fidelitas elnöke is meg-
osztotta gondolatait, kiemelve, 
hogy bár történelmi ismereteink 
azt súgják, hazánk alulmaradt 
a szovjet túlerővel szemben, a 

valóság azonban az, hogy mo-
rális győzelmet arattak hőseink 
1956-ban. Ez a morális győze-
lem pedig előfutára volt a több, 
mint 30 évvel későbbi rendszer-
váltásnak, s olyan erkölcsi tőkét 
szolgáltat számunkra, mely azó-
ta sem csorbult annak ellenére, 
hogy immár közel hét évtized 
telt el az először fényes, majd 
véres napokat hozó október óta.
A megemlékezések sora a hagyo-
mányoknak megfelelően október 
23-án a körforgalomnál talál-
ható 1956-os emlékműnél foly-
tatódott. Az eseményen Michl 
József polgármester mondott be-
szédet. A városvezető először az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc 60. évfordulója alkal-
mából 2016-ban bemutatott ,,Itt 
élned, halnod kell”- Források 
a tatai 1956-os eseményekhez 
című könyvről beszélt, mely az 
önkormányzat és a tatai múzeum 
gondozásában jelent meg, aho-
gyan fogalmazott, mindannyi-
unk okulására és gyermekeink 
eligazodásához. Michl József 
ezzel kapcsolatban kiemelte: 

- Tisztelettel hajtunk fejet a hő-
sök, szabadságharcosaink, a 
mindig csak egyszerűként em-
legetett, de megszégyenítően 
mélységes tisztalelkű, és egye-
nes gerincű szabadságteremtő 
paraszt és munkásember előtt. 
Tisztelettel adózunk az életét is 
kockáztató orvos, mérnök, tanár, 
jogász, katona, pap és sok más, 
becsületesen a családjáért és a 
nemzetéért dolgozó tatai ember 
előtt. A polgármester elmondta: 
- A szabadság szó, szótagjaira 
szedve két értelmes szót is hor-
doz: szab, és ad. Talán nem el-
rugaszkodott értelmezés, ha azt 
mondjuk, hogy a szabadság tehát 
nem az elvevés, a rablás, a köve-
telődzés, hanem épp ellenkező-
leg, az adás kultúrája. Önmagam 
megtagadása, magam életének 
a másokért történő megnyesése, 
visszavágása, átszabása adja az 
igazi szabadság erejét. Ahogyan 
a másokért élő emberek mond-
ják: nem kényszer miatt, hanem 
szabadon tehetem a jót, szabad 
jónak lenni. 
Folytatás a 4. oldalon

„Az igazságot ki kell mondani!” 
Tisztelet 1956 hőseinek

Megyénkben elsőként nyerte el 
Tata a Hild-díjat
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Október 1-én kezdődött ha-
zánkban a Magyarország teljes 
népességére és az összes laká-
sára kiterjedő népszámlálás. Az 
adatgyűjtés pontos és részletes 
képet ad a népesség számáról, 
demográfiai jellemzőiről, egész-
ségi állapotáról, iskolázottságá-
ról, foglalkoztatottságáról, nem-
zetiségi és vallási összetételéről, 
élet- és lakáskörülményeiről. A 
népszámláláson való részvételt 
a 2018. évi CI. törvény írja elő, 
eredményei mindannyiunk min-
dennapjait, jövőjét befolyásoló 
szociális és gazdasági döntések, 
országos, regionális és helyi fej-
lesztések alapjául szolgálnak.
Kérdőívet kell kitölteni
• mindenkiről, aki Magyarorszá-
gon él,
• azokról is, akik átmenetileg, 12 
hónapnál rövidebb ideig külföl-
dön tartózkodnak,
• a külföldi állampolgárokról is, 
ha legalább 3 hónapja Magyar-
országon tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskö-
rülményekről is nyilatkozunk. 
Az ország területén minden
• lakás,
• lakott üdülő és lakott egyéb la-
kóegység,
• közösségi éjszakai elhelyezést 
szolgáló intézmény összeírása 
megtörténik.
(Fontos, hogy a lakáskérdőívet 
minden, a tulajdonunkban álló, 
de adott esetben nem lakott, üre-
sen álló lakásról is ki kell tölteni, 
az arra a címre érkezett felkérő-

levél alapján.)
Minden háztartásnak egy la-
káskérdőívet és annyi személyi 
kérdőívet kell kitölteni, ahányan 
a lakásban laknak. A kérdőív 
kérdéseire a 2022. október 1-én 
fennálló állapotot alapul véve 
kell válaszolni.
A népszámlálás első szakaszá-
ban a kérdőívet önállóan, az in-
terneten október 1. és 19. között 
lehetett kitölteni, egy erre a célra 
létrehozott zárt rendszerű, online 
felületen keresztül. A KSH nyil-
vántartása szerint 13.744 tatai 
címről (melybe beletartoznak 
az egyes intézetek pl.: az idősek 
otthona férőhelyei is önálló cím-
sorként) 7.122 online kitöltött 
kérdőív érkezett, ez 51,8 %-os 
aránynak felel meg. A beküldött 
online kérdőívek jelentős része a 
KSH címnyilvántartásától eltérő 
címelemeket tartalmazott, ezért 
kb. 1400 kérdőív nem pontosan 
azonosítható. A számlálóbizto-
sok e címek esetében a címelle-
nőrzés során a kitöltést igazoló 
kódot kérni fogják.
Azokat a háztartásokat, amelyek 
október 19-ig nem éltek az on-
line kitöltés lehetőségével, októ-
ber 20. és november 20. között 
számlálóbiztosok keresik fel, 
akik tableten rögzítik a válasza-
ikat. 
A tatai és a Közös Önkormány-
zati Hivatalhoz tartozó dunaal-
mási, dunaszentmiklósi és nesz-
mélyi népszámlálási feladatokat 
helyi népszámlálási felelősként 

dr. Horváth József jegyző irá-
nyítja. 
A négy településen összesen 58 
számlálóbiztos dolgozik az aláb-
bi megoszlásban:
- Dunaalmás: 4 számlálóbiztos, 
akik közül egy számlálóbiztos 
intézeti feladatokat lát el,
- Dunaszentmiklós: 2 számláló-
biztos,
- Neszmély: 3 számlálóbiztos,
- Tata: 49 számlálóbiztos, akik 
közül négy számlálóbiztos ki-
zárólag védett intézeti (pl.:lak-
tanya), két számlálóbiztos kizá-
rólag intézeti feladatokat végez, 
egy számlálóbiztos írja össze a 
hajléktalan személyeket és 42 
számlálóbiztos dolgozik a város 
területén.
Minden számlálóbiztosnak saját, 
névre szóló, egyedi azonosító-
számmal rendelkező számláló-
biztosi igazolványa van, amely 
a személyi azonosságot igazoló 
fényképes okmánnyal, tehát a 
személyi igazolvánnyal, útlevél-
lel vagy jogosítvánnyal együtt 
érvényes. Amikor a számláló-
biztos becsönget valahová, fel 
kell mutatnia a számlálóbiztosi 
igazolványát, az adatszolgálta-
tó pedig kérheti, hogy igazolja 
magát a személyét azonosító 
igazolvánnyal is. A számláló-
biztosokat a népszámlálás teljes 
időszakában működő, a KSH 
ingyenesen hívható informáci-
ós telefonszámán (+36-80-080-
143) is ellenőrizni lehet.
A számlálóbiztosok tevékenysé-

ge két részből áll, egyrészt min-
den címet, azaz az online kitöl-
tött címeket is kell ellenőrizni, és 
ha szükséges a címek pontosítá-
sát elvégezni. Másrészt azon cí-
meken, ahonnan nem érkezett be 
kérdőív online, a számlálóbizto-
sok a lakásokról és az ott lakó 
személyekről kérdőívet vesznek 
fel.
Azon adatszolgáltatók, akik sem 
online, sem számlálóbiztos által 
nem teljesítik november 20-ig az 
adatszolgáltatási kötelezettségü-
ket, a pótösszeírás során novem-
ber 21. és 28. között a település 
jegyzőjénél jelentkezve tehetnek 
ennek eleget. 
A pótösszeírás Tatán a Kossuth 
tér 1. szám alatt, a Tatai Közös 
Önkormányzati hivatalban, Du-
naalmáson, Dunaszentmiklóson 
és Neszmélyen a hivatal kiren-
deltségein történik.
Amennyiben az adatszolgálta-
tó a pótösszeírási időszakban is 
elmulasztja az adatszolgáltatást, 
a fővárosi és a megyei kormány-
hivatal közigazgatási hatósági 
eljárást indít ellene, és közigaz-
gatási bírsággal is sújthatja az 
adatszolgáltatás megtagadása 
miatt. A kiróható bírság nagysá-
ga személyenként 200 000 forint 
is lehet.
Kérjük, segítsék a számlálóbiz-
tosok munkáját, működjenek 
együtt az címellenőrzések és az 
adatfelvételek során.

Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete október 26-án tar-
totta soros ülését a Városházán, a 
képviselők ezúttal hat napirendi 
pontban tárgyaltak.
Az ülés rendelet-alkotáshoz kö-
tődő előterjesztéssel kezdődött, 
melynek témája a településkép 
védelméről szóló önkormányza-
ti rendeletmódosítás partnerségi 
egyeztetésének lezárása volt. Va-
gyongazdálkodáshoz két napirendi 
pont kapcsolódott, egy beszámoló 
az önkormányzat által haszonbér-
be és bérbe adott ingatlanok, va-
lamint az ugyancsak bérbe adott 
üzlet- és irodahelyiségek ellenőr-
zéséről. Ezzel kapcsolatban Michl 
József polgármester az ülés utáni 
sajtótájékoztatóján elmondta: - Az 
önkormányzatnak nagyságrendi-
leg 100 hektárnyi területű termő-
földje van, melynek bérbeadását 
külön jogszabályok határozzák 

meg. Ezekből 3-4 millió forint 
bevétele van a városnak, ugyanis 
a földek túlnyomó részét ingye-
nesen használja oktatási célokra, 
gyakorlati tevékenységekhez a 
Jávorka Sándor Mezőgazdasági 
Szakközépiskola. 20 körüli azon 
ingatlanok száma, melyek üzleti 
és ipari tevékenységekre vannak 
bérbe adva, ezek évente 20 millió 
forint bevételt hoznak. 
Az októberi ülés témái között sze-
repelt az a tájékoztató, mely az 
Európai Uniós pályázatokra vonat-
kozó aktuális információkat tartal-
mazza. A volt Tiszti Klub helyén, 
az Ady Endre utcán már épül az új, 
városi könyvtár és tudásközpont. 
A kivitelezés során akadtak olyan 
műszaki akadályok, melyek a ter-
vezésnél nem voltak előre látható-
ak. Tata polgármestere ezzel kap-
csolatban úgy nyilatkozott: - Ilyen 
például az épület egykori színház-

termének födémszerkezete, amiről 
kiderült, olyan mértékben károso-
dott az idők során, hogy újat kell 
építeni. Többek között emiatt van 
szükségünk többletköltségre a be-
ruházáshoz, ezért arról szavaztunk, 
hogy a kormányhoz fordulva ké-
rünk további támogatást. Ugyanez 
történt az angolkerti Malomkert 
projektünk esetében is, itt szintén 
kiegészítő támogatást igénylünk, 
miután menet közben műszaki ne-
hézségek merültek fel.
Az ülésen a képviselők szavaztak 
a helyi közösségi közlekedés új 
menetrendjéről is. A mögöttünk 
álló időszakban az önkormányzat 
egyeztetést folytatott a Volánbusz 
Zrt.-vel a helyi közlekedés optima-
lizálásáról, hatékonyabbá tételéről. 
Ennek részeként egy új menetrend 
is elkészült, mellyel kapcsolatban 
még augusztusban 23 lakossági 
észrevétel érkezett a tataiaktól. A 

véleményeket figyelembe véve 
december 11-től január 8-ig próba-
időszakot tart majd a közlekedési 
vállalat, amikor az új, tervezett 
menetrend szerint fognak járni a 
helyi járatok. A tesztidőszak alatt 
az utazóközönség tovább vélemé-
nyezheti a menetrendet, majd ezt 
követően, várhatóan februárban 
kerül bevezetésre a beérkezett ja-
vaslatok alapján módosított végle-
ges, helyi buszmenetrend.
A képviselő-testület tárgyalt a 
háziorvosi praxisok stabil műkö-
déséről is, melyről Michl József 
elmondta: - Szeretnénk szavatol-
ni a helyi praxisok biztonságát a 
következő időszakban, a megnö-
vekedett energiaköltségek mellett. 
A háziorvosaink a működéshez 
szükséges finanszírozást az állam-
tól kapják, ám még nem történt 
intézkedés arról, hogy ezt megnö-
veljék a rezsiköltségek emelkedé-
se miatt. Ezért az önkormányzat 
minden Tatán működő praxisnak 
500.000 forintot ad, az összeggel 
negyedévente kell elszámolniuk, 
igazolva, hogy az energiaköltsége-
ikre fordították. A város a többlet 
energiaárak 75%-át fizeti ki, a ma-
radék 25%-ot a praxisok vállalják. 
Ezzel egészen biztosan tudunk se-
gíteni abban, hogy a háziorvosaink 
a jövőben is biztosítsák a magas 
színvonalú egészségügyi ellátást - 
fogalmazott sajtótájékoztatóján a 
városvezető.   
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete következő ülését 
várhatóan november utolsó szer-
dáján tartja majd. 

Népszámlálás 2022-Feleljünk egymásért!

Üléseztek városunk képviselői

Bővebb információk:
        www.tata.hu

Az információszabad-
ság terén kiemelt tel-
jesítményéért része-
sült elismerésben Tata 
Város Önkormányzata 

A Nemzeti Adatvédelmi és In-
formációszabadság Hatóság „Az 
információszabadság hazai gya-
korlatának feltérképezése és ha-
tékonyságának növelése” című 
kiemelt projektjének részeként 
2021 őszén kutatást végzett az 
önkormányzati nyilvánosságra 
vonatkozóan. 
A kutatás keretében a helyi ön-
kormányzatok körében a közér-
dekű és közérdekből nyilvános 
adatok közzétételét vizsgálták, 
az önkormányzatok honlapját 
elemezték, valamint próba ada-
tigényléseket hajtottak végre.  A 
hatóság közel 3200 helyi önkor-
mányzat gyakorlatát vizsgálta. A 
vizsgálat eredményeként 14 ön-
kormányzat esetében állapította 
meg, hogy a közzététel aktív és 
passzív formája is példaértékűen 
megvalósul, Tata ebben a sorban 
a hatodik legjobb eredményt érte 
el. A hatóság tájékoztatójában 
hangsúlyozza, hogy az eredmé-
nyek közzétételének célja, hogy 
kiemelje az információszabad-
ság megvalósulása terén jól tel-
jesítő önkormányzatokat - köz-
tük Tata Város Önkormányzatát 
is - akik példaként szolgálhatnak 
a többi szervezet számára is.
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Október 24-én a Városháza dísz-
termében került sor az Öveges 
József Tanulmányi Ösztöndíjak 
átadására. A 2022/23-as tanévben 
10 hallgató nyerte el az önkor-
mányzat támogatását.
Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 2013-ban alapította 
az Öveges József Tanulmányi 
Ösztöndíjat, ezzel is elismerve a 
felsőoktatásban kiemelkedő ta-

nulmányi eredményt elért hall-
gatókat. Az ösztöndíj olyan tatai 
állandó lakóhellyel rendelkező, 
nappali tagozatos, felsőoktatás-
ban alapképzésben, osztatlan 
mesterképzésben vagy mester-
képzésben tanuló hallgatónak 
adományozható, aki a díj adomá-
nyozását megelőző tanév mind-
két félévében 4,0-nál magasabb 
tanulmányi átlagot ért el és még 

legalább egy tanéve van hátra a 
tanulmányai befejezéséig.
A díjat évente 10 hallgató nyer-
heti el, öten a humán tudomány-
területről és öten a természettu-
dományi-műszaki szakterületről. 
Az ösztöndíj havi összege 12000 
forint, 10 hónapon keresztül. A 
támogatás odaítéléséről a min-
denkori oktatási feladatokkal 
foglalkozó bizottság javaslatának 

figyelembevételével Tata  polgár-
mestere dönt, aki a Városházán 
elmondta: - Bár egy szerény ösz-
szegről van szó, mégis örömteli 
számunkra, hogy idén is tudjuk 
támogatni a fiatalokat, akiknek 
szívesen segítünk más formában 
is a lehetőségeink szerint, példá-
ul, ha a szakdolgozatukban tatai 
témát szeretnének feldolgozni. 
Michl József tájékoztatott arról, 
hogy az idei 10 ösztöndíjas közül 
öten, már korábban is sikerrel pá-
lyáztak a támogatásra, öten pedig 
először kapták meg az ösztöndí-
jat.
2022-ben Öveges József Tanul-
mányi Ösztöndíjat nyert:
-Benke Dorottya, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Tanító- és 
Óvóképző Kar, tanító szak
-Csölley Martin, Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem művészta-
nár szak
-Havranszki Levente, Debreceni 
Egyetem Általános Orvostudo-
mányi Kar Orvosi Diagnosztikai 
Analitikus szak
-Iffiú Lóránt, Budapesti Corvi-

nus Egyetem politikatudományok 
szak
-Illés Levente László, Budapesti 
Corvinus Egyetem gazdaságin-
formatikus szak
-Madarász Áron, Budapesti Cor-
vinus Egyetem biztosítási és 
pénzügyi matematika szak
-Pekár Balázs, Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi 
Kar, ápolás és betegellátás szak, 
gyógytornász 
-Pekár Barbara, Pécsi Tudomány-
egyetem Egészségtudományi 
Kar, ápolás és betegellátás szak, 
dietetikus 
-Virág Domán, Budapesti Corvi-
nus Egyetem pénzügy-számvitel 
szak
-Zubek Tímea, Pécsi Tudomány-
egyetem Természettudományi és 
Bölcsészettudományi Kar testne-
velés-történelem szak.
A Városházán a sikeres pályázók 
az ösztöndíjat igazoló oklevelek 
mellett a Fellner Jakab Emlékév 
alkalmából kiadott Fellner Em-
lékbélyegeket vehettek át Tata 
polgármesterétől. 

A Megyei Rendőr-főkapitányság 
tatai Szabadidő és Oktatási Köz-
pontjában rendeztek ünnepélyes 
állománygyűlést a Tatai Rendőr-
kapitányság munkatársainak ok-
tóber 21-én. A helyszínen elisme-
rések átadására is sor került.

Krasula János r. ezredes, a tatai 
kapitányság vezetője elmondta: 
- Egy évvel ezelőtt jöttünk így 
össze utoljára, amikor a mig-
ráció, a koronavírus járvány és 
számos országos jelentőségű 
esemény kapcsán jutalmaztuk a 

kollégáinkat, akik a nem minden-
napi feladatok terén is sikeresen 
helyt álltak. Idén ismét nehéz 
időszakot élünk, de ennek elle-
nére a statisztikák alapján újra 
elmondhatjuk, hogy továbbra is 
jó eredményekkel dolgozunk. 

Kollégáim a mögöttünk álló esz-
tendőben is kimagasló helytállás-
ról tettek tanúbizonyságot, pél-
daértékű alázattal és kitartással 
látták el szolgálati feladataikat, 
ezért megérdemlik az elismerést, 
amelyre az önkormányzat által 
biztosított támogatásból nyílt le-
hetőség.
Az ünnepségen Farkas Gá-
bor rendőr dandártábornok, a 
Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság főkapi-
tánya hangsúlyozta, hogy a ta-
tai állomány olyan munkákban 
is kiemelkedően teljesít, ame-
lyek nem tükröződnek a statisz-
tikákban. Ilyen volt például a 
közelmúltban megrendezett XI. 
Országos Szakmai Közlekedés-
rendészeti Verseny, amelyet nagy 
sikerrel szerveztek és koordinál-
tak a helyi kollégák, munkájuk 
nyomán pedig Tata felkerült Ma-
gyarország rendőrszakmai térké-
pére.

Az eseményen Purgel Zoltán 
mondott köszöntőt kiemelve, 
hogy az önkormányzat minden 
évben pénzügyi támogatással 
segíti a tatai kapitányság mű-
ködését. Tata alpolgármestere 
megköszönte a kapitányság kö-
zösségének azt a munkát, mellyel 
városunkat és a kistérséget szol-
gálják, s külön köszönetet mon-
dott azért az együttműködésért, 
amivel a tatai rendőrség évről-év-
re segíti a helyi rendezvények le-
bonyolítását, koordinálását.
Az ünnepi állománygyűlésen 
Purgel Zoltán Tata Város Önkor-
mányzata nevében, a Fellner Ja-
kab Emlékév alkalmából Fellner 
emlékérmeket és emlékbélyeget 
adott át Farkas Gábor rendőr dan-
dártábornoknak, valamint Krasu-
la János kapitányságvezetőnek. 
A helyszínen a Tatai Rendőrka-
pitányság 21 munkatársa kapott 
külön elismerést a 2022-ben 
nyújtott kiemelkedő munkájáért. 

Október 20-án a Városházán ülé-
sezett a Helyi Közösségi Közle-
kedés Munkacsoport, melynek 
tagjai azt az új buszmenetrendet 
és vonalhálózati tervet tekintet-
ték át, mely már a korábban beér-
kezett lakossági észrevételek, vé-
lemények beépítésével készült el.
Az elmúlt időszakban Tata Vá-
ros Önkormányzata egyeztetést 
folytatott a Volánbusz Zrt.-vel a 
helyi közösségi közlekedés op-
timalizálásáról, ennek része volt 
egy új menetrend elkészítése is. 
Augusztusban ezzel összefüggés-
ben 23 észrevétel érkezett a tata-
iaktól a tervezett menetrenddel, 
útvonallal kapcsolatban. Ezeket 
figyelembe véve hamarosan pró-
baidőszakot tart majd a közleke-
dési vállalat, amikor az új, ter-
vezett menetrend szerint fognak 

járni a helyi járatok. Ezt köve-
tően a próbahónap tapasztalatai 
alapján alakul majd ki a végleges 
menetrendi változat.
Rigó Balázs alpolgármester a Vá-
rosházán elmondta: - Több mint 
egy éve működik a Helyi Közös-
ségi Közlekedés Munkacsoport, 
az egyeztető testület tagjai a Vo-
lánbusz szakértői, önkormány-
zati képviselők, valamint a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
munkatársai. Az a célunk, hogy 
egy, a tataiak igényeinek jobban 
megfelelő, kihasználtabb és ra-
cionálisabban működő helyi kö-
zösségi közlekedést tudjunk biz-
tosítani, hiszen azt látjuk, hogy 
2019 óta jelentős mértékben, két 
és félszeresére nőttek azok a költ-
ségek, amelyek az önkormány-
zatnál megjelennek a Volán helyi 

járatainak működtetésében. Ez 
47, 5 millió forint volt 2019-ben 
ám jelenleg már több, mint 120 
millió forintot fizet erre évente az 
önkormányzat a költségvetésé-
ből, ugyanakkor a másik oldalon 
a kihasználtsági adatok folyama-
tos csökkenést vagy stagnálást 
mutatnak. Ezen a helyzeten sze-
retnénk változtatni és jobban az 
igényekhez igazítani a helyi köz-
lekedés vonalhálózatát, valamint 
menetrendjét - nyilatkozott Tata 
alpolgármestere.
Az új menetrend tesztje decem-
berben fog elkezdődni, várha-
tóan január közepéig tart, s ezt 
követően a próbahónap során 
beérkező újabb lakossági véle-
mények, észrevételek beépítésé-
re kerül sor, jövő év februárjától 
pedig már a végleges új menet-

rend és vonalhálózat alapján 
működhet majd a helyi busz-
közlekedés. Emellett novem-
ber 1-én lép életbe a képvise-
lő-testület azon döntése, mely 

szerint városon belül már csak 
Agostyán és Tata viszonyla-
tában lehet majd használni a 
helyi bérleteket a helyközi já-
ratokon.

10 fiatal nyerte el idén is az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjat

Ülésezett a város közlekedési munkacsoportja

A Tatai Rendőrkapitányság munkatársait köszöntötték
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Folytatás az 1. oldalról.
A magam életének szabása, 
megszabása, a családom, kö-
zösségem életéért adott terem-
tő munkánk lesz az, ami igazán 
szabadságot hoz mindannyiunk-
nak. Senki nem akar rab lenni, 
ez könnyű felismerés. Mindenki 
szeretne szabadságban élni, ezt is 
könnyű felismerni. De elkezdeni 
az önzetlen adást, a másokért 
élést sokkal nehezebb. Ahogyan 
iskolaalapítónk, Kálmán Attila 
tanár úr tűpontosan fogalmazta: 
sokkal könnyebb az asztalt ver-
ni, mint megteríteni. Köszönettel 
és hálával tartozunk tehát ma is 
ezen az ünnepen mindenkinek, 
aki erőfeszítéseivel, munkájával 
bármi kicsit is hozzá adott Tata 
szépüléséhez, szellemi, lelki, 
anyagi gazdagodásához - zárta 
sorait városunk polgármestere.
Az 1956-os emlékműnél Dö-
mötör Csaba, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda parlamenti állam-
titkára is megosztotta gondola-
tait. „Eleink is tudták és tudjuk 
mi is, hogy amíg a nemzet nem 
szabad, addig az egyén sem lehet 
az, ezért mozdult meg az egész 
ország 1956-ban”- mondta el 
Dömötör Csaba, aki beszédében 
felelevenítette ’56 őszének tatai 
eseményeit. Az államtitkár ki-
emelte: - A mi nemzedékünknek 
nemcsak az ünneplés elégtéte-
le, de némely hősök ismerete is 
megadatott. Közéjük tartozott 
Wittner Mária, 1956 élő lelkiis-

merete, aki a tatai megemléke-
zések gyakori résztvevője volt, s 
a közelmúltban hagyott itt min-
ket. Elment, de akaraterejéből 
és hitéből fogant példája velünk 
maradt. Örökre megjegyeztük 
határozott mondatát - Az igazsá-
got ki kell mondani! De mi is az 
1956-os forradalom igazsága és 
tanulsága? Egész történelmün-
ket birodalmak árnyékában éltük 
le és a birodalmak gyakran épp 
azért válnak birodalommá, mert 
mások szabadságát elveszik. 
Nekünk is ilyen birodalmak ju-
tottak, vezetőik gyakran abban 
látták hatalmuk fenntartását, ha 
minket, magyarokat eltipornak, 
leigáznak. Ránk csak meghódít-
ható területként, emberi és ter-
mészeti erőforrásként gondol-
tak. Mi viszont mást gondoltunk 
és mást látunk. Mi a hazánkat 
látjuk a Kárpát-medencében, ha-
zát és otthont, amely megtart és 
összeköt, amely gyökeret ad és 
felszabadít. … 1956 hősei békét 
akartak, és a gyarapodás lehető-
ségét, s mi sem akarunk mást, 
66 évvel később. Ezért emeljük 
fel szavunkat akkor, ha ezt bár-
mi veszélyezteti. Vannak, akik 
most fegyvereket küldenének a 
hadszíntérre és jobban beletol-
nának minket a katonai konflik-
tusba. Ez nem közelebb hozza 
a békét, hanem elűzi. Vannak, 
akik félresiklott szankciókat 
támogatnak. Ez nem ösztönzi 
a gyarapodást, hanem derékba 

töri. ’56-ban sem szerettük az el-
nyomó birodalmakat, és ezt ma 
sem tesszük. A háborús agresz-
sziót azóta is elítéljük, de sem-
mi sem adhat okot arra, hogy 
olyan döntéseket támogassunk, 
amelyek szűkítik Magyarország 
mozgásterét és derékba törik azt 
a munkát, amelyet elkezdtünk. 
A harc 1956-ban is sokszoros tú-
lerő ellen folyt. Küzdelem volt a 
szabadságért, de valami másért 
is. Azért, hogy ne mások, hanem 
mi dönthessünk a saját sorsunk-
ról. Ma sem akarunk mást, ma 
sem érhetjük be kevesebbel - 
hangzott el a megemlékezésen. 
Az önkormányzat a forradalom 
tatai kitörésének évfordulóján, 
október 26-án az elmúlt évekhez 
hasonlóan idén is megszervezte 
azt a felvonulást, mellyel a város 
a forradalom és szabadságharc 
tatai szereplőinek felelősség- és 
áldozatvállalása előtt tiszteleg. 
A „Minden a vérükből termett” 
címet viselő rendezvény a ha-
gyományoknak megfelelően a 
következő emlékhelyeket ejtette 
útba:
-Kossuth tér, Tatai Református 
Gimnázium - dr. Némethi Lász-
ló emléktáblája,
-Rákóczi utca - dr. Mészáros 
Gábor emléktáblája,
-Hősök tere - a kommunista dik-
tatúra áldozatainak emléktáblá-
ja,
-Tópart - 1956-os kopjafa,
-Kodály tér - Hősök emlékmű-
ve,
-Ady Endre utca, rendőrség - 
1956-os emléktábla,
-Baji út - 1956-os emlékkő. 
A felvonulás utolsó állomása 
Baj, az egykori laktanya előt-
ti emlékkő volt, ahol a Tatai 
Kistérségi Többcélú Társulás 
is tisztelgett az 1956-os forra-
dalom hősei előtt. A helyszínen 
Schunder Tibor, Baj község pol-
gármestere mondott beszédet, 
felelevenítve az 1956. október 
27-i baji sortűz eseményeit. 
Schunder Tibor elmondta: - 
Már elhelyeztünk egy koszorút 

Wittner Mária emlékére, aki 
itt volt velünk az emlékhely 
avatásán, majd több alkalom-
mal is a megemlékezéseinken. 
2022. szeptember 14-én hunyt 
el. Az 1956-os forradalom ide-
jén szabadságharcosként a Cor-
vin közben és a Vajdahunyad 
utcában segítette bajtársait. 
1956. november 4-én a szov-
jet invázió során az Üllői úton 
aknarepeszektől megsérült. 
Megtorlásként halálra, később 
életfogytiglani börtönre ítél-
ték, csak 1970-ben szabadult. 
2006 és 2014 között országy-
gyűlési képviselő volt, számos 
elismerés, kitüntetés birtokosa. 
1991-ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend nagykeresztjét, 
valamint 1956-os emlékérmet 
vehetett át, 2006-ban Szent 
István díjat, 2016-ban Emberi 
Méltóságért díjat kapott. Ezen-
túl a nyolc fiatallal együtt rá is 
fogunk emlékezni e helyen - fo-
galmazott Baj polgármestere. 
Schunder Tibor hangsúlyozta: - 
Minden időszaknak megvannak 
a maga harcai, függetlenségün-
kért, szabadságunkért, és ezzel 
együtt megszületnek az adott 
kor hősei is. A mai és a XXI. 
századi generációnak a tisz-
te, hogy minden rendelkezésre 
álló békés eszközzel kivívja és 
megtartsa Magyarország nem-
zeti önrendelkezését. Ebben 
szerepe van a kormánynak, az 
államnak, az önkormányzatok-

nak, a felelős ellenzéknek, a kis 
közösségeknek és az egyénnek 
is, ahogyan az 1956-os forrada-
lomban is szerepe volt a magyar 
nemzet minden szintjének és al-
kotóelemének. 1956 tehát nem 
csak az örökségünk, hanem egy 
évszázados, évezredes erkölcsi 
tisztességnek a megtestesülése 
is, melyet ugyan más világban, 
más korban és más eszközök-
kel, de nekünk is büszkén to-
vább kell képviselnünk.
Az eseményeken közreműkö-
dött Petőházi Margit, Tolcsvay 
Béla, Jenei Márta, Bátki Pi-
roska, Gaál András, Horváth 
Emma, Hartman Mártonné, Dr. 
Kálmán Szabolcs, Keresztesi 
József és a Menner Bernát Ze-
neiskola fúvószenekara Belső 
Máté karmester vezetésével, a 
Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár Zeneka-
ra Balázs Attila őrnagy vezeté-
sével, Michl-Perczell Anita, a 
Bláthy Színpad tagjai, a Vasza-
ry János Általános Iskola diák-
jai és a Peron Tehetségközpont 
növendékei.
Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc évfordulója alkal-
mából szervezett ünnepi meg-
emlékezések záróeseményeként 
november 4-én pénteken 18:00 
órától a Piarista Rendház dísz-
termében a 25. Klapka György 
Lövészdandár Zenekara ad kon-
certet a nemzeti gyásznap alkal-
mából. 

Tisztelet 1956 hőseinek

A Kuny Domokos Múzeum és 
a Tatai Helytörténeti Egyesület 
szervezésében október 21-én nyílt 
meg H. Katona Erzsébet kiállítá-
sa a Tatai Várban, ahol zsúfolásig 
megtelt a kandallós terem. A “Szí-

nek és évek” című tárlat a festő 
életművéből nyújt válogatást, 39 
alkotáson keresztül.
H. Katona Erzsébet 1942-ben szü-
letett Kisbéren, az Iparművészeti 
Főiskolán szerzett diplomát textil 

szakon, táska-cipő tervezőként. 
Dolgozott a Budapesti Divatin-
tézetben majd pedagógusként 
folytatta pályafutását, 1969-től 
a tatabányai Mező Imre Álta-
lános Iskolában tanított rajzot, 
1974-ben megszerezte a rajztaná-
ri diplomát is az egri tanárképző 
főiskolán. 1985 óta él Tatán, itt a 
Bláthy Iskolában tanított. Váro-
sunk természeti és épített örök-
sége olyan nagy hatást gyakorolt 
rá, hogy festeni kezdett. Ahogy ő 
fogalmazott ezzel kapcsolatban a 
közelmúltban: „Itt Tatán a festés 
örömet és felszabadultságot adott 
nekem, s ahogyan egyre jobban 
ment, úgy egyre nagyobb örömö-
met is leltem benne.”
Az életmű első képeit Tata ihlet-
te, s a művész idővel városunk, 
illetve a környék egyre több táját, 
utcáját, természeti képét örökítet-
te meg. A kiállításmegnyitón H. 

Katona Erzsébet úgy nyilatkozott: 
- Nagyon boldoggá tesz az, hogy 
ebben a városban élek, mert Tata 
nyújtja a szebbnél szebb témákat. 
Varázslatos itt élni és kimenni a 
természetbe, ahol a fények-ár-
nyékok érvényesülnek, és ahol 
alkotás közben megélhetem a 
környezet, az évszakok, s a város 
képének változásait is.
H. Katona Erzsébet idén ősszel 
ünnepelte 80. születésnapját, a ki-
állítás ehhez a kerek évfordulóhoz 
kapcsolódik. A tárlaton megjelenő 
39 képet Kövesdi Mónikával kö-
zösen válogatták ki, egyfajta visz-
szatekintést adva az életműre. A 
tárlatot a tatai múzeum művészet-
történésze nyitotta meg, kiemel-
ve, hogy a nagyszámú érdeklődő 
is bizonyítja, milyen sokan szere-
tik H. Katona Erzsébetet, akinek 
páratlanul kedves, meleg hangu-
latú, tatai és környékbeli tájakat 

megörökítő akvarelljei hihetetle-
nül értékesek. Alkotásaiban nagy 
szerepe van a víznek és a ragyo-
gásnak, hiszen az akvarell műfa-
ját a fény élteti. A festményeken a 
vidéki élet színeinek szimfóniája 
szólal meg, a képek a teremtett 
világ dicséretét zengik, s az egész 
életmű egy hálaima - fogalmazott 
Kövesdi Mónika, hozzátéve, hogy 
a városrészleteket megörökítő ké-
pekbe óriási erő és melegség van 
belezárva. Egy szelíd, alázatos, és 
a felszín alatt rendkívül szenvedé-
lyes alkotóról van szó, s ezt mind 
hűségesen közvetítik a festményei 
-  hangzott el a megnyitón.
Az eseményen közreműködött 
Novotni László, Hanzlik Leven-
te és Beeri Barnabás. A kiállí-
tás megtekinthető a Vármúzeum 
nyitvatartási idejében november 
20-ig, keddtől vasárnapig 9.00 és 
17.00 óra között.

H. Katona Erzsébet képei a várban
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Kihasználva az „indián öregasz-
szonyok” kínálta lehetőséget a 
Tatai Helytörténeti Egyesület 
tagjai úgy döntöttek, itt az ideje 
egy szép őszi budai kirándulás-
nak. „Bakancslistás” utazás volt 
ez, már 3 évvel ezelőtt terveztük, 
de közbeszólt a pandémia, s így 
minden halasztódott. Bíztunk 
benne, hogy hasonlóan sikeres 
lesz, mint régebbi ógyallai tú-
ránk – erre garancia volt idegen-
vezetőnk, Görbe Márk szemé-
lye, akit ezen a túrán ismertünk 
(és szerettünk) meg. Ő hívott 
bennünket erre a sétára, s vállal-
ta budai kalauzolásunkat. 
A középkori utazók úgy tartot-
ták, Európának három város a 
gyöngyszeme: Velence a vize-
ken, a síkon Firenze és Buda a 
hegyeken. 
„A Vár olyan, mint egy olasz he-
gyi város, négy kapujával és kö-
zépen a királyi palota, ahol nem 
lakik király, mint az olasz Cas-
tellok, amelyekből már kihaltak 
a zsarnokok.” – írja Szerb Antal. 
Történelme viharos fordulatok-
kal teli: a 150 éves török hódolt-
ságot követően a Habsburgok, a 
németek, majd a szovjetek vet-
ték birtokba. 1987 óta az UNES-
CO Világörökség listáján Budai 
Várnegyed néven szerepel. Mai 
területén számos középkori ere-
detű műemlék, valamint XVII–
XVIII. századi lakóházak és kö-
zépületek találhatóak. A magyar 
királyok rezidenciája napjainkra 
a tudománynak és a művészetek-
nek vált otthonává: itt található 

többek között a Mátyás temp-
lom, a Magyar Nemzeti Galéria, 
az Országos Széchényi Könyvtár 
és a Budapesti Történeti Múze-
um is, de emellett számos gaszt-
ronómiai és kulturális esemény 
is színesíti a Vár hétköznapjait.
Márk az örömteli találkozás 
és kölcsönös üdvözlések után 
azonnal belevágott a budai pol-
gár negyed történetének részle-
tes ismertetésébe. 1–5. század 
– Aquincum (Óbuda), 1243 – a 
budai vár és várnegyed építé-
se, 15. század – királyi főváros, 
1541 – ostrom, a törökök csellel 
elfoglalják Budát, 1686 – Buda 
felszabadul a török uralom alól, 
1849. november 9. – Széchenyi 
Lánchíd átadása, 1873 – Buda, 
Óbuda és Pest egyesülése.  A sé-
tát természetesen – mert ez köte-
lező! - a Mátyás templom meg-
tekintésével kezdtük. Az egyházi 
hagyomány szerint a templomot 
Szent István király alapította, 
1015-ben, amelyről sem okleve-
les, sem tárgyi adat nem maradt 
fent. Írott forrás csak a török hó-
doltság után szól róla: Esterházy 
Pál nádor felirata az általa épít-
tetett új főoltáron 1690-ben. E 
korban a templomot általánosan 
„Szent István egyházának” neve-
zik. A tatárjárás előtti alapításra 
enged következtetni, hogy kora 
jogán már 1257-ben elsőbbséget 
élvezett a várbeli Mária Magdol-
na-templommal szemben.
Történet röviden: 13. sz.: – új-
raalapítás, 14. sz: gótikus csar-
noktemplom, 15. sz.: Mátyás 

temploma, 16. sz.: eszki dzsámi, 
17-18. század: jezsuita temp-
lom, 19. sz.: Schulek koronázó 
főtemploma. Természetesen mi 
ezt a Schulek – féle átalakí-
tott épületet csodálhattuk meg. 
1874–1896 között Schulek Fri-
gyes vezetésével nagyarányú 
újjáépítésre került sor, amely 
kialakította az épület mai képét. 
Schulek a volt jezsuita épületek 
közé zárt templomot a szomszé-
dos épületrészek lebontása árán 
kiszabadította, visszaadva erede-
ti, különálló jellegét. Az épület 
boltozatát és falait több helyen a 
földig lebontatta, hogy rekonst-
ruálni tudja az eredeti építészeti 
megoldásokat. Mindenütt eltá-
volította a barokk toldásokat, és 
a régebbi állapotok visszaállítá-
sára törekedett, de úgy, hogy a 
sérült részeket és felületeket tel-
jesen megújította. A legkiválóbb 
magyar mestereket szerződtette, 
Székely Bertalan és Lotz Károly 
irányította a belső restaurálást, 
ők maguk festették az alakos 
festményeket. Bár mindenki járt 
már élete folyamán többször is a 
templomban, újra rácsodálkoz-
tunk a külső és belső szépségek-
re, s jólesőn állapítottuk meg: 
joggal lehetünk büszkék rá, állja 
a versenyt Európa nagy templo-
maival! 
Ezután indult a tulajdonképpeni 
„rövid séta” Márk vezetésével, 
amely 5 (ÖT) röpke órát vett 
igénybe. Kimerítő volt – egyrészt 
befogadni a rengeteg informáci-
ót, amelyet Márk szellemesen 
és nagy tárgyi tudás birtokában 
adott át nekünk, másrészt a ro-
mantikus kis utcák macskakö-
vei próbára tették a lábainkat, 
talpainkat is. Végigmentünk az 
utcákon, csodáltuk az ikonikus 
épületeket, házakat – megany-
nyi tanúját a várnegyed viharos 
történelmének, s próbáltuk meg-
jegyezni a sok érdekes históriát, 
amely hozzájuk fűződik s Márk 
megosztott velünk. Nem is tud-

nám felsorolni (s nem is akarom) 
úgy, hogy ne hagyjak ki semmit, 
de nem is érdemes, hiszen bár-
ki utána olvashat, utána nézhet 
ma már. A sok kis anekdotának, 
érdekességnek pedig nem e ki-
csiny tudósításban van a helye. 
Végső célunk a várudvar volt, s 
az út során a Hauszmann-prog-
ram megvalósult épületeit lát-
hattuk, mely program vár háború 
előtti képét igyekszik visszaál-
lítani, rekonstruálni.  A Hausz-
mann Alajos tervei alapján, 
eredeti helyszínen rekonstruált 
épületek a környező terület meg-
újításával, zöldítésével és aka-
dálymentesítésével, új funkciók-
kal várják majd az érdeklődőket. 
Betekinthetünk a századforduló 
világába: körbejárhatjuk a kirá-
lyi testőrség kiszolgálását biz-
tosító Főőrség épület impozáns 
tömbjét. Ezt követően a Csikós 
udvarban, a már enteriőrjében 
is elkészült Lovardát csodál-
tuk - kívülről, mert sajnos nem 
volt látogatható. A csarnok mél-
tó kísérői a további helyiségek 
különféle terrazzo burkolatai, 
az elegáns márvány díszlépcső 
vagy a kovácsoltvas hibiszkusz-
virág-korlát. Utunk végcélja – s 
egyben sétánk vége is – a Szent 
István terem megtekintése volt. 
Miután 1867-ben Ferenc Józse-
fet magyar királlyá koronázták, 
egyre fontosabb lett, hogy a 
Várhegyen álló Királyi Palotát 
kibővítsék, és valódi uralkodói 
rezidenciává fejlesszék. A Bu-
davári Palota századfordulós 
átépítésének és kibővítésének 
vezetését Ybl Miklós halála 
után a kor másik elismert építé-
sze, Hauszmann Alajos vette át, 
akinek köszönhetően a palota a 
20. század elejére Európa egyik 
legrangosabb uralkodói épü-
letegyüttesévé vált. Az épület 
azonban nem csak kívülről újult 
meg, irányításával a belső terek 
is királyi rezidenciához méltóvá 
váltak.

A díszes szoba megtervezésé-
vel is Hauszmann Alajost bízta 
meg Ferenc József. A helyi-
ség méretei miatt ő egy igazi 
ékszerdobozt álmodott meg. 
„A teremnek aránylag csekély 
méretei intim kiképzést tettek 
szükségessé, melynél a részlet 
finomsága és a szín harmóniá-
ja kellően érvényesülhet” – in-
dokolta a jeles építész. Belseje 
román stílusban készült, ám 
bizonyos pontokon az alkotók 
teret engedtek például a magyar 
ornamentikának, a magyaros 
jellegnek is. Hauszmann a ma-
gyar iparosmesterek legjobb-
jait gyűjtötte maga köré, hogy 
együtt alkossák meg a század-
forduló magyar iparművésze-
tének remekművét. A helyiség 
berendezésén dolgozott má-
sok mellett Thék Endre, Strobl 
Alajos és Jungfer Gyula is, a 
helyiség központi eleme, a mo-
numentális pirogránit kandalló 
pedig Zsolnay Vilmos gyárában 
készült.
„A legnagyobb elismeréssel 
kell adóznom azoknak a kiváló 
művészeknek és iparosoknak, 
akik e munka létesítésében köz-
reműködtek és úgy a felhasznált 
anyag, valamint a foganatosítás 
minősége tekintetében oly mű-
vet létesítettek, amely azt hi-
szem külföldön is elismerésben 
részesül.” – írja Hauszmann a 
terem elkészülte után. 
Méltó befejezése volt a terem 
meglátogatása budai kirándu-
lásunknak, s csak azon sajnál-
kozhattunk – mivel időnk véges 
lévén – hogy sietnünk kellett a 
vonathoz, s nem tudtuk a csat-
lakozó kiállításokat megnézni. 
Majd a következő alkalommal! 
Minden kedves olvasónak aján-
lom, - aki még nem tette volna 
meg – hogy szakítson időt egy 
sétára a budai várban, amely 
nagyon sokat szépült, változott 
az utóbbi években. Megéri a fá-
radságot. 

2022. október 15-én a Honvéd 
Bajtársi Klub, Sárközi József El-
nök Úr vezetésével baráti látoga-
tást tett Szőgyénben és Oroszkán. 
Közöttünk voltak, Mesterné Lup-
ták Marianna tanárnő (kórusve-
zető), és Boczonádi Anna tanuló 
(versmondó), Szabó Emese (szó-
lóénekesünk), Tóth Dániel (citerá-
sunk). Köszönjük, hogy elfogad-
ták a felkérésünket.

Nagy várakozással készültünk a 
kirándulásra. Kényelmes busszal 
és nagyon jó hangulatban indult 
útnak kis csapatunk.
Elnök Úr ismertette programunkat 
mindkét településre vonatkozólag.
Szőgyén községben Méri Szabolcs 
polgármester váratlan elfoglaltsá-
ga miatt nem tudott megjelenni, 
de az önkormányzat képviseleté-
ben Smidt Veronika művelődé-

sért felelős könyv-
tárvezető és Valkó 
Árpád fotóművész , 
tájház vezető nagy 
szeretettel és felké-
szültséggel fogadott 
bennünket. A táj-
házba érkezve, tá-
jékoztatást kaptunk 
Szőgyén múltjáról, 
jelenéről és jövő-
jéről. Elmondták, 
hogy községükben 
a hagyományőrzés 
és a kultúra mellett, 
nagy hangsúlyt for-
dítanak a közösség-
építésre is.

Finom foszlós kaláccsal, kug-
lóffal, házi lekvárral és frissen fő-
zött kávéval kínálták meg a kissé 
fázós csapatot.
Boczonádi Anna szívbemarkoló 
verse után, az Őszirózsa dalkör 
- Tóth Dániel citerajátékával kí-
sérve - köszöntötte kedves foga-
dóinkat. Valkó Árpád vezetésével 
megtekintettük a tájház és a mú-

zeum épületeit. Elmondta,  ez az 
épületkomplexum azért jött létre 
hogy aktív időtöltést kínálhassa-
nak az idelátogató vendégeknek, 
illetve a község lakosságának is. A 
könyvtár, az amatőr és neves mű-
vészek galériája is egyben, ahol 
csodálatos művészeti alkotásokat 
láthattunk.
Vendéglátóink kedves ajánlással, 
A Honvéd Bajtársi Klubnak aján-
dékozták Orosz Örs : Szoborsorsa-
ink című művét. Búcsúzóul és kö-
szünetül Sárközi József Elnök Úr 
átadta „Mire a falevelek lehulla-
nak Tata és Tóváros az I. vh-ban” 
című könyvet, Birkás Erzsébet 
szép - „ Tatai vár „ - fotóját, illetve 
egy finom bort.
Búcsút véve Szőgyéntől, Oroszka 
község felé fordult autóbuszunk. A 
program szerint az Oroszkai Ha-
dimúzeumot látogattuk meg. Fi-
nom ebéddel fogadtak bennünket, 
melyet jó étvággyal  elfogyasztot-
tunk.
Igazán látványos és élményt adó 
volt a háborús relikviák tárházá-

nak megtekintése. Rengeteg gyűj-
tőmunka, nagy elhivatottság van 
a látott tárgyak felkutatásában, 
rendszerzésében. Sokunk számára 
eddig nem látott, - csak a történe-
lemből ismert - háborús dolgokra 
csodálkozhattunk rá. Dícséret illeti 
a tulajdonost, hogy ezen emléke-
ket számunkra megőrizte, illetve 
aktívan gyűjti most is.
Köszönetünket kifejezve, előadtuk 
műsorunkat, nagy tetszést aratva.
Elnök Úr a múzeumnak ajándé-
kozta - kicsit meghatódva - ezre-
desi kimenőruháját.
Búcsúzóul átadta „Mire a faleve-
lek lehullanak Tata és Tóváros az 
I. vh-ban” című alkotást, Birkás 
Erzsébet szép, -” Tatai vár”  - fotó-
ját egy finom bor kíséretében.
Szemerkélő esőben indultunk el 
házigazdáinktól. Kissé fáradtan, 
de nagyon vidám hangulatban tér-
tünk haza Tatára. Ez alkalommal 
is, mint mindig, igazán kellemes, 
látnivalókban gazdag napot töltöt-
tünk el egymás társaságában. 

Széles Mihályné

Budai sétán a THTE csapata 

Honvéd Bajtársi Klub - Baráti látogatás Szőgyénben és Oroszkán



Közélet/Kultúra 2022. november 3. VIII. évfolyam, 22. szám6

Az itt lévő falvak közül szin-
te valamennyi magyar lakta, s 
magyar anyanyelvű, bár egyre 
kevesebben „vallják” magukat 
magyarnak. a boldogulás miatt. 
A falu híressége, hogy itt húzó-
dott az 1000 éves magyar határ, 
s a 17. században épült Rákó-
czi-vár romjai alatt áll az l897.
ben épült Magyar Királyi Állam-
vasutak, a történelmi Magyaror-
szág legkeletibb, 30. számú vas-
úti őrháza. 
Az őrház enyészettől történő 
megmentéséről a leghitelesebb 
személy, Deáky András ny. is-
kolaigazgató adott szívmelegítő, 
sokszor megható tájékoztatót. 
Nem csak az őrház sorsáról, 
megmentéséről, a Rákóczi-vár 
tervezett helyreállításáról be-
szélt. Lenyűgöző előadásában 
szólt az itt elő emberekről, a 
gyimesi és moldvai csángók sor-
sáról. A magyar gyepűről, a „rej-
tőzködő” népviseletről, az 1700 
méter magasságban élő gyimesi 
csángók mindennapi küzdelmé-
ről. Egyszóval, az itt élő embe-
rek életéről.
S hogyan lett egy egyszerű 30. 
sz. őrházból mára zarándokhely? 
A Deáky András a tulajdonában 
levő őrházat az önkormányzat-
nak ajándékozta. 2007-ben a Bu-

dakeszi Kultúra Alapítvány által 
indított gyűjtéssel, nemzetközi 
összefogással 2008. pünkösdjé-
re az épületet felújították, s több 
ezer ember jelenléte mellett ün-
nepélyes keretek között átadták. 
De aki ismeri az ott élő magyar-
ság helyzetét, ez a küzdelem 
nem volt éppen fáklyás menet, 
mint ahogy a Tatros felett veze-
tő híd festése sem, vagy a Rá-
kóczi-vár felújítása, mely még 
várat magára. Az őrtorony tervei 
már megvannak, (nem könnyű 
fegyvertény volt) de bízunk ab-
ban, hogy e hősies csatát is si-
kerrel vívja meg Deáky András 
és maroknyi csíki csapata.
Hazatérés előtt Bilibók Ágoston 
nyugalmazott vasutas és hely-
történeti kutató bemutatta az őr-
házban kiállított, általa felaján-
lott vasúttörténeti ereklyéket. 
A komoly gyűjteményt megte-
kinteni óriási élményt jelentett. 
Az őrházak közti jelzőharang, a 
vasúti sorompó kolompja, akkor 
használatos telefonok, ruhák, 
igazolványok stb., mind kor-
hűen jelenítették meg egy régi 
őrház berendezéseit. Számomra 
a három kerékű „kézi hajtány” 
jelentette a legnagyobb élményt, 
melyen gyerekkoromban még én 
is utaztam, no, nem én hajtottam.

S aki nem volt kíváncsi az őrház 
berendezésére, az épület alatt 
lévő pince melletti lőrésekkel 
ellátott bunkerre? Az tehetett és 
„kis sétát” a 95 fokos lépcsőso-
ron az 1626-ban Bethlen Gábor 
által épített Rákóczi-vár romjai-
hoz.  S e lépcsős túrát többen be-
vállalták az emlékek s a kilátás 
matt.
Végül, s nem utolsó sorban a 
nemzeti szalag elhelyezése mel-
let elénekeltük a magyar és a 
székely himnuszt. Felemelő ér-
zés volt.
Vasárnap városnézéssel kezdtük 
a napot, mely a Márton Áron 
téren a Vasszékely szobornál 
kezdődött, mely addig is min-
den érkezési és kiindulópontunk 
központja volt. A tér, az un. Pat-
kó viszontagságos történetével 
indult. A térről korábban (2019.) 
eltűnt, de mára már régi díszé-
ben állnak a címerek, s felette a 
kopjafa, mely a tér jelentőségét 
hangsúlyozza. Innét a Reformá-
tus Gimnázium, majd a Refor-
mátus templom elött elhaladva 
sétáltunk tovább a három fő utca 
és a mellékutcák által határolt 
Városháza térre, mely történelmi 
jellegű épületek gazdag tárháza. 
A város központja a hajdani vilá-
got idézi, ami egykor az Osztrák 

– Magyar Monarchiára jellemző 
volt. Végig sétálva a téren meg-
tekintettük a Szoborparkot, mely 
történelmi nagyjainknak állít hű 
emléket.
Ezt követte a Városháza (volt 
Vármegyeháza) Szt. István ter-
me, ma Díszterem, mely a Mil-
lennium emlékére épült l896-
ban. A nagyon szép, különböző 
stílusokban épült impozáns ter-
met mindenki megcsodálta.
 A Millenniumi Székely Emlék-
mű (l897.) a város központjának 
jellegzetes alkotása.
Ezután utunkat már autóbusszal 
folytattuk Szejkefürdőre, ahol 
felsétáltunk a 12 díszitett szé-
kelykapu, a Székelykapu-múze-
um alatti úton Orbán Balázs sír-
jához, s ahol megemlékeztünk a 
„legnagyobb székely”-ről. 
Tovább menve jutottunk láto-
gatásunk másik helyszínére, a 
Mini Erdély Parkba, mely Ke-
let-Európa legnagyobb makett-
parkja. A közel egy hektáron 
elterülő népszerű turisztikai cél-
pont több mint száz makettje, 
Erdély épített örökségét mutat-
ja be méretarányos modelleken. 
Megismerhettük azt az Erdélyt, 
melyet Orbán Balázs is leírt. De 
az összes makettet nem tudtuk 
megismerni, csak ismerkedni, 

gyönyörködni. Vagy ha jártunk 
ott, ráismerni az eredeti épületre, 
s ránézve, mintha madártávlat-
ból látnánk, vagy drónfelvételről 
szemlélnénk. Többen voltunk, 
kik felismertünk olyan várat, 
kastélyt, kúriát, épületet, mit 
már láttunk, de ilyen szemszög-
ből, még sosem. 
Felérve a park látogatók részé-
re fenntartott pontjára, került 
sor arra az ünnepélyes aktusra, 
melyért is Erdélybe látogattunk. 
A két nyugdíjas klub közötti 
együttműködési szerződés alá-
írására, mely várhatóan hosszú 
időre, tartalommal megtöltve, a 
kölcsönösség jegyében köttetett.
Ez a szerződés legyen, s lesz a 
biztosítéka az eggyé váló ma-
gyarság, az itthoni és a határon 
túli székelyföldi magyarok fo-
lyamatos együttműködésének.
Magyar részről Nagy Gábor, 
székely oldalról Bitai Magdolna 
írta a megállapodást.
De az idő nem áll meg, mint 
ahogy mi sem. Irány az Orbán 
Balázs Látogató-központ, ami 
szemléletesen, kordokumentu-
mok alapján mutatja be Orbán 
Balázs teljes életútját.   

Tölgyesi József

Folytatás a következő lapszámunkban

Erdélyi kirándulás, - Irány Székelyudvarhely (2. rész)

TATA - Környei ú. temető 
Bozsó Mihály 
Györgyné 
Slezák Ferenc
Fodor Józsefné
Botmanegy Józsefné 
Berendi Zoltán
TATA - Almási úti temető
Tóthné Kovács 
Katalin

OROSZLÁNY
Závori László Géza

AGOSTYÁN
Zentner Miklós

KOCS
Csatári Miklósné
Balogh Sándor

KÖMLŐD 
Szabó Istvánné

NASZÁLY
Koródi Lajos
SZOMÓD
Mike Ferencné

Béke Poraikra!

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

Honvéd Bajtársi Klub, Tata
2022. novemberi tervezett 
programja

November 4. péntek 18 óra 
Piarista Rendház 
A Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár 
zenekar koncertje a nemzeti
gyásznapon.
November 11. péntek 11 óra 
Piarista Rendház 10:00 - 14:00 
Erzsébet téri emlékmű
Az I. világháború befejezésére 
emlékezünk.
November 16. 15 óra Német 
Nemzetiségi Múzeum földszinti 
terme
A 100 éve született Richter Ge-
deon híres magyar gyógyszerész 
életéről készült 
“Nem tűntem el” című film 
megtekintése.
November 24. csütörtök 15 
óra Etalon Étterem
Kerek évfordulós tagjaink kö-
szöntése.

A 2023 évi kalendárium, Fali-
naptár és emléklapok átadása a 
meghívott ünnepelteknek.
Közreműködnek: Bús Péter 
zenész és Herczog Ricsi harmo-
nikaművész

Kertvárosi Lakók, figyelem!

Szeretnénk felmérni, hogy, ha lehetőségük lenne előre elkészí-
tett könyvcsomag átvételére a Szociális Alapellátó Intézmény-
ben (Tata, Deák F. u. 5.), hányan tartanának igényt rá. Csak az 
érintett városrész lakóinak  véleményét kérjük! 

Kérjük, az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzenek visz-
sza november 15-ig!
34/380-281; olvasoszolgalat@mzsvktata.hu

Együttműködésüket köszönjük!
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Czina László az év utánpótlás edzője!
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PROGRAMAJÁNLAT

Asztalitenisz
november 12. vasárnap 11.00 
TAC – Bányász SK Ajka I 
férfi NB II
A mérkőzést a TAC csarnok-
ban játsszák.

Kézilabda
november 4. péntek 19.00 
TAC – Optimum Solar Békési 
FKC férfi NB I/B
november 15. kedd 16.45 
TAC – BVSC-Zugló női U17
A mérkőzéseket a Güntner 
Arénában játsszák.

Labdarúgás
november 5. szombat 10.00 
TAC – DAC UP FC Kft férfi 
U14
10.00 TAC – Bakonysárkányi 
SE női U19
12.00 TAC – Gerzzo Kft férfi 
U17
14.00 TAC – Nyergesújfalu 
SE férfi U19
17.00 TAC – Bábolnai SE 
férfi felnőtt
november 13. vasárnap 10.00 
TAC – Csornai SE férfi U16
A mérkőzéseket az Új úti pá-
lyán játsszák.

Ötödik alkalommal került megrendezésre a HEXAT-
LON terepakadály futóverseny. Kétszer az Építők park-
ja volt a helyszín, majd két évre beköltöztek a laktanyá-
ba, most pedig új helyszínen, a Fényes Extrém Parkban 
gyülekeztek a részvevők. Igazi késő nyári idő, jó pályák, 
lelkes csapatok, jó szervezés: ez jellemezte az ötödik 
versenyt. Tata Város Önkormányzata, Tata Diákönkor-
mányzata, a 25. Klapka György Lövész Dandár és a Lé-
lekháló Alapítvány közös munkája révén valósulhatott 
meg az idei rendezvény. Roth Balázs őrnagy és csapata 
mér délelőtt hozzákezdett a pályák felépítéséhez és két 
pálya került kialakításra. Délután kettőkor a felsorako-
zott 14 csapatot Tóth Tibor ezredes a dandár új parancs-
noka és Purgel Zoltán alpolgármester köszöntötte.  Hat 
kadét gárda, öt középiskolás és három általános isko-
lás  együttes nevezett. Ezután sétálva bejárták a csapa-
tok a pályákat, megtörtént a sorsolás és elkezdődött a 
verseny. Minden gárda mindkét pályát teljesítette és az 

összesített idő alapján alakult ki a végén a sorrend. A 
csapatokat 4 lány és 4 fiú alkotta és a célban az utol-
sóként beérkező tag ideje számított. Többféle taktikát 
választottak a csapatok, akadt ahol szétszakadt a 8 fő 
és nagy különbség volt a célba érkezéskor, de többen 
inkább az együtt haladást választották, így közben biz-
tatni is tudták egymást. Nagyon nagy volt a küzdelem, 
néha csak másodpercek döntöttek a célban. Az ered-
ményhirdetésnél a szervezők külön díjazták az iskola 
típusokat, de a verseny közben csoki, alma és innivaló 
is várta a versenyzőket.
Kadétok: 1. Kempelen I. 5.26,  2. Kempelen V. 5.47, 3. 
Kempelen II. 6.12
Középiskolák: 1. Bláthy 5.06, 2. Refi II. 5.55, 3. Refi 
I. 6.25
Általános iskolák: 1. Refi 7.14, 2. Vaszary 7.38, 3, Kő-
kúti 9.02

A magyar kajak-kenu a világ él-
vonalába tartozik de lehet, hogy a 
legjobb a világon. Ezt évek óta bi-
zonyítják az olimpiákon, VB-ken, 
EB-ken gyűjtött érmek, helyezések. 
Így aztán ott lenni egy magyar baj-
nokság dobogóján bármelyik kor-
osztályban, szinte borítékolja a jó 
világversenyes szereplést. Ebben 
az évben a Tatai Hódy SE verseny-
zői, edzői is megtapasztalhatták az 
igazi nagy sikert. Bizonyára sokáig 
emlékezetes lesz a Szegeden rende-
zett Ifjúsági és U23-as VB, hiszen 
a tataiak 3 aranyérmet is behúztak. 
Hidvégi Hunor kettőt, míg testvére 
Zalán egy arannyal térhetett haza. 
Edzőjük Czina László. A Magyar 
Kajak-kenu Szövetség október vé-

gén tartotta évértékelő értekezletét 
ahol sor került elismerések átadá-
sára is. A sok sikeres év között ta-
lán ez az év sikerült a legjobban. 
Az utánpótlás korosztályban nem 
véletlenül az európa bajnok, két-
szeres világbajnok Hidvégi Hunor 
lett az év ifjúsági sportolója, míg 
az év utánpótlás edzője címet Czina 
László kapta. Laci bácsi, ahogy ver-
senyzői szólítják 1987 óta dolgozik 
a Hódy SE-nél. Munkája mindig az 
utánpótlás korosztályhoz kötődött, 
elsősorban serdülő és ifjúsági korú-
akkal foglalkozik. Több évtizedes 
utánpótlás nevelői munkája elisme-
réseként 2019-ben Aranylapát-díjjal 
tüntették ki. A Szövetség elismeré-
se mellett még egy díj jutott neki, 

hiszen a Magyar Edzők Társasága 
a szeptemberi VB-n elért eredmé-
nyekért a hónap edzőjévé választot-
ta. A szakember munkáját Dónusz 
Éva olimpiai-és vb aranyérmes, a 
kajak-kenu válogatott jelenlegi ve-
zetőedzője így méltatta: „Laci neve 
hallatán csupa pozitív gondolatom 
támad és az a helyzet, hogy ezzel 
a sportágban szinte mindenki így 
van. Mindig precízen, tudatosan, 
éles szakmai szemmel, ugyanakkor 
rendkívüli alázattal dolgozik. A leg-
jobb kezekbe került a díj.” A díj ját-
vételénél Laci bácsi szerényen any-
nyit mondott:” Szerencsés vagyok, 
mert olyan tanítványokkal hozott 
össze a sors, akikkel ezeket a nagy-
szerű eredményeket el tudtuk érni.”

Kézilabda
Férfi NB I/B TAC – Pick Sze-
ged U23 26-25 (17-14)
Vezette: Felhő F., Öcsi T.
Góllövő: Vass 10, Bodnár, Ko-
vács 3-3, Katus, Kiss, Sárosi 2-2, 
Gajdos, Igali, Kreisz, Nagy 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-Ahogy várni lehetett óriási küz-
delem volt és ezért külön értékes 
a győzelem. Az első félidőben 
nagyon jól játszottunk, de tudtuk 
hogy a vége nem lesz könnyű. 
Több taktikai elemet is kipróbál-
tunk és az a lényeg, hogy győz-
tünk.
QHB Eger – TAC 26-21 (13-
12)
Vezette: Hajdú T., Halász A.
Góllövő: Kiss, Kreisz, Sárosi 
4-4, Igali 3, Molnár, Vass 2-2, 
Gajdos, Tatai 1-1

Edző: Sibalin Jakab
Férfi U20 Szigetszentmiklósi 
KSK – TAC 31-44
Vezette: Obermayer B., Vindis 
F. ifj.
Góllövő: Nényei, Vincellér 8-8, 
Huber, Igali 6-6, Tóth B. 5, 
Czunyi, Katus, Zwickl 3-3, En-
zsöl-Válóczi, Kolozsi 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi U18 Gyáli BKSE – TAC 
38-42 (17-20)
Vezette: Hársfalvi Zs., Mórocz 
R.
Góllövő: Huber 17, Nényei 14, 
Szombati 6, Török-Hunor 4, Ka-
csó 1
Edző: Vass Ákos Dániel
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Vértessom-
lói KSK 2-3 (0-0)
Vezette: Linn K.

Góllövő: Zuggó (11-ből) 54, Ki-
prich (11-ből) 61 ill. Batin 50, 
Pető 58, Koller 85
Kiállítva: Mártonfi (TAC) 24, 
Széles (TAC) 90
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 Vértessomlói KSK 
-TAC 2-4 (1-4)
Vezette: Perge V.
Góllövő: Goldschmidt 5, Zink 
60 ill. Sternberger 3, 24 (11-ből), 
Unger 17, Kovács (ö) 35
Edző: Schaffer Péter
Férfi U17 Csákvár TK – TAC 
6-2 (3-0)
Vezette:  Cseh R.
Góllövő: Kalucza 8,37, Huszár 
24, Kiss 57, Venczel 63, Grün-
felder 72 ill. Unger 70, Chmel-
ovics 80
Edző: Kele Zoltán
Férfi U16 TAC – Üstökös FC 

Győr 3-1 (0-0)
Vezette: Szajkó Á.
Góllövő: Mártonfi 54,81, Adler 
89 ill. Kollár 55
Balatonfüredi VSC – TAC 5-2 
(2-0)
Vezette: Endresz A.
Góllövő: Dallos 35, Hutschinson 
37,48,53,55 ill. Adlar 73, Rado-
biczki 90
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 MTE – TAC 0-2 (0-
0)
Vezette: Strobl P.
Góllövő: Unger 74, Járóka 74
TAC – Budai FC SE 0-13 (0-5)
Vezette: Urszán I.
Góllövő: Csiszár 1, Buzgó 
23,40,53,75,77,Jókai 34, Cia-
ramella 38,57, Horváth 54, Per-
gel 58, Vas 61,80
Edző: Schweininger Ferenc

Női felnőtt Szákszend SE – 
TAC
Edző: Gusztafik Lilla
Női U19 TAC – Bakonyszom-
bathely KSE 8-0(3-0)
Góllövő: Schek 7, Hartai 14, 
Bencze 24,29,44,46,46, Majoro-
si 38
Zsámbéki SK – TAC 0-1 (0-1)
Vezette: Áy J.
Góllövő: Bencze 31
Edző: Gusztafik Lilla
Női U16TAC – Almásfüzitői SE 
0-1 (0-1)
Vezette. Perge V.
Góllövő: Bácskai 5
TAC – Császári SE 6-1 (3-1)
Vezette: Baukó I.
Góllövő: Czakó 24, 29, Schmidt 
28, Kurdi 35,36,58 ill. Madocsai 
25 
Edző: Gusztafik Lilla

Rekord létszámú induló a HEXATLONON

Eredmények
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