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Parasport Nap a 
Diákotthonban
              8. oldal
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emlékére    
   5. oldal

Véget ért a Fellner Emlékezet 
játék      
   3. oldal 
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              6. oldal
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              4. oldal
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   6. oldal

Testületi ülés

   2. oldal

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Filmvetítést és koszorúzást szer-
vezett Tata Város Önkormányzata 
és a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. a Kommunizmus Áldozata-
inak Emléknapja alkalmából. Az 
Országgyűlés egy 2000. júniu-
sában életbe lépett határozatával 
nyilvánította február 25-ét a Kom-
munizmus Áldozatainak Emlék-
napjává. 1947-ben ugyanis ezen a 
napon tartóztatták le jogellenesen 
Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát a megszálló 
szovjet hatóságok, majd az akkori 
Szovjetunióba hurcolták. A men-

telmi jogától megfosztott képvi-
selő közel kilenc évet töltött bör-
tönökben és munkatáborokban, 
szabadon engedése után pár évvel, 
1959-ben, 51 éves korában hunyt 
el.
Az emléknaphoz kapcsolódva feb-
ruár 22-én az önkormányzat ko-
szorút helyezett el a Hősök terén 
a kommunista diktatúra áldozata-
inak emléktáblájánál, ahol Michl 
József polgármester elmondta: 
– Az az időszak, amelyet a II. vi-
lágháború után a keleti tömbnek 
és a magyarságnak át kellett élnie 

egy olyan korszak volt, amely ke-
vés jó emléket hagyott maga után. 
Ahhoz, hogy hazánkban – ame-
lyet a legvidámabb barakknak is 
emlegettek akkoriban – mégis em-
berhez méltó életet tudjunk élni, 
sokszor át kellett hágni az akkori 
szabályokat. A rendszer nem tűr-
te el, hogy kis közösségek tagjai, 
vagy hívő emberek a templomo-
kon kívül is találkozzanak egy-
mással, vagy hogy bizonyos funk-
ciót betöltő emberek megvallják a 
hitüket és még hosszan sorolhat-
nánk. Összességében azt érezhet-

te a magyarság, hogy elnyomás 
alatt él, amelyet nem önszántából 
vett magára, hanem kívülről rá-
erőszakolták. Az 50-es években a 
családok rettegésben, bizonytalan-
ságban és egymással szembeni bi-
zalmatlanságban éltek, ezért hálá-
val tartozunk azoknak, akik ennek 
ellenére is szembe mertek szállni 
az ideológiával, vállalták közössé-
geik éltetését és a szabadság esz-
méjének továbbvitelét, s az Istenre 
bízzuk mindazok sorsát, akik bű-
nösek voltak abban a korban. 
Folytatás a 3. oldalon.

„Hálával tartozunk azoknak, akik szembe mertek szállni 
az ideológiával, és vállalták a szabadság eszméjének 

továbbvitelét… „

2023 nyarán Tata ad otthont 
az Országos Bélyegkiállítás-
nak – jelentette be Michl József 
polgármester március elsején a 
Városházán, ahol az esemény 
megrendezésére vonatkozó 
együttműködési megállapodást 
is aláírta a városvezető a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szövet-
sége (MABÉOSZ) elnökével.
A rendezvény bejelentése alkal-
mából szervezett sajtótájékoz-
tatót Michl József nyitotta meg, 
aki a dátummal kapcsolatban 
megerősítette, hogy a nagysza-
bású kiállításnak a Víz, Zene, 
Virág Fesztivállal egy időben ad 
otthont városunk,   június 30. és 

július 2. között, a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban.
A kiállítás a bélyeggyűjtők egyik 
legfontosabb eseménye, amely 
nemcsak országos, hanem nem-
zetközi kitekintéssel is bír. Rigó 
Balázs alpolgármester ezzel kap-
csolatban elmondta, nem először 
rendezik meg Tatán ezt az ese-
ményt, ugyanis 2015-ben is itt 
volt az Országos Bélyegkiállítás, 
akkor az Eötvös József Gimnázi-
um sportcsarnokában, és szintén 
a Víz, Zene, Virág Fesztivál hét-
végéjén.
A kiállítás megrendezését az ön-
kormányzat több módon is segíti: 
a helyszín térítésmentes biztosí-

tásával, a szervezési költségek 
1 millió forintos támogatásával, 
valamint technikai feltételek 
szolgáltatásával. A Városházán 
Polgár László, a MABÉOSZ el-
nöke úgy nyilatkozott: – A 70-es 
80-as években még 200 ezres volt 
a hazai szervezett bélyeggyűjtő 
közösség tagjainak száma, ami a 
rendszerváltást követően vissza-
esett, jelenleg 20-30 ezerre tehe-
tő a számuk Magyarországon. Az 
országos kiállítás a bélyeggyűj-
tők legnagyobb ünnepe, aminek 
az is a célja, hogy népszerűsítsék 
ezt a hobbit, szenvedélyt, éppen 
ezért az esemény minden korosz-
tály számára kínál majd időtöltést 
és látnivalót.
A kiállítás programjának része 
lesz a Bélyegnap, s az esemény 
alkalmából több Tatához kapcso-
lódó bélyeget is kiad majd a Ma-

gyar Posta, melyeket az ünnepé-
lyes megnyitó alkalmával fognak 
forgalomba bocsátani. Bencefiné 
Vaszkó Éva, a szövetség alelnöke 
arról tájékoztatott, hogy június 
30-án kerülnek forgalomba azok 
a bélyegek, melyekre különböző 
tatai nevezetességek képei kerül-
nek.
A háromnapos eseményen kioszt-
ják majd többek között a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szövet-
ségének vándordíjait, szombaton 
pedig ifjúsági napot tartanak Tata 
Város Diákönkormányzatának 
közreműködésével, s a kisgyer-
mekek számára is szerveznek 
programokat. Az eseményre a 
szervezők még várják a támoga-
tók – vállalkozások, cégek – je-
lentkezését, a szponzorok a ki-
állítás programfüzetében kapnak 
megjelenési felületet.

Idén Tata ad otthont az Országos 
Bélyegkiállításnak és Bélyegnapnak

A kommunista rendszer áldozataira  
emlékeztek Tatán

Hirdessen Ön is
lapunkban!
tataivaroskapu.ujsag

@gmail.com
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Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete február 22-én szer-
dán rendezte soros ülését a Város-
házán, ahol ezúttal 19 napirendi 
pontban egyeztettek a képviselők.
Az ülés rendelet alkotáshoz kap-
csolódó előterjesztései között az 
önkormányzat 2023. évi költ-
ségvetését is tárgyalták. Ezzel 
kapcsolatban sajtótájékoztatóján 
Michl József polgármester úgy 
nyilatkozott: – Minden eszten-
dőben az év egyik legfontosabb 
témája a költségvetés, ebben az 
évben pedig úgy fogalmaztunk, 
hogy egy biztonságos pénzügyi 
háttér megalkotása a feladatunk, 
hiszen az a lényeg, hogy a ben-
nünket körülvevő veszélyek elle-
nére az önkormányzati működés 
stabil maradjon, a kötelező fel-
adatainkat továbbra is el tudjuk 
látni, az intézményeink zavarta-
lanul végezhessék a munkájukat, 
a városüzemeltetés  biztonsággal 
működjön, valamint a rendezvé-
nyeinket is meg tudjuk tartani. A 
büdzsében természetesen a fej-
lesztéseink is szerepelnek uniós 
és állami támogatással, illetve 
önkormányzati beruházással egy-
aránt. Folytatjuk a már elkezdett 
projekteket, de újabbak is elin-
dulnak majd, például az Új út és 
a Fényes fasor kereszteződésében 
körforgalom épül, bővül a ke-
rékpárút hálózatunk, fejleszteni 
fogjuk a Szent Kereszt Plébánia-
templom mögötti parkolót, továb-
bi csapadékvíz elvezetési mun-
kák is elindulhatnak reményeink 
szerint, valamint készülünk arra, 
hogy az év során megkezdhes-
sük az új Kertvárosi Óvoda épí-
tését. A városvezető hozzátette: 
– Hamarosan részletesen  fogjuk 
tájékoztatni a tataiakat a 2023-as 
költségvetés számairól, és azok-
ról az ide vonatkozó kérdésekről, 
feladatokról, amelyek jelentősen 
érintik a büdzsét. Ilyen például az 
energiaárak témája, az élelmisze-
rárak növekedéséből fakadó gyer-
mekétkeztetési költségnövekedés 
vagy éppen a szociális területen 
feladatokat vállaló intézményeink 
működése.
A képviselő-testület tagjai dön-
töttek a szociális ellátásokról és 
az egyes szociális szolgáltatások-
ról, valamint azok térítési díjai-
ról szóló önkormányzati rendelet 
módosításáról. A Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulási Tanács febru-
ár eleji ülésén szavazott az Idős-

korúak Otthonában fizetendő térí-
tési díjakról, ennek értelmében a 
napi ellátás költségét 400 forinttal 
emelték meg, így az 4 ezer forint-
ra nőtt, melyhez az állam kétszer 
ennyit tesz még hozzá.
A februári ülésen a temetőkről és 
a temetkezés rendjéről szóló ren-
delet-tervezet  is napirenden volt. 
Tatán az önkormányzati tulajdo-
nú működő temetők esetében az 
önkormányzat a köztemetők üze-
meltetéséről, fenntartásáról és őr-
zéséről kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés útján gondoskodik. A 
Komárom-Esztergom Vármegyei 
Kormányhivatal Hatósági Főosz-
tályának Törvényességi Osztálya 
tavaly átfogóan felülvizsgálta a 
települések önkormányzatainak 
temetőkről és a temetkezés rend-
jéről szóló rendeleteit, össze-
vetve azokat a vonatkozó jog-
szabályokkal. Ezt követően az 
észrevételeiket megküldték az 
önkormányzatoknak, előírva, 
hogy rendeleteik felülvizsgálatait 
a települések 2023. február 28-
ig végezzék el. Idén lejár a tatai 
temetők működtetésére korábban 
kiírt pályázati időszak, a friss 
pályázatot pedig a közeljövőben 
már az új rendelet alapján fogja az 
önkormányzat meghirdetni.
A közterület helyi szabályozásá-
ról szóló önkormányzati rendelet 
is módosult február 22-én. A kép-
viselő-testület 2016-ban alkotta 
meg a közterület- használat helyi 
szabályozásáról szóló rendele-
tét. A közterület- használati díja-
kat legutóbb 2020. márciusában 
emelték, ám az eltelt időszakban 
bekövetkezett gazdasági változá-
sok miatt most indokolttá vált a 
díjak inflációs növelése.
Vagyongazdálkodási témában a 
Városháza dísztermében szavaz-
tak a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft.-vel kötött közhasznúsági 
megállapodás aktualizálásáról, 
és az Országos Mentőszolgálat 
kérelméről is. Az Országos Men-
tőszolgálat Közép- Dunántúli 
Regionális Mentőszervezet Ko-
márom- Esztergom Vármegyei 
Mentőállomás tatai kirendeltsége 
korábban arról tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy a tatai men-
tőállomás épületének elektromos 
hálózata és tetőszerkezete rossz 
állapotban van, ezért felújításra 
szorul. A várhatóan 30-60 napig 
tartó munkálatok idejére az épü-
letet ki kell üríteniük, a mentőál-

lomás üzemeltetését ideiglenesen 
máshol kell megoldaniuk, a men-
tőszolgálat vezetője ezért a város 
segítségét kérte az ügyben. A men-
tőszolgálat üzemeltetése ugyan 
állami közfeladat, ugyanakkor 
annak ellátása, a biztonságos mű-
ködés az önkormányzat számára 
is kiemelten fontos. A Rákóczi u. 
3. szám alatt a közelmúltban feje-
ződött be egy bérlakás felújítása, 
s ez a lakás, valamint az épülethez 
tartozó udvarrész alkalmas hely-
szín lehet a mentőszolgálat ideig-
lenes üzemelésére, ezért az ingat-
lan átadásához szükséges döntést 
meghozták a képviselők.
A humánszolgáltatáshoz kötődő 
előterjesztések között a februári 
ülésen szavaztak az Intézmények 
Gazdasági Hivatala intézmény-
vezetői pályázatának kiírásáról, 
emellett a képviselők tájékoztatást 
kaptak az ez évi városi nagyren-
dezvényekről, valamint a tatai ci-
vil szervezeteknek nyújtott önkor-
mányzati támogatásokról. Tatán 
106 egyesület és 56 alapítvány, 
közalapítvány működik, a bejegy-
zett szervezetek közül mintegy 80 
folyamatos kapcsolatban áll az 
önkormányzattal. A civil szerve-
zetek, egyesületek, alapítványok 
részére nyújtott önkormányzati 
támogatások összege 2022-ben 
114 875 000 forint volt, emellett 
18 civil szervezet részére 26 alka-
lommal ingyenes közterület-hasz-
nálati engedélyt adott ki a város.
A beszámolók, tájékoztatók so-
rában a képviselő-testület többek 
között elfogadta az Európai Uni-
ós pályázatokkal és a kormány 
által biztosított támogatásokkal 
kapcsolatos aktuális összefogla-
lót, valamint a Tata Város Diá-
könkormányzatának (TAVIDÖK) 
elmúlt két évi tevékenységéről 
és az idei feladattervéről szóló 
beszámolót, melyről Michl Jó-
zsef így nyilatkozott:- Nem volt 
még korábban ilyen előterjesztés 
a képviselő-testület előtt, amely 
ilyen részletességgel bemutatta 
volna a diákok munkáját, ráadásul 
meghallgathattuk a közelmúltban 
megválasztott új diákpolgármes-
ter jövőre vonatkozó terveit is. 
Azt látjuk, hogy egyre lelkesebb, 
egyre aktívabb diákönkormány-
zata van városunknak, és ez azért 
is nagyon jó, mert a csapatuk még 
jobban összeköti a tatai iskolákat, 
valamint erősíti a kapcsolatot a 
fiatalok és az önkormányzatunk 

között.
A képviselők, februári ülésükön 
egy részletes előterjesztésben 
kaptak összegzést a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal 2022. évi 
tevékenységéről. A tájékoztatóból 
kiderül, hogy 2022-ben a képvi-
selő-testület bizottságai 15 alka-
lommal üléseztek, a Humán- és 
Ügyrendi Bizottság 9, míg a Pénz-
ügyi, Környezetvédelmi és Város-
fejlesztési Bizottság 6 alkalommal 
tartott zárt ülést. Az év során két-
szer együttes bizottsági ülésen vi-
tatták meg az előterjesztéseket.  A 
képviselő-testület részére 181 elő-
terjesztés készült tavaly. A testület 
a döntéshozatalhoz kapcsolódó 
feladatait 23 rendelet megalkotá-
sával és 413 határozattal zárta. A 
mögöttünk álló évben elfogadott 
23 rendelet közül 18 esetben került 
sor egy vagy több korábbi rendelet 
módosítására, továbbá 4 új rende-
let megalkotására, míg egy esetben 
egy korábbi rendelet hatályon kí-
vül helyezéséről született döntés. 
2022-ben 7 alkalommal üléseztek 
a Tatai Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat tagjai, és 6 alkalom-
mal a Tatai Német Nemzetiségi 
Önkormányzat. A Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulási Tanács hétszer 
ülésezett és összesen 34 napirendi 
pontot tárgyalt, 27 írásbeli előter-
jesztés nyomán 43 döntést hozott. 
A választási feladatok ellátása te-
rén a tavalyi kiemelt esztendő volt, 
ugyanis a Helyi Választási Iroda 
az esztendő során három időszak-
ban látott el választási, illetve nép-
szavazási feladatokat: az április 
3-i országgyűlési választások és 
országos népszavazás, a július 31-i 
helyi népszavazás, és az október 
2-i dunaalmási időközi polgármes-
ter választás során. Számos érde-
kes adat között a beszámoló kitér 
arra is, hogy 2022-ben 11 közér-
dekű adatigénylés érkezett a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatalba, 
melyet határidőben teljesítettek. 
Mindemellett négy településre 
(Tata, Dunaalmás, Dunaszent-
miklós, Neszmély) kiterjedően 
szervezték meg a népszámlálási 
feladatok végrehajtását, s a mene-
kültek ellátása és a megemelkedett 
energiaárak is többletfeladatokat 
adtak az apparátusnak. Michl Jó-
zsef polgármester az előterjesz-
tés kapcsán hangsúlyozta: – Dr. 
Horváth József jegyző úr nagyon 
részletes és érdekes összefoglaló-
ját adta az elmúlt év munkájának, 
főleg, mivel a napi teendők mellett 
számos plusz feladat is hárult a 
hivatalra 2022-ben. A mindennapi 
munkát pedig jól jelzi az a szám, 
mely szerint egy év alatt több, mint 
százezer iktatott anyag készült el a 
hivatalban, a különböző egyezteté-
sek, tárgyalások, telefonos segít-
ségnyújtások és szervezési felada-
tok mellett. Ezúton is köszönöm 
dr. Horváth Józsefnek és a hiva-
talunknak ezt a szép, és hatékony 
munkát, mellyel a tataiakat, a vá-
rosunkat és a képviselő-testületet 
segítették az elmúlt esztendőben.
Tata Város Önkormányzat Képvi-
selő-testülete soron következő ülé-
sét várhatóan március végén tartja 
majd.

Elfogadták városunk idei költségvetését 
– Februárban 19 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület

Faültetéssel köszön-
tötték a tavaszt a Tatai 
Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai

Faültetéssel kezdte a tavaszt 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársi közössége, 
március 2-án az Angolparkban 
14 vörös tölgyet és két mocsári 
cédrust ültettek ki a Cseke-tó 
partjára.
Az önkormányzat hivatalának 
dolgozói tavalyi is több alka-
lommal vállalták, hogy önkén-
tes munkájukkal tovább szépítik 
Tata utcáit, köztereit. 2022-ben 
többek között az Öreg-tó part-
ján, a Kossuth téren, a Piactér 
mellett és az Építők parkjában 
végeztek növényültetést, illet-
ve tereprendezési munkákat. 
Csak ősszel, két hét alatt 90 
fát ültettek ki, és idén a tervek 
szerint intenzíven tovább foly-
tatják a városszépítő munkát. 
Dr. Horváth József jegyző ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy 
2023-ban havi rendszerességgel 
végeznek majd növényültetése-
ket városszerte.
Az önkéntes munkát a Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. segítet-
te a gödrök kialakításával, és a 
terep előkészítésével.
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Folytatás az 1. oldalról

A városvezető hozzátette: - A mi fela-
datunk megakadályozni azt, hogy egy 
ilyen átkozott rendszer még egyszer el-
uralkodjon rajtunk. A ma élőknek ezért 
kell rendszeresen emlékezni és feleleve-
níteni a történelmünk ezen sötét idősza-
kát, megismertetve a gyermekeinkkel is 
a régi családi történeteket.
A koszorúzást követően immár hagyo-
mányosan a témához kapcsolódó fil-
mvetítésnek adott helyet az Est Mozi, 
ahol idén Varga Ágota: Megbélyegzet-
ten című dokumentumfilmjét láthatták 
az érdeklődők két vetítés alkalmával. 
A magyar történelmi dokumentumfilm 
Kovács László élettörténetét mutatja 
be, aki 14 éves kamaszként lázadt fel 
1968-ban a rendszer ellen, s barátaival 
levelet írt a Szabad Európa Rádiónak. 
Bár ez igazából gyerekcsíny volt, a bel-
ügyi szervek példát statuáltak. László 
apja a párthűség mintaképe, a bírósági 
tárgyaláson mintha egy idegenre kérte 

volna a legsúlyosabb 
büntetést. Börtönből 
szabadulása után a 
kommunista gépezet a 
felnőtté válását és a fel-
nőtt életét is megalázta.
A dokumentumfilm 
délutáni vetítését köve-
tően az alkotóval Rigó 
Balázs beszélgetett. 
Tata alpolgármestere 
az esemény kapcsán 
úgy nyilatkozott: – Az 
emléknaphoz kötődő-
en sokszor említjük a 

számokat, hiszen világszerte 100 millió 
áldozata van a kommunista diktatúrák-
nak, Közép-Kelet Európában körülbelül 
egymillió ember volt érintett, de ezek a 
számok valószínűleg még nagyobbak 
lehetnek, hiszen rengeteg történetet nem 
ismerünk, melyek mögött egyéni tragé-
diák, megrázkódtatások sora húzódik. 
Ezekről a személyes emlékekről sok-
szor azért nem tudunk, mert az áldoza-

tok számos esetben szégyellték mindazt, 
ami velük történt, vagy úgy gondolták, 
egyedül kell ezzel megküzdeniük. Minél 
több ilyen eseményt, személyes történe-
tet ismerünk meg széles körben, annál 
inkább segíthetjük azt, hogy a fiatalabb 
generációk is megértsék, milyen hatással 
volt a kommunista diktatúra a Magyaror-
szágon élőkre.
A Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napjához idén a Kuny Domokos Múze-
um is kapcsolódott, február 25-én a Né-
met Nemzetiségi Múzeumban nyitották 
meg a „Mások hitét kell erősítenem” 
című közösségi kiállítást, a helyszínen 
felidézve az 1956-os tatai eseményeket. 
A tárlatban a tatai, neszmélyi és buda-
pesti események kapcsán gyűjtést vég-
ző diákok kiállítástervei elevenednek 
meg. A múzeum korábban az 1956-os 
helyi eseményekkel összefüggésben 
szervezett  vetélkedőt 8.-12. évfolyamos 
diákoknak, akiket Dr. Schmidtmayer 
Richárd múzeumigazgató a korabeli ese-
mények kutatásának rejtelmeibe is beve-

zetett. A vetélkedő 
csapatai interjúkat 
készítettek, egy-
kori tárgyak után 
nyomoztak és az 
is a feladataik közé 
tartozott, hogy 
kiállításterveket 
készítsenek a sa-
ját kutatási ered-
ményeik alapján, 
ezekből a tervek-
ből láthatóak a tár-
lat darabjai.

Március elsején a Városháza dísztermében 
fogadták a Fellner Emlékezet játék 7.-12. 
fordulóinak nyerteseit, a helyszínen átad-
ták a játéksorozat főnyereményeit is.
Tata Város Önkormányzata a tavalyi Fell-
ner Jakab Emlékévben hirdetett meg egy 
12 fordulós játékot, melynek feladványai 
kéthetente jelentek meg online és itt, a 
Városkapu újság lapjain, s természetesen 
minden alkalommal Tata építőmesteré-
hez valamint alkotói korszakához, élet-
művéhez kapcsolódtak. A helyes választ 
beküldők között fordulónként különböző 
tárgy, illetve könyvjutalmat sorsoltak ki, 

az első hat forduló nyertesei tavaly októ-
berben már megkapták nyereményeiket.
A Városházán Rigó Balázs köszöntötte a 
résztvevőket. Tata alpolgármestere a hely-
színen elmondta: - A 12 játékban összesen 
35-en vettek részt, közülük két játékos 
végzett abszolút 100 %-os teljesítménnyel, 
ugyanis mindegyik fordulóban részt vettek 
és minden alkalommal helyes megoldáso-
kat küldtek be, így ők a Fellner-emléke-
zet játék fődíjasai, Boros Loretta és Ger-
gó-Elekes Andrea, akik könyvajándékot és 
egy-egy okosórát nyertek. Mellettük Szűcs 
Imre és Tanczerné Jakus Emőke voltak 

azok, akik ugyancsak ré-
szesei voltak minden for-
dulónak, 11 alkalommal 
adtak be helyes választ 
a kérdésekre. Őket 11 
fordulóban való részvé-
tellel és 10 helyes válasz 
beküldésével Kapusy Pé-
ter követi a rangsorban. 
Rigó Balázs hozzátette: – 
Volt egy felvidéki játéko-
sunk, aki az utolsó három 
fordulóba kapcsolódott 
be, de volt anya-lánya já-

tékos párosunk is, összesen 130 megoldás 
érkezett a játéksorozat folyamán, ezek kö-
zül 111 volt helyes megfejtés, ami 85 %-os 
eredményességet jelent.
A játék egyes feladványainak megalkotá-
sa Osgyáni Zsuzsanna nevéhez fűződik, 
Stegmayer Máté történeti muzeológus 
szakmai együttműködésével, partnerség-
ben a Kuny Domokos Múzeummal. 
A Fellner-emlékezet játék záróeseményé-
ről senki sem távozott üres kézzel, hiszen 
a nyerteseken kívül minden résztvevő ka-
pott valamilyen apró ajándékot.

Véget ért a Fellner Emlékezet játék

Életének 72. évében elhunyt 
Almády Zoltán pedagógus, a 
„MEGALÓDUS“  Barlangkutató és 
Geológiai Szakcsoport vezetője.

Tatán 1951-ben született dr. Almády Károly 
ügyvéd és Bihari Edit óvónő második fiaként. 
Az Eötvös József Gimnáziumban letett érett-
ségi vizsga után vegyipari gépész üzemmér-
nöki és középiskolai műszaki tanári diplomát 
szerzett. A Komárom megyei Vízmű Válla-
latnál eltöltött pár év után nyugdíjas koráig 
tanárként dolgozott: először a Dobi István Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Szakiskolában, 
majd az iskolák összevonása után a Jávorka 
Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában 
lett gyakorlati oktatás-vezető. Diákjai körében 
népszerű volt, pedagógiai munkásságát kitün-
tetésekkel is elismerték.
Szívesen tanított, de a hobbijaival még ennél 
is lelkesebben, intenzíven foglalkozott. Szél-
eskörű és mély érdeklődését mutatja, hogy 
geológus technikusi képesítést szerzett, egy 
két éves drágakőszakértői tanfolyamot is el-
végzett, valamint barlangkutató, kutatásvezető 
is volt.
Szerette a természetet. Hacsak tehette, a he-
gyeket-völgyeket járta. Ismerte a tájat, de 
leginkább a kövek, ásványok érdekelték. Ka-
lapácsával minden követ megkocogtatott, s 
gyűjtötte a számára érdekeseket. Ásványbörzé-
ken s ahol lehetett, gyarapította gyűjteményét. 
A másik hobbija a barlangászás volt. Szen-
vedélyesen mászta és kutatta a barlangokat. 
1971-től tagja volt a tatai „MEGALODUS” 
Barlangkutató és Geológiai Szakcsoportnak, a 
’80-as évek közepétől pedig a csoport vezetője 
lett. A csoport a Tata és környéke alatti karsz-
tos kőzettömegek barlangjait, karsztjelensége-
it, forrásait, hidrogeológiai viszonyait tárta fel, 
komoly tudományos munkát végezve ezzel. 
Gyermekkori barátai mellett sok fiatalt is be-
vonzott a csoportba, hiszen hétvégente túrákat, 
feltárásokat, nyaranta pedig táborokat szerve-
zett. Ezek jó hangulatú, vidám összejövetelek 
voltak, ahol sokat tanulhatott az, aki fogékony 
volt erre. Sok fiatal meghatározó élményei 
közé tartoztak ezek az események. 
1990-ben, majd 1992-ben megszülettek fiai, 
Balázs és Bertalan. A természetjárás, túrák, tá-
borok az egész család életéhez hozzátartoztak. 
„Ismerd meg hazádat!“ jeligére minden nyá-
ron az ország valamely hegyvidékét látogatták 
meg a barlangász társasággal, megismerték 
Magyarország természeti értékeit. A természet 
szeretete és védelme hozzá tartoztak a család 
életéhez is.
Tudását tovább adta: sokszor tartott ismeret-
terjesztő előadásokat, rendhagyó órákat; isko-
láknak földrajz órákra kőzetgyűjteményeket, 
valamint több helyre kiállításokat állított ösz-
sze. Különböző tudományos folyóiratokban 
publikálta az ásványokról, a karsztjelenségek-
ről, a barlangokról és az ékkövekről írt cikkeit. 
2014-ben pedig kiadták a „Tata barlangjai és 
egyéb karsztjelenségei” című könyvét, amiben 
összefoglalta a sok évtizedes kutatások addigi 
eredményeit. A könyv nagy érdeklődést váltott 
ki, ezért 2015-ben egy második kiadás is meg-
jelent.
Tudományos munkásságát sokan ismerik és 
elismerik.  2011-ben megkapta a „Tata városá-
ért” kitüntetés ezüst fokozatát.
Nyugdíjasként is folytatta ismeretterjesztő 
munkáját, valamint rendszerezte az általa ké-
szített diákat, digitalizáltatta azokat. Halála 
félbe szakította ezt a tevékenységét…
Nyugodjon békében!

A kommunista rendszer áldozataira emlékeztek Tatán
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Az edzőtábor konferenciatermé-
ben tartotta éves közgyűlését a 
Tatai Sporthorgász és Környezet-
védő Egyesület március 4-én. 
A közösség tevékenységének a 
sporthorgászat mellett fontos célja 
a Cseke-tó  élővilágának védelme, 

a rendszeres haltelepítés valamint 
a tó környékének megóvása, rend-
ben tartása. A horgászsportot év-
ről évre számos ifjúsági és felnőtt 
horgászverseny megrendezésével 
népszerűsítik, ezek közül kiemel-
kedik a 2018-ban alapított Vala-

sek Ferenc Emlékverseny, melyre 
a nyári szezonban kerül sor.
Az egyesület idei közgyűlése 
nem csupán a mögöttünk álló 
esztendő munkáját tekintette át, 
öt év elteltével ugyanis március 
4-én tisztújító ülésre került sor, 

melyen cikluszáró összefoglalót 
tartott a tagoknak Berena Béla 
elnök, aki  elmondta: - A mögöt-
tünk álló ciklusban természetesen 
az egyesületet is érintette a koro-
navírus járvány, de szerencsére a 
MOHOSZ a horgászsportot sza-
badtéren végezhető egyéni sport-
ággá nyilvánította, így a korlátozó 
rendszabályok betartása mellett 
ugyan, de lehetett horgászni a jár-
vány időszakában is. Mindenkép-
pen jó eredménynek számít, hogy 
a szervezet taglétszáma az elmúlt 
öt év alatt gyakorlatilag meghá-
romszorozódott, jelentősen nőttek 
a pénzügyi bevételeink, emellett 
pedig 100-150 mázsás haltelepí-
tések valósultak meg, s a vissza-
fogásokat tekintve éves szinten 
másfél-két tonna hal mindig ma-
radt, tehát sokkal több hal került 
a vízbe, mint amit kivettek belőle. 
Berena Béla kiemelte: - Munkánk 
során az egyesület tagságának 
igényei szerint próbáljuk biztosí-

tani a horgászsport gyakorlásának 
lehetőségét, s meggyőződésem, 
hogy ebben sikeresek voltunk az 
elmúlt öt esztendőben.
A jelenleg 343 szavazásra jogo-
sult tagot számláló Tatai Sport-
horgász és Környezetvédő Egye-
sület közgyűlését Michl József 
polgármester nyitotta meg. A 
városvezető gratulált a közösség 
sikeres működéséhez, kiemelve, 
hogy a látványos változások egy 
régóta várt előrelépést jelentenek. 
Az eseményen Mürkl Levente, az 
önkormányzat Környezetvédelmi 
és Városüzemeltetési Irodájának 
vezetője a Cseke-tavi vízgaz-
dálkodásról tartott tájékoztatót, 
emellett a tagok többek között 
meghallgathatták az elnöki és 
pénzügyi beszámolót, illetve a 
horgászrend és a tagdíj módosí-
tására vonatkozó javaslatokat. A 
tisztújító közgyűlés végül újabb 
öt évre Berena Bélát választotta 
meg az egyesület elnökének. 

Honvéd Bajtársi 
Klub, Tata

2023. márciusi  tervezett 
programja

Március 10. péntek 10:00 
Tatabánya Puskin Művelő-
dési Ház
Az “Életet az éveknek” 
Nőnapi rendezvénye. 
Meghívottak 3 fő klubtag.
Március 14. kedd 15:00 
Almási úti temető
dr Hamary Dániel sírjánál 
emlékezés, koszorúzás.
Március 16. csütörtök 15:00 
Német Nemzetiségi Múze-
um
Köszöntjük a Nőket. Nőnapi 
rendezvény.
Március 21. kedd 15:00 
Német Nemzetiségi Múze-
um
Nemes János Magyar várak 
sorozatának 3. befejező ré-
sze.
Március 23. csütörtök 16:00 
Fischer Ház
A 2023 évi költségvetésről 
Michl József polgármester 
beszámolója

Tisztújító közgyűlést tartott a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület

TATA - Környei ú. 
temető 
Cserényi Sándorné 
Dr. Hortobágy Istvánné
Streit Géza
Lentulai Sándor
Hornyák Lászlóné
Fekete Aladár
Pavlisz Sándor

TATA - Kocsi úti temető
Dr. Pozsár Gábor

TATA - Almási úti temető
Ujszászi Gáborné
Herhoff Ágoston
Ács József
Lepcsényi Gyula
Karch Emil
Tolner Ferencné

SZOMÓD
Szabadi Attila
Szegvári Istvánné 
Mocsi István Mihályné

OROSZLÁNY
Breitner Rudolfné

BAJ
Kameniczky Zoltánné

NESZMÉLY
Fórizs Jánosné

Béke Poraikra!

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

2023. februárban elhunytak
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Fél évszázad után visszatér vár-
megyénkbe a Könyvtárosok 
Vándorgyűlése. Emlékek, fo-
tók után kutatunk az 1969-ben 
megrendezett eseményről. Tata 
június 27-28-án adott otthont 
az akkor kilencven regisztrált 
résztvevővel és sok helyi érdek-
lődővel lezajlott programoknak. 
Az idén Tatabányán, a megújult 
könyvtári épületben és az Edutus 
Egyetemen várhatóan hatszáznál 
is több érdeklődő vendégeske-
dik majd a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár és a Magyar 
Könyvtárosok Egyesülete meg-
hívására. Az ország legkülönbö-
zőbb pontjairól érkezők mindig 
szívesen időznek vármegyénk-
ben. A könyvtárosok legnépe-
sebb csoportja 54 évvel ezelőtt 

Szabolcsból jött. A beszámolók 
szerint a romantikus tatai környe-
zetben nagyon jól érezték magu-
kat a szakemberek. Célkitűzéseik 
között szerepelt az azóta is aktu-
ális törekvés, miszerint „további 
erőfeszítéseket kell végezni a 
még nem olvasók megnyeréséért, 
olvasóvá neveléséért”. Mégis na-
gyon sokat változott a világ, így 
a ma már tudástárként, közösségi 
térként, modern információbá-
zisként működő könyvtárak és a 
benne dolgozók élete, munkája. 
A kutatás a mindennapok része 
ma is – ebben hívjuk partnerség-
re olvasóinkat az idén tavasszal. 
Az 1969-ben megrendezett Ván-
dorgyűlésen készült képeket, a 
nagyközönség számára is nyitott 
programok plakátjait, jegyzeteit, 

dokumentumait keressük. Kér-
jük, akinek fellelhető otthonában, 
vagy ismeretségi körében az ese-
mény kapcsán bármilyen emlék, 
vagy eszébe jut egy-egy törté-
net, előadás, program, melynek 
részese volt a vándorgyűlésen, 
ossza meg velünk az informáci-
ókat, elérhetőségét a kommuni-
kacio@jamk.hu e-mail címen. 
Mi felvesszük a kapcsolatot a 
jelentkezővel, az emlékeket di-
gitalizáljuk, majd természetesen 
visszaadjuk a tulajdonosának. 
Lehetőségeinkhez mérten sze-
rény ajándékkal köszönjük meg 
az adományként érkező, könyv-
tárunk állományába helyezhető 
– kapcsolódó - dokumentumokat.

(József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár)

Az 1969-es tatai vándorgyűlés dokumentumait keresi a 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
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2023. február 22-én dr. Illés 
Krisztina írónőt köszönthettük 
Könyves Szerda rendezvényso-
rozatunkon. Közkedvelt, Lep-
ketánc című trilógiája adta az 
apropót a meghívásra. Az író-ol-
vasó találkozóra nem egyedül 
érkezett, elkísérte Hatos Niki 
újságíró kolléganője is, aki mo-
derátorként közreműködött a 
programon. 
A Lepketánc vallomásos könyv. 
Lélekről, kapcsolatokról, ma-
gányról, művészetről, elfoga-
dásról, megbocsájtásról. Hogy 
hogyan lesz egy gasztroentero-
lógusból író? Hogyan fér meg 
egymás mellett a gyógyítás és 
az irodalom? Ezekre az izgalmas 
kérdésekre válaszolt Illés Krisz-
tina a beszélgetés során. 
A regény első kötete, a Zoé 
könyve, egy kivételes zenei te-
hetség története. A második 

kötetben, a Múltban vagy jövő-
ben címűben a szerző minden 
szereplő múltjából fel-felvillant 
valami emlékezetest. A trilógia 
harmadik részében, a Krisztina 
könyvében nehezen megoldható, 
ám mindennapos helyzetek kér-
dései hangzanak el, lehetséges 
válaszokkal. 
A találkozón Illés Krisztina em-
lékezetből, sziporkázva adott elő 
saját művéből egy részt, a kö-
zönség nagy örömére. Ezen kí-
vül Kemény András – a Papirusz 
Book Kiadó vezetője – két re-
gényrészletet is interpretált, szí-
nesítve ezzel az estét. 
Az írónő két példányt is aján-
dékozott regénytrilógiájából a 
tatai olvasóknak, így azok hama-
rosan, akár a mobil könyvszek-
rénybe is kérhetők, ha kölcsö-
nözni szeretnék.

Dományi Zsuzsanna

Aki már játszott az Uno vagy a 
Solo kártyákkal sokszor talál-
kozhatott ezzel a házi szabály-
lyal, amikor az éppen majdnem 
nyerő (kártyákból kifogyó) já-
tékost vissza lehet húzni a kö-
vetkező körökre. A tatai Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtárban 
működő Társasjáték Napok 
klubja, most visszahívást hir-
det minden játékosnak korhatár 
nélkül! Sokan hitték, hogy a 
művelődési ház lezárása miatt 
szünetelnek a könyvtár klubjai 
és rendezvényei, pedig dehogy! 
Ha valamire megtanít minket a 

társasjátékozás, az a folyama-
tos alkalmazkodás és újrater-
vezés, hiszen sok esetben az 
ellenfeleink lépései új helyzetet 
teremtenek számunkra. Így tet-
tek a könyvtár munkatársai is: 
egyes programokat átalakítot-
tak, másoknak új helyszíneket 
kerestek. A Kézimunka Klub, 
a Varrókör és a Társasjáték Na-
pok az Új Kajakház Ökoturisz-
tikai Központban (2890 Tata 
Tópart Sétány 2.) kapott helyet, 
ezúton is köszönjük nekik a se-
gítséget!
2023 januárjában eddig kétszer 

(19-én és 24-én), februárban 
pedig háromszor találkoztunk 
(2-án, 7-én és 16-án), ahol a 
Combo Color, a Lámpa Exp-
ressz, a Quarto, a Dobd a té-
mát! és a Happy city szerzett 
vidám és izgalmas perceket a 
látogatóknak. Természetesen 
a kiemelt játékok mellett itt is 
mindig találhatóak más egy-
szerűbb-bonyolultabb, hosz-
szabb-rövidebb, kisebbeknek 
és nagyobbaknak való társas-
játékok is. Ezen felül bárki el-
hozhatja a saját játékát is, ha 
segítségre van szüksége a sza-
bályzat kapcsán, vagy csak sze-
retne játékostársakat egy parti-
ra. A következő hónapokban 
sem fogunk unatkozni, rögtön 
március 2-án folytatódik a klub 
a 2020-ban német Spiel des 
Jahres díjra jelölt Nova Luna  
játékkal, amelyre szeretettel 
invitálunk minden régi és új 
érdeklődőt! A rendezvények 
továbbra is az EFOP-4.1.8-16-
2017-00080 pályázat segítsé-
gével zajlanak. Márciusban az 
álmok világába lépünk, addig is 
kísérje figyelemmel a könyvtár 
honlapját és Facebook oldalát!

Dollmayer Bea

Lepketánc a könyvtárban

Visszahívás!

A program díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt.
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Programajánlat
Asztalitenisz
március 18. szombat 10.00 
TAC – PTE-PEAC Kalo Méh II 
férfi NB I
Helyszín: TAC csarnok
Kézilabda
március 14. kedd 16.45  
TAC - Esztergomi Vitézek RAFC 
női U17
március 16. csütörtök 15.45 
TAC  -  Tempo KSE férfi U18
március 18. szombat 
14.00 és 16.00 TAC – Esztergomi 
Vitézek RAFC női NB II és női 
U19
Helyszín: Güntner Aréna
Labdarúgás
március 11. szombat 10.00 
TAC – Komárom VSE férfi U14
12.00 TAC – Viadukt SE Biator-
bágy férfi U17
március 18. szombat 10.00 TAC – 
MTE férfi U14
10.00 TAC – Kisbér SSE női U19
12.00 TAC – Csákvár TK férfi 
U17
14.00 TAC – Ácsi Kinizsi SC férfi 
U19
17.00 TAC – Wati-Kecskéd KSK 
férfi felnőtt
március 19. vasárnap 10.00 
TAC –FC Esztergom férfi U16
Helyszín:Új úti pálya

Az Országgyűlés 2017. decem-
ber 17-én döntött arról, hogy 
legyen országos napja a magyar 
parasportnak. Ez a nap február 
22 lett, mivel 1970-ben ezen a 

napon alakult meg a Mozgásgá-
toltak Halassy Olivér SC. A Ma-
gyar Paralimpiai Bizottság és a 
Fogyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport 

Szövetsége közösen hirdette 
meg Lélekmozgató programját. 
Ennek a programnak  a lénye-
ge, hogy mindenki  kipróbál-
hassa a fogyatékos sportokat. 
Tatán a Tatai Diákotthon és az 
ÁHI Jóga Egyesület az Önkor-
mányzat támogatásával szerve-
zett sport napot. Számné Mau-
rer Hajnalka intézményvezető 
nyitotta meg a programot, majd 
kezdetét vette a játék. A torna-
teremben bocciában, dartsban, 
tapadókorongos íjásztaban, te-
kében, karikadobálásban pró-
bálhatták ki ügyességüket, míg 
az aulákban kerekes székes 
akadálypálya és padló hoki vár-

ta a gyerekeket. Lehetőség volt 
filmet nézni ahol parasportolók 
beszéltek pályafutásukról. A 
rendezésben segítettek a Hu-

manitás SE és a Sorstársak klub 
tagjai is. A játék végén érem és 
csokoládé díjazás tette egésszé 
a sport napot.

Az előző számunkban már olvas-
hatták a Díjátadón érmet kapó 
sportolók, felkészítők neveit. 
Most folytatjuk a felsorolást.
Autósport: Hernádi Ildikó, Herná-
di Kitti, Hernádi László
Erőemelés: Heizer Attila (Brutál 
Sport)
Evezés: Erdélyi Anna, Illyés Ta-
más, Molnár Zsófia, Monos Má-
té,Virág Nándor

Speciális Iskola tanulói: Ágoston 
Alexander, Bari Milán, Bauden-
disztl Dániel, Horváth Judit, Jónás 
Dániel, Jónás Martin, Kecskeméti 
Dominik, Lakatos Rubina, Nagy 
Krisztián,Németh Anita, Rácz 
Csaba, Rubi Lilla, Árva János, 
Horváth Enikő, Kovácsné Joó 
Márta
Judó: Bojtor Zsófia, Oláh Adrienn, 
Pápai Stella, Scheib Ákos, Széná-

si Lilla, Tamtam Gréta, Tölgyesi 
Réka, Török Gábor,  Voga Dorka 
Mária, Staudt Béla, Szeles Viktor 
(TAC)
Harcművészet: Bihacker Bálint, 
Nitas Kevin János,Kiss László,  
Nitas László Olivér, Szatai Zoltán, 
Szujó Szilárd, Varga (Silver Blade 
SE)
Íjászat: Kovács-Pataki Krisztián, 
Szathmáry István (TTTHSE)

Kajak-kenu: Hidvégi Hunor, Hid-
végi Zalán, Bocskai Panni, Bublo-
vics Barbara, Szalai Kira, Haltrich 
Hunor, Brázik Zsombor, Farkas 
Nóra, Lugics Ádám, Schindler 
Mihály, Torma Bulcsu, Wojejdo-
vics Bence, Gábor Tímea, Horváth 
Mátyás, Jakab Bendegúz, Kerekes 
Robin, Neuwirth Tamás, Pónya 
Tamás, Lőrinczy László, Horváth 
Judit, Dr Jakabó Judit, Csabai 
Ágota, Nagy Gábor, Szűcs Ildikó, 
Takács Péter, Nagy Zsuzsanna, 
Herendi Ágnes, Winkler Máté, 
Dallos József, Hopka Lajosné, 
Végh Krisztina, Cserjés Károly,  
Nyári György, Czillahó László,  
Dr Galambos József, Fejes József, 
Dr Bublovicsné Rajeczki Gabri-
ella, Federi Mária, Fejes József, 
Ráczpali István, Szerencsés Beá-
ta, Császár Tibor, Maller Katalin, 
Pintér Gabriella, Benke Kálmán, 
Bődi József,  Dr Lőrinczy György, 
Harangozó Krisztián, Musza Ben-
ce, Havranszki Levente, Nagy 
Ádám,  Bolehradszky Szilveszter, 
Pusztai Katalin, Szitás Zsuzsa, 
Tóth Gabriella, Tvarosek Abigél, 
Wojejdovics Zoltán, Zoltai Attila, 
Kotormann László, Czina Lász-
ló, Herendi László, Kun Tamás  
(Hódy SE)

Kézilabda
NB I/B TAC – BFKA Veszprém  21-
22 (12-12)
Vezette: Bujdosó M., Horváth V.
Góllövő: Vass 4, Kiss, Oláh 3-3, Iván-
csik Á., Kovács, Molnár 2-2, Bodnár, 
Gajdos, Kreisz, Sárosi, Tass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-Számítottam rá, hogy szoros meccs 
lesz, sajnos nem a mi javunkra dőlt 
el. Elég sokat hibáztunk, többször 
nem igazi helyzetből lőttünk. Ezek a 
hibák a végén sokat számítottak. Az 
utolsó pillanatban  szerencsénk sem 
volt.
Százhalombattai KE – TAC 28-26 
(13-16)
Vezette: Héjja Á., Kónya B.
Góllövő: Kiss, tas 6-6, Iváncsik, 
Kreisz 4-4, Oláh, Sárosi 2-2, Gajdos, 
Vass 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi U20 TAC – Várpalotai BSK 34-
31 (18-15)
Vezette: Borsóné Nagy T., Gyalog E.
Góllövő: Tóth B. 13, Huber, Nényei 
5-5, Katus, Vincellér 4-4, Török 2, 
Kolozsi 1
Edző: Márton Ádám
-Készültünk a vendégek legjobb 

játékosára, de ez az első félidőben 
nem látszott, rendszerint megverte a 
védőket. A védekezésünk nem a leg-
jobb volt, de Darmstadter a kapuban 
nagyon jól védett. Magabiztosabb is 
lehetett volna a győzelem, de az a 
fontos hogy a két pont itthon maradt.
Férfi U18 Pilisvörösvári KSK – TAC 
27-30 (14.18)
Vezette: Majoros E., Osvai G.
Góllövő: Huber 10, Köszler 7, Né-
nyei 6, Tóth 3, Molnár 2, Andrikó, 
Merkli 1-1
Edző: Vass Ákos
Fiú U15 KK Ajka – TAC 39-20 
(18-7)
TAC – Kőkúti Sasok DSE 20-21 
(12-11)
Góllövő (TAC): Sebestyén 23, Szíjj 
7, Varga 5, Lantos 3, Holczmüller 2
Edző (TAC): Vass Ákos
Góllövő (KK): Balogh, Skkorcze 5-5, 
Lengyel, Nagy 3-3, Bereczki, Hor-
váth-Zombori 2-2, Fogl 1
Edző (KK): Kőhalmi Zsófia
Fiú U14 Kőkúti Sasok DSE – Körte 
HVSE II 25-16 (13-8)
FTC – Kőkúti Sasok DSE 20-18 
(12-11)
Góllövő: Fogl 11, Lengyel 9, Békefi 

6, Kiss M.,Németh, Strausz 5-5, Do-
bos, Kiss D. 1-1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Fiú U13 Győri FFKA – Kőkúti Sasok 
DSE 13-17 (7-10)
Komárom VSE – Kőkúti Sasok DSE 
5-38 (3-20)
Fiú U12 Kőkúti Sasok DSE – MOL 
Tatabánya KC-Tarján 34-18 (19-8)
Kőkúti Sasok DSE – Zirc KSE 19-22 
(7-10)
Edző: Gaál Szabolcs
Női NB II TAC – Antenna Hungária 
Vasas SC U22  21-23 (11-13)
Vezette: Borsóné Nagy T., Gyalog E.
Góllövő: Sebestyén 10, Rideg 4, 
Jagodics 3,  Kiss 2, Stockbauer, 
Szőts-Pintér 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U19 TAC – Vasas SC  26-23 (16-
11)
Vezette: Borsóné Nagy T., Gyalog E.
Góllövő: Százvai 6, Rácz, Sás, Ungor 
5-5, Willi 3,  Major, Staudt 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U17 TAC – Vasas SC 32-25 (16-
13)
Vezette: Horváth K, Nagy P.
Góllövő: Sás 10, Bogdola, Ungor 
7-7, Major 5, Deli 2, Szabó L. 1

Edző: Kiss Adrienn
Lány U14 Pilisvörösvári KSK – TAC 
12-24 (5-11)
TAC – Alba Fehérvár KC-Soponya 
19-13 (9-7)
Góllövő: Nagy 15, Kun 13, Zalavári 
8, Nedermann P. 5, Bondor, Kálvári 
1-1
Edző: Kiss Adrienn
Kőkúti Sasok DSE – Kisbér KC 24-
28 (15.12)
Kőkúti Sasok DSE – Esztergomi 
Oroszlánok KSC 23-29 (11-11)
Góllövő: Dobos 15, Csanki-Puss 12, 
Kecskeméti 6, Körmendi 5, Németh 3
Edző: Suszter Annamária
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Nyergesújfalu SE 
2-1 (0-1)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Mártonfi 52, Farkas (ö) 89 
ill. Manga M. 7
Edző: Wéber Roland
- nagyon készültünk és erre a küzdel-
mes meccsre számítottunk. A hamar 
bekapott gól kicsit megzavart ben-
nünket, de aztán már jól játszottunk. 
Jól jött a szünet utáni gyors gól, ha 
nyugodtabban játszunk rúghattunk 
volna még többet is. Nagyon fontos 

volt ez a győzelem.
Férfi U19 TAC – FC Esztergom 2-0 
(0-0)
Vezette: Huszka D.
Góllövő: Unger 52, Chmelovics 75
Edző: Schaffer Péter
- a győzelem volt a legfontosabb 
amit nem a legjobb játékkal szerez-
tünk meg. A nagy szél sokat rontott 
a játékon, de a második félidei fölé-
nyünkből több gólt kellett volna sze-
reznünk.
Bakonysárkányi SE – TAC 2-1 (1-0)
Vezette: Faragó Gy.
Góllövő: Kokas 18, Fülöp 66 ill. 
Schaffer 48
Edző: Schaffer Péter
Férfi U17 BKV Előre – TAC 3-9 (0-4)
Vezette: Apkó T.
Góllövő: Drigány 66, Laskovics 76, 
Vo Trung 81 ill. Unger 6,27, Chmel-
ovics 32,67, Szabó 35,57,59,62, Du-
mánszki 90
Edző: Kele Zoltán
Férfi U14 Dorogi FC – TAC 9-1 (5-0)
Vezette: Mihályi M.
Góllövő: Héjja 4,13,33, Ovszák 
19,90, Konrád 45,74, Babocsa 71, 
Balog-Bercsényi 74 ill. Nagy 67
Edző: Schweininger Ferenc

Sikeres sportolók 2022-ben

Parasport Nap a Diákotthonban

Eredmények
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