
A Tata-tóvárosi Vízisport Egylet 2020-as évi részletes beszámolója 

Január 

Az évadot egy kellemes eseménnyel kezdtük: Egyesületünk a MESZ jóvoltából, 10 millió Ft 

támogatás erejéig 1 db Volkswagen Caddy 7 személyes autót vehetett, és a maradék pénzből 1 

db C kategóriás szkiffet kapott a Szövetségtől! 

A támogatásokat a klubok eredményessége és létszáma alapján osztották fel. Köszönet ezért a 

Magyar Evezős Szövetség elnökségének, és mindazon tagjainknak, akik a versenyeken való 

részvételükkel hozzájárultak a klub eredményességéhez. 

Február 

Az év első versenye a többtusa volt ahol a 7 állomás jól jelzi, hogy a fiatalok mely képességei 

erősek, és hol vannak a hiányosságok. A tatai csapat 8 fővel vett részt a versenyen. Jó 

csapatmunka és dicséretes egyéni teljesítmények születtek. 

 

Március 

Részt vettünk az ergométer diákolimpián 6 fővel, ahol minden versenyzőnk az eddigi 

edzéseken mért egyéni csúcsánál eredményesebben szerepelt. A legjobb helyezést Molnár 

Zsófia érte el, aki futamában a 3. helyezett lett, összetettben a 10. helyezést érte el! A többiek 

az egyéni csúcsaikkal a nagyon erős és népes mezőny második felében végeztek!  

 

Március 20-án a COVID járvány miatt a TTVE minden sporttevékenységét a 

közegészségügyi zárlat feloldásáig felfüggesztette! A Magyar Evezős Szövetség is azzal a 

felhívással fordult az egyesületekhez, hogy mindenkit ösztönözzünk arra, maradjon otthon! 

Május 

Mivel a rendezvények tilalma augusztus 15-ig az egész országra érvényben marad, ez az 500 

fő alatti eseményekre is vonatkozik" , azaz biztos, hogy elmarad a Tatai Regatta!  Ugyanakkor 

a csónakházban elindult a munka. Bár a körülmények és változások kiszámíthatatlanok 

voltak, megpróbálunk ehhez alkalmazkodni, és folyamatosan improvizálunk!  

A május persze ismét a szeles arcát vette fel, így gyakran a szárazföldön kellett maradnunk. 

Nagy kihívás ez a gyerekeknek, amikor már nem csak a szabadba vágynak, de a víz is 

hívogató.  

 

Június 

Június 20-án, szombaton, talán nem is nyár részeként tartottuk ez évi rendes közgyűlésünket. 

A hűvös idő sajnálatosan mindenkit bent tartott a megszépült csónakházunkban, ahol a 

hivatalos eseményt követően, ismét adódott alkalom egy beszélgetésre, egy finom ebédre, és 

némi hajószerelésre is. 

A közgyűlés anyagát minden tagunk előzetesen megkapta. Ezt Fekete Gyula elnökünk szóban 

egészítette ki a klub gazdálkodásának ismertetésével. Megköszönte mindenkinek a segítségét, 

részvételét a klub hatékonyabb működése érdekében, és kérte a tagság további aktív 

támogatását az eredményesség érdekében. 

Megújult a A TTVE az utánfutója is. A 2005-ben vásárolta vontatmányt az elmúlt 15 évben 

sikerült néhány vizsgán átsegíteni, de2019ö-ben végleg alkalmatlanná vált a feladatára. A 

szerencse csillag működött, mer egy régi, kedves ismerősünk, megjavította és levizsgáztatta a, 

majd a TELKES GÉP telepén Németh Norbert, Németh Tamás apukája felújította a teljes 

szerkezetet!  



Az események látványosan pörögtek. A klubunk régi ismerőse, rövid ideig tagja is 

Damjanovich Nebojsa, költözés miatt egy Concep 2 ergométerét hosszú távra a klubnak 

kölcsönözte!  

A Csipet-Csapat a Győri Kupán vett részt Mix11-13 4x+ hajóegységben és Molnár Zsófi, 

Erdélyi Anna még + TN 11 1X-ben. A gyerekek fegyelmezetten helytálltak a 3 fős döntő 

futamokban. Kiemelkedő volt Erdélyi Anna teljesítménye, aki másodikként ért a célba 

futamában, nagy vízbiztonsággal, jó tempóban evezve! 

A járványveszély miatt elmaradt a 25. Tatai Regatta, ami nem csak a klubunknak egy újabb 

évfordulója lett volna, hanem ebben az évben ünnepeltük volna a Tatán 1970-ben rendezett 

XVII. Női Evezős Európa Bajnokságnak 50. évfordulóját is. E két jeles esemény alkalmából 

cikket készítettem Tata "evezős történelméről" 

Július 

Július 1-től Süttőn sikeres edzőtábort szerveztünk a gyerekeknek, majd a hét végén 

elindultunk a Duna-túrára. 

Az első nap hosszú és nagyon szeles volt, de mindenki épségben megérkezett Esztergomba! A 

gyerekek viszont a vízi küzdelem helyett a Duna Múzeum új kiállításával ismerkedtek 

Szombaton az egész csapat gyönyörű időben, tükör vízen és erős sodorral indult Dömös felé. 

A kedvenc kavics szigetünket elérve, örömmel tapasztaltuk, hogy még épp elférünk a 

legmagasabb dombján, ami kikandikált a magas víz alól. A szokásos fürdés, így sem  maradt 

el. A szombati és vasárnapi vizes izgalmak után, minden túrázónk derekasan helyt állt, 

különösen a gyerekek, akik a csónakház és a vár, illetve 1-1 tókör közötti eddigi "hatalmas" 

evező teljesítményük után, a két nap alatt több mint 30 km-t eveztek.  

 

Szeged OB:. A Magyar Bajnoksággal, az év legkiemelkedőbb eseményén való részvétellel, 

teljesítettük a legnagyobb vállalásunkat. Öt tanuló, két fő masters és 3 fő amatőr 

versenyzővel, 5 futamban vettünk rész a versenyen, ahol egy értékes ezüst éremmel 

gazdagodtunk (Mix Amatőr 2x+), valamint, sajnos egy hajóval szegényebbek lettünk ! 

Augusztus 

A rövid nyári pihenő után, augusztus 16-án került sor a Balaton átevezésre, ahol több előzetes 

egyeztetés után, végre kipróbálhatták kíváncsi tagjaink a costál típusú hajót, mely állítólag a 

jövő nagy evezős fegyverténye lesz! 
A hajók forgó rendszerben, egész délelőtt vízen voltak a Fonyód-Badacsony oda-vissza 9 km-

es útvonalon. 

Nézzük először a saját eredményeinket: a Monos Gábor Zentner Sashegyi Orsolya az evezős 

kategóriában harmadik helyezést ért el. A Zentner Péter Kovács Imre páros az ötödik 

helyezett lett. Összesített eredményben a kb. 700 hajóegység és 3000 nevezés közül a Monos-

Sashegyi a 42. helyet, a Zentner-Kovács páros az 52. helyet érte el. Ez már önmagában is 

bizonyítja, hogy a hajók kiválóak, a TTVE remek eredményt hozott. 

Vajka: Hatan keltünk útra egy csodálatos természeti környezetben szervezett túrára. Néhány 

óra alatt jártunk be a közel 9 km hosszú szlovák szigetközi szakaszt, előtte megtekintve a bősi 

vízi erőművet is.  

 

 

 

 



Szeptember 

Sikeres családi napot szerveztünk.Rengeteg elmaradt teendőt sikerült végre pótolni. A tároló 

rendberakásával, átválogatásával két olyan hajót is "találtunk", ami nagy örömöt fog szerezni 

a jövőben. Saci - a kielboat - egy igazi kincs, megy mint a veszedelem és impozáns 

megjelenésével felhívja magára a parton sétálók figyelmét. Mára elkészült és használatba 

vettük. 

Háziverseny szeptember 12. Monos Gábor ötlete alapján, az elmaradt versenyek helyett, házi 

versenyt szerveztünk Eredetileg szeptember 26-án, szombaton az Öböl Kupán vettünk volna 

részt, helyette Tatán szervezzük meg 9-13 óráig a TTVE első háziversenyét gyerekeknek és 

felnőtteknek 1X, 2x hajókban 3 pályán, valamint 2x+ GIG-ben csapattagok sorsolásával, 

időfutamokkal. A TTVE most először szervezett háziversenyt, ahol 14 gyerek és 28 felnőtt 

állt a rajthoz, köztük 4 győri meghívott evezős. A versenyen résztvevők éremdíjazásban 

részesülnek. Versenybíróknak a szülőket és tagjainkat neveztük ki. A nap fénypontja: a 

verseny után a gyerekekkel a csonka 4x+ hajó szétbontása volt. A versenyt követően zsíros 

kenyér partit tartunk! 

Szeptember 27-én lezajlott a Balaton Regatta, amin a felnőttek nagy része evezősként és 

nézőként is részt vett. Az előrejelzésekkel ellentétben gyönyörű napsütésben, az öbölben 

szélcsendben, sima vízen tudtunk evezni. A négypárban indulók nagyon jól rajtoltak, sokáig 

tartották a futamban a második helyezést, végül a hajrában kissé lemaradva negyedikként 

értek célba! Kétpárban Filkor Bálint (első versenye) Koch Balázzsal húzta le a távot, Monos 

Gábor Sashegyi Orsival. Egypárban Monos Gábor harmadik helyen végzett. 

 

Október 

Őszi duatlon Csepel: Izgalmas versenynapon vagyunk túl, és nem is akármilyen eredménnyel. 

Kilenc indulóval érkeztünk reggel Csepelre. Az első futamban Erdélyi Anna és Harman Cintia 

ültek (T1L)az ergoba. Cintia a 9 induló közül megnyerte az ergot, de a futás még nem igazán 

az erőssége, így csak a 9. helyet érte el. Anna viszont egy közepes ergo eredmény után 

hatalmasat futott, és így a II. hellyel meglett az első ezüstérem!  

Ezt követte a T1 fiúk futama Hartmann Marci, Monos Máté és Zentner Dani csapattal. Marci 

nagyon jót húzott, és a remek futásával a kategória II. helyezettje lett, és már itt volt a 

második ezüst! Dani és Máté az ergoban még nem olyan erősek, de a remek futással sokat 

hoztak, így a 12-16. helyen végeztek a 20 indulóból. 

T2 leány futamban Farkas Zsófi állt a TTVE-től egyedül rajthoz. Az ergoban első lett és a 

futással együtt, összetettben Ő is második helyezést ért el. Ez volt a harmadik ezüst. 

Illyés Tamás 1 hónapja jelentkezett a klubba. Hősies 3000 m lehúzása után nagyon jó futással 

az ergo eredményt kompenzálva a 16. helyen végzett! 

Végül a T3 fiúk futamában Erdélyi Gergő egy közepes ergoidővel és futással a 

középmezőnyben, 13. helyezett lett! 

Minden induló fegyelmezett munkával, mindent beleadott az eredményesség érdekében, így 

minden kiküzdött helyezés nagy dicséretet érdemel.  

Ugyan ezen a napon a felnőttek aTAS-MEC kis-dunai ágban 52 km-es hosszú távú versenyen 

indultak el, ahol az abszolút idő eredménnyel harmadikok lettek.  

A csapat tagjai: Zentner Sashegyi Orsolya, Monos Gábor, Filkor Bálint, Koch Balázs, Zentner 

Péter 

Őszi szünet: játékos edzések és wellnessezés Dunaszentmiklóson 



Előhalloween evezés a későn leeresztett tavon, és tervezés a kajakházi téli edzésekre, ami az 

újabb járvány miatt meghiúsult! 

November 

November 6 is az év egy fontos pillanata volt! 

A kicsik első tófutására került sor 5 felnőttel kiegészülve. Számomra nagy meglepetés volt a 

az eredmény! kb. 40 és 46 perc között mindenki körbe ért! A legjobb ismét Hartmann Marci, 

Monos Máté és Illyés Tomi volt, de valójában mindenki így elsőre, remek időt futott!  

Miután a Magyar Evezős Szövetség meglehetősen lassan reagált a változásokra, az 

edzésrendben az alábbiak szerint járutunk el: 

A járványhelyzet alakulására tekintettel, az eltervezett őszi alapozó edzéseket módosítanunk 

kellett Alapvetően nem kívánjuk 1-2 hónapra teljesen leállítani az edzéseket.!Nyilván edzést 

csak külső térben tudunk tartani, de azon szerencsések közé tartozunk, hogy egy nagy tó 

partján van a bázisunk.  

A kajakházba átpakolt eszközeinket igyekszünk visszaszállítani a csónakházba, és amíg az 

időjárás lehetővé tette, heti két alkalommal, hétfőn és pénteken ott tartottuk  az edzéseket. 

Futás és szabadtéri ergozás mellett, Gábor kreatív ötleteivel erősítettünk, egyénileg, nem 

csapatban! (azaz, kellő távolság betartatásával, mindenki el tudta végezni az egyénekre 

kiszabott feladatot!) 

 

A különleges helyzet miatt folyamatos mozgás volt az edzések szervezésében Eljött az az idő 

is, amikor a csónakházban már nem voltak tarthatók az edzések a hideg miatt. Sajnos abban a 

nehéz helyzetben voltunk, hogy a szóba jöhető termek mind bezártak. Végül találtunk egy jó 

megoldást, ez azonban edzésnap váltásra kényszerített minket! A volt Gyógyszertári 

Központban sikerült heti két alkalommal egy kisebb termet bérelni , ahol csak szűkebb 

létszámmal, de folytathattuk az edzéseket.  

A felnőttek egy csoportja csatlakozott az a MESZ által meghídetett kihívásos versenyhez 

kerékpár és futás sportágban, a gyerekek egy bérelt teremben edzettek heti két alkalommal.  

Ebben a hónapban leszállítottuk a Csepeli Evezős Clubtól a nekünk ajándékozott két 

felújításra szoruló négyest, és vásároltunk egy nagyon jó állapotban lévő 3 éves mini szkiffet. 

 

December 

Ősz óta az egész gyerek és felnőtt csapat kitartóan nyomta a core-edzéseket. Ennek 

következtében látványosan fejlődött a váztartó izomzatuk, a cardiovasculáris rendszerük, így 

hosszabban tudnak nagyobb erőt kifejteni, egyre jobban bírják a terhelést.  

Felnőtt csapatunk egy része a hideg ellenére nagyon jó idővel futotta körbe a tavat! Farkas 

Gábor Orsi segítségével 10 percet  javított az előző idején (44 perc most az ideje, ami kiváló 

egy teljesen kezdő futótól), Virágh Nándi pedig egyedüli gyerekként a saját legjobb idejét 

javította meg 1,5 perccel (40 perc körüli idővel).  

 

A Challenger verseny eredménye 

Összesen 9 érmet sikerült begyűjtenünk. Sajnálom, hogy nem voltunk figyelmesebbek, mert 

a gyerek összes kategóriában és a női kerékpárban rengeteg érmet szerezhettünk volna, de ne 

legyünk elégedetlenek.  

Judit Monos 

: 1 arany, 1 ezüst  

 

https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/100002221461519/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/100002221461519/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/100002221461519/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/100002221461519/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/100002221461519/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/100002221461519/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/1390714515/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R


Orsolya Zentner-Sashegyi 

: 1 bronz  

Filkor Bálint: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz  

 

Monos Gábor 

: 2 ezüst, 1 bronz  

Amennyiben a jövőben is lesz ilyen verseny, akkor azon újra indulhatunk több nevezővel, 

mert a technikai részleteken enyhíteni fognak és mi felkészültebbek leszünk. 

 

Összegzés: 

Egyesületünk az évad első két hónapjában az ütemezés szerint vett részt az edzéseken és az 

aktuális versenyeken. Márciustól beköszöntött a COVID és ez gyökeresen megváltoztatta a 

folyamatokat. Néhány hétre teljesen leállt az edzésmunka, majd folyamatosan elkezdtünk 

építkezni. A nyár elején elmentünk néhány versenyre, de a Tatai Regattát nem tudtuk 

megrendezni. Viszonylag jó körülmények között készültünk az OB-ra, ahol a várakozás 

szerint teljesítettünk. A nyár végén és szeptemberben a felnőttek kihasználták a versenyzési 

lehetőségeket, de szeptember végén már ismét kezdett leállni a közösségi élet. Szerencsére az 

őszi duatlonon még egy nagy gyerekcsapattal részt tudtunk venni, eredményesen. A további 

versenyeket háziversenyként szerveztük le helyben. A téli edzésekre való áttérés nagyon 

nehézkes volt teremhiány miatt. Végül sikerült egy kis termet biztosítani 2021. március 

végéig, ami megoldást jelentett a gyerekek és a felnőttek edzéseihez. 

Az év során minden megmozdulás, edzés, eszközjavítás, versenyzés összefogással, remek 

csapatmunkával valósult meg, amiért köszönet a Tagságnak, a segítő Szülőknek! 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/494083390680871/user/1390714515/?__cft__%5b0%5d=AZWX4e74nPX7CugDfbsThhHfrnGfDWS8d66DlyIUnViuqVmEOBCzqZNDDSLxiQRv_nFbITfCs4adSnzDMAgffh3K4o0E8jiwcG_il69vGvtcYGHf29vQtAEfKp3z2y0RuYOev156G-_plQbQ8uveB0vkJgtroyJtQ1GYa4_qMU3jCDML3kmmkc8t58hbUGyMlE0&__tn__=-%5dK-R
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