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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Advent    
     
   7. oldal Átadták az Európai Uniós támo-

gatással megvalósult új Járóbeteg 
Szakellátó Rendelőt Tatán, ahol 
januártól várják majd a betegeket.
A tatai Árpád-házi Szent Erzsé-
bet Szakkórház és Rendelőinté-
zet, sikeres pályázatot nyújtott 
be a „Struktúraváltás támogatása 
a járó- és fekvőbeteg ellátás fej-
lesztésével” című konstrukció 
keretében, s ezt követően az in-
tézmény „Új Járóbeteg Szakellá-
tó Rendelő építése Tatán” című 
pályázata összességében közel 
900 millió forintos támogatásban 
részesült. A hosszas előkésztő 
munka után 2014 tavaszán kez-
dődhettek meg a bontási mun-
kálatok, november 25-én pedig 
átadták az új, modern épületet.
A rendelőintézet 1978-ban épült, 
az épülete korábbi formájában 
kihasználatlan volt, felújítása, 
üzemeltetése igen költséges lett 
volna. A Szakrendelő Intézet 
működésének kezdete óta je-
lentősebb rekonstrukciót nem 
végeztek, gépészeti-energetikai 
szempontból is elavult volt. Az 

épületegyüttes karbantartása és 
üzemeltetése jelentős költsége-
ket emésztett fel az intézmény 
költségvetéséből, és az akadály-
mentesítési előírásoknak sem 
felelt meg. A több telephelyből 
adódóan korábban előfordultak 
betegirányítási nehézségek, hi-
szen a képalkotó diagnosztika 

és a definitív ellátásra törekvő 
ambulanciák egymástó távol he-
lyezkedtek el. Mindezek nyomán 
szükségessé vált, egy integrált, 
új épület építése a kórházhoz. 
A projekt során megvalósult a 
kórházi épület bővítésével - új 
szakrendelő hozzáépítésével - 
kialakított kistérségi járóbeteg 

ellátó központ. Így már bizto-
sítani tudják az intézményhez 
tartozó 41 ezer ember minősé-
gi egészségügyi ellátását, ami 
korábban három különböző 
helyszínen történt. Az épületbő-
vítéssel párhuzamosan szüksé-
gessé vált az eszköz-állomány 
fejlesztése is. A korábbi röntgen-
helyiségek átalakították, és egy 
korszerű, digitális röntgen be-
rendezést is vásároltak. Ezekkel 
biztosíthatóvá vált a célzott és 
a szűrővizsgálatok felvételeinek 
elkészítése, a legkisebb sugárter-
heléssel.
A projekt várható eredménye a 
betegellátás javítása és a beteg-
elégedettség növelése. A beruhá-
zás lehetővé teszi az erőforrások 
racionalizálását, és egy gazdasá-
gilag is hatékony intézmény mű-
ködését.  A projekt lezárásával a 
kornak megfelelő szolgáltatási 
színvonalat tudnak biztosítani és a 
munkafeltételek is javulnak. -áá -

Bővebb információk: 
www.tatakorhaz.hu

Átadták a járóbeteg szakrendelőt

A „Tata, Kossuth tér városköz-
pont értékmegőrző rehabilitáció-
ja” című projekt megvalósítására 
nyújtott be és nyert el pályázatot 
Tata Város Önkormányzata. 
A KDOP-3.1.1/A-09-2f- 2011-
0001 azonosítószámú projekt ki-
vitelezési munkálatai befejeződ-
tek, a hivatalos zárórendezvényt 
november 30-án tartották a Város-
házán, ahol egy sajtótájékoztatón 
mutatták be teljes a beruházást.
A Kossuth téren zajló munkálatok 
mellett, a hozzá kapcsolódó utcák 
- Komáromi utca, Bercsényi utca, 
templom melletti szervizút- fej-
lesztése, felújítása is megvalósult. 
A beruházás komplexitását mutat-
ja, hogy számos utca, útburkolat, 
parkoló, térburkolat, közvilágítás 
újult meg, a csapadékvíz- elveze-
téssel együtt.

A kivitelezési munkák során a 
városközpont fejlesztése a törté-
nelmi műemlékek megőrzésének 
jegyében történt. A terület közle-
kedésének átalakítása kapcsán a 
tér, az utak és a járdák burkolata 
is megújult, esztétikus, a történel-
mi hangulathoz illeszkedő közvi-
lágítás, díszvilágítás is működik 
már. A közbiztonság növelését 
szolgálja egy videóval támogatott 
őrző-védőrendszer működtetése,  
emellett a zöldfelületben is komoly 
fejlesztés történt, de ahol lehetett, 
megőrizték a téren már korábban 
meglévő növényzetet is. A tér ki-
alakítása biztosítja a piactéri funk-
ciót, a vendéglátóhelyek, szolgál-
tató helyek bővítése a vállalkozói 
szféra bevonásával történt. A tér 
fejlesztése önmagában is helyet 
biztosít ahhoz, hogy a kereskedel-

mi, vendéglátóhelyek telepedjenek 
ki a területre, és magánforrások be-
vonásával több épület is kibővített 
funkciót kapott.
A projekt nyomán az önkormány-
zati tulajdonban levő Fischer- ház 
(Bercsényi utca 1.) Ifjúsági és Kö-
zösségi Házzá alakult. Az épület 
egyik részében egy játszóház mű-
ködik változatos készségfejlesztő 
eszközökkel felszerelve. Az épület 
másik részében egy ifjúsági tanács-
adó iroda, valamint egy rendez-
vényterem is helyet kapott. Az át-
alakítás során egy városmarketing 
iroda is létrejött, amely a városfej-
lesztés és a marketing tevékeny-
ségek számára nyújt megfelelő 
színteret, valamint egy szolgáltató 
ház, amely vállalkozók, közszol-
gáltatók részére bérelhető, és egy 
nyilvános illemhely is.

A sajtótájékoztatón egy rendkívül 
látványos film mutatta be azt a 
munkafolyamatot, amely a kezde-
tektől a projekt lezárásáig tartott. 
A különleges videó - amely egy, 
a térre néző speciális éjjel-nappal 
működő kamera fotói alapján ké-
szült- 3 és fél percben mutatta be 
az elmúlt 3 és fél hónap megfeszí-
tett munkáját.
A megújult Kossuth téren már most 
is sokan sétálnak, és ismerkednek 
a formákkal, színekkel, fényekkel. 
Tata központja a jövőben számta-
lan esemény és közösségi találko-
zó színhelyeként szolgálja majd a 
várost, ezen a héten pénteken-de-
cember 4-én-16 órától az „Adventi 
Örömök” programjaival várják a 
tataiakat, a tér ünnepélyes átadása 
pedig december 5-én szombaton, 
14 órakor kezdődik. Ábrahám Ágnes

Egy álom megvalósult

Fotó: Grépály András Zoltán
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90. születésnapját ünnepelte a tatai 
Jakab Gáborné, Jolika néni, akit dr. 
Beró Henrietta alpolgármester és 
Kovács Attila képviselő is felkö-
szöntött.
Jakab Gáborné a felvidéki Lülén 
született, aztán Mórra, végül pe-
dig a családjával Tatára költözött. 
A városban férjével együtt dol-
goztak egy köszörűs műhelyben, 
de a munkakedve nem hagyta el a 
nyugdíjba vonulás után sem.
Jolika néni a kert és a magas fák 

szerelmese. 90 éves kora ellenére 
sok időt tölt a szabadban, és mivel 
aktivitása töretlen, már most a ter-
vei között szerepel jövő tavasszal 
egy új fa ültetése, valamint a vete-
ményes gondozása.
Dr. Beró Henrietta alpolgármester, 
és Kovács Attila képviselő virággal 
és ajándékokkal köszöntötték Ja-
kab Gábornét, aki meghatódva fo-
gadta a meglepetéseket. Kívánunk 
még sok egészséges és aktív évet. 
Boldog születésnapot Jolika néni! 

November 25-én tartotta aktuális 
ülését Tata Város Önkormányzatá-
nak képviselő-testülete a Városhá-
za dísztermében.
Az ülésen 22 napirendi pontot tár-
gyaltak meg, a szünetben pedig a 
testület tagjai részt vettek az Ár-
pád-házi Szent Erzsébet Szakkór-
ház és Rendelőintézet „Új Járó-
beteg Szakellátó Rendelő építése 
Tatán” elnevezésű Európai Uniós 
projekt zárórendezvényén.
A testület munkája szerdán rende-
let-alkotáshoz kapcsolódó előter-
jesztésekkel kezdődött. A szociális 
ellátásokról és szolgáltatásokról, a 
telekadóról, a talajterhelési díjról 
és az idegenforgalmi adóról szóló 
rendeletek módosításait tárgyalták. 
Michl József polgármester ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy ezek 
a módosítások a tataiakat nem érin-
tik jelentősen. Az építmény és tele-
kadó esetében csupán pontosítások 
történtek a körzetek tekintetében, és 
a talajterhelési díjról szóló jogsza-
bály esetében is kisebb finomításo-
kat fogadtak el. Az idegenforgalmi 
adóról szóló rendelet-tervezettel 
kapcsolatban az ülés utáni sajtótá-
jékoztatón elhangzott, hogy jelen-
leg 450 forintot kell éjszakánként 
azoknak fizetniük a városban, akik 
valamelyik helyi szállodában meg-
szállnak. Ezt az idegenforgalmi 
adót emeli meg a város 500 forint-
ra. A döntés azért is fontos, mert a 

beszedett adóhoz az állam támoga-
tást ad minden egyes forint után. Ez 
az állami támogatás pedig része a 
turizmus fenntartási költségeinek.
A testület ülésén egy napirendi pon-
tot tárgyaltak a településrendezés-
hez kapcsolódóan. Olyan kisebb te-
rületek szabályozási módosításáról 
indítottak el egyeztetést, amelyek 
részben befektetői igényeket is je-
lenthetnek, részben pedig az önkor-
mányzat érdekeit is érintik.
Két napirendi pont a gazdasági tár-
saságokhoz kapcsolódott. A Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. ügyve-
zetője jogviszonyának megszün-
tetése volt, amellyel kapcsolatban 
Michl József elmondta, hogy Jung-
virthné Bús Erzsébet azt kérte, hogy 
2016. január elsejétől a nők 40 éves 
munkaviszonyát követő nyugdíja-
zás lehetőségével élve, mentsék fel 
tisztsége alól. A képviselő-testület 
elfogadta az ügyvezető kérését, de a 
város a jövőben is számít a szaktu-
dására és tapasztalataira. Az ülésen 
a testület tagjai köszönetet mondtak 
Jungvirthné Bús Erzsébetnek azért 
a szeretetteljes és elkötelezett mun-
káért, amit mind Tata, mind pedig a 
munkatársai felé közvetített pálya-
futása során. A testület döntött az 
ügyvezetői tisztségről is, amelyet 
Acsai Zoltán fog a következő két 
évben betölteni. Acsai Zoltán jelen-
leg az összes, önkormányzat által 
fenntartott illetve működtetett intéz-

mény, intézményi felelőse az ügyve-
zető mellett.
Ugyancsak döntés született arról 
a tervről, aminek értelmében a 
Fényes Fürdő Kft. beolvad a Vá-
roskapu Zrt.-be, és közösen mű-
ködtetik majd a jövőben a Fényes 
Fürdőt. Ez azért is logikus döntés, 
mert a Fényes forrásoknál lévő tan-
ösvény a Városkapu fenntartásá-
ban működik, és mert költségvetési 
szempontból is hasznos lehet a két 
cég együttműködése.
Vagyongazdálkodáshoz kapcso-
lódó előterjesztések nyomán négy 
napirendi pontot tárgyaltak szer-
dán. Ilyenkor az év vége felé kö-
zeledve, az elmúlt egy év eredmé-
nyeit feltáró beszámolók alapján 
számos fontos információt kap a 
testület. Ilyen volt az útellenőri 
beszámoló is, amelyben többek 
között a mezőgazdasági utakról is 
szó volt. A városnak ugyanis 37 
kilométernyi külterületi útvonala 
van, és ezeknek a folyamatos kar-
bantartása nagyon fontos feladat.
A humánszolgáltatáshoz kapcsoló-
dó előterjesztések sorában az első, 
egy tájékoztató volt a Tatai járás 
munkaerő-piaci helyzetéről, majd a 
második ugyancsak egy beszámoló 
a helyi kormányablak működéséről. 
A munkaügyi helyzettel kapcsolat-
ban Michl József elmondta, hogy 
folyamatosan jó hírek érkeznek, és a 
testületi ülésen azzal szembesülhet-

tek a képviselők, hogy az év elején 
elfogadott gazdasági programban 
megjelölt cél, amely szerint ebben a 
ciklusban 500 új munkahelyet hoz-
nak létre, megközelítőleg már idén 
teljesülhet. Az ülésen megtartott 
beszámolóban elhangzottak szerint 
ugyanis csupán 2015-ben már 450 
ténylegesen új munkahely létesült 
Tatán. A jövőben az önkormányzat a 
Járási Hivatallal közösen egy kam-
pányt szeretne meghirdetni minda-
zoknak, akik szeretnének tataiként 
Tatán dolgozni, de most még utazni 
kényszerülnek a munkahelyükre. 
Számukra a tervek szerint egy olyan 
adatbázist hoznak létre, amelynek 
alapján helyi álláshirdetéseket tud-
nak nekik közvetlenül is kiajánlani.
A szünetet követően a testületi ülés 
a családsegítési és gyermekjóléti 
feladatok 2016. január 1-től történő 
ellátásához kapcsolódó döntések-
kel folytatódott. Egy új jogszabály 
következtében az említett két fel-
adatot összevonták, a szakmailag 
is indokolt és logikus változtatás 
nyomán a témához kapcsolódó 
feladatokat több munkatárs végzi 
majd a jövőben. Erről is egyeztettek 
a képviselők, akik döntöttek még 
a „Területi együttműködést segítő 
programok kialakítása a Tatai Já-
rásban” című projektről is, és ehhez 
kapcsolódóan Tata város helyi esé-
lyegyenlőségi programjának felül-
vizsgálata is napirendre került. 
Ez utóbbi anyagot decemberben 
újra megtárgyalják majd.
A „Szociális Háló” Közalapítvány 
kuratóriumi tagságáról is döntöt-
tek a képviselők. Ezt követték az 
egyéb napirendi pontok, amelyek 
között az önkormányzat a jövő év 
ellenőrzési tervéről, könyvvizsgá-
lói feladatok ellátásáról, illetve a 
képviselő-testület első félévi mun-
katervéről is szavaztak.
A képviselő-testület decemberi 
ülésével zárja majd idei munkáját. 
Az év lezárása előtt azonban még 
egy nagyon szép ünnep vár a tata-
iakra. December 5-én, szombaton 
14 órakor a testület szeretettel vár 
mindenkit a Kossuth térre, a város 
megújult főterének átadására.  - áá -

Pályázati felhívás
Tata Város önkormányzata nyílt 
pályázatot hirdet a Tata, Rákó-
czi u. 9. szám alatti társasházi 
ingatlan értékesítés útján történő 
hasznosítására. 

A pályázati dokumentáció előze-
tes bejelentkezést követően vá-
sárolható meg.
Az átvétel helye:
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2890 Tata, Kossuth tér 1., 
Városfejlesztési Iroda, Vagyon-
gazdálkodási csoport.

További részletek: 
www.tata.hu

Elkészültek a TIOP 3.2.4.-13/1-
2013 Autista és Megváltozott 
munkaképességű személyek fog-
lalkoztatásának bővítése c. pá-
lyázatok beruházásai Tatán, ahol 
sajtótájékoztatón mutatták be a 
HELP Kft. új házi sörfőző üzem-
részét, valamint az Esőembere-
kért Egyesület új telephelyét. 
A HELP Nonprofit Kft. Ady 
Endre utcán lévő székhelye házi 
sörfőző üzemrésszel bővült, 
ahol a jelenlegi 40-45 fő mellé 
még 12 fő 4 órás -vagy 9 fő 6 
órás- munkavállalót tudnak al-
kalmazni a jövőben. Az Esőem-
berekért Egyesület pedig a So-
mogyi Béla u. 39. szám alatt új 
telephely kialakításával bővítette 
a jelenleg 11 fős rehabilitációs 
foglalkoztatási- társadalmi vál-
lalkozását. Emellett pedig a „Tata 
Csemegéje” termékcsaládot pék-
sütemény-, saláta- és italkészít-
ményekkel bővítik. A projekt 24, 
4 órában alkalmazott munkavál-
lalónak fog rehabilitációs munkát 
biztosítani. Ugyanezen a helyen 
fogja működtetni az egyesület az 

„Autizmus Spektrumzavar Szol-
gáltató és Tanácsadó” szolgálta-
tását is. 
Árvai Csaba az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma Foglalkozta-
tási Rehabilitációs Főosztályának 
vezetője a sajtótájékoztatón ki-
emelte:- A kormány elkötelezett a 
megváltozott munkaképességű em-
berek foglalkoztatásának fejleszté-
se iránt, a céljuk pedig továbbra is 
a foglalkoztatás ösztönzése. 
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő az Esőemberekért Egyesü-
let új telephelyén elmondta:- A 
beruházások nyomán végzett 
munka nagy hozzáadott értéket 
képvisel, ami jelentős tényező a 
piacon. Az itt dolgozók hozzájá-
rulnak a helyi közellátáshoz, és 
ez a helyi turisztikai fejleszté-
seket is támogatja, hiszen olyan 
termékeket, specialitást tudnak 
előállítani, ami különleges, és él-
ményt nyújt az ide látogatóknak. 
Emellett fontos, hogy a telep-
helyre bekerült modern technoló-
giát a Tatai-medencében állítot-
ták elő-magyarázta.

Michl József pol-
gármester a saj-
tótájékoztatón ki-
emelte, hogy Tatán 
óriási lépés volt 
az Esőemberekért 
Egyesület egykori 
megalapítása, amit 
azóta is folyama-
tos fejlesztések és 
kitűzött célok kö-
vetnek, hogy újabb 
csodákat hozzanak 
létre. Ebben a fo-
lyamatban kiemel-
kedő jelentősége 
van a két új beruházásnak. A pol-
gármester emlékeztetett arra a kö-
zelmúltban aláírt együttműködési 
megállapodásra is, amely abban 
segít, hogy az autista kisgyerme-
keket minél nagyobb szakérte-
lemmel tudják befogadni, és fej-
leszteni a város óvodáiban.
Schenk Lászlóné, az Esőembe-
rekért Egyesület elnöke a pro-
jekt- záró rendezvényen hang-
súlyozta: céljuk, hogy az autista 
és a megváltozott munkaképes-

ségű munkavállalók megtalálják 
a helyüket, és örömüket leljék a 
munkájukban. A projekt hozadé-
ka a tatai és környéken élő autis-
ták életének nyomon követése, a 
jól működő szakmai támogatási 
háttér, és a telephelyen létrejött 
autizmus spektrumzavarral küz-
dőknek szolgáló tanácsadó köz-
pont, amely vidéken szinte egye-
dülálló, és amelynek segítségével 
az egyesület kibővítheti azoknak 
a körét, akiket támogathat a mi-
dennapokban.                      - áá -

Ülésezett Tata képviselő-testülete

Két új beruházás segíti Tatán a megváltozott 
munkaképességűek és az autisták elhelyezkedését

Boldog születésnapot!

Jelentős vizes élőhellyel bővült 
az Által-ér völgyi ökológiai folyo-
só.November 18-án rendezte az 
önkormányzat „A tatai Réti 8-as 
számú halastó természetes vízi élő-
hellyé történő rehabilitációja” című 
KEOP 3.1.2/2F/09-11-2013-0014. 
számú projekt záróeseményét. A 
projekt során idén az Által-ér völ-
gyi vizes élőhely-rendszer mintegy 
37 hektáros részlete újult meg.
A tó megújítása nem csupán egy 

halastó megtisztítását jelentette, 
hanem olyan komplex szemléletű 
rehabilitációt is, amelynek során új 
élőhelyek, fészkelő-szigetek jöhet-
tek létre. Az ünnepélyes átadó hely-
színén Musicz László projektmene-
dzser a tó történetének és a projekt 
tervezésének illetve kivitelezésének 
részletes beszámolójában kiemelte, 
hogy a Réti 8-as tó az újjászülető ta-
tai karsztforrások befogadója, hasz-
nosítója, és ennek következtében tel-

jesen új alapokra helyeződött a víz 
utánpótlása és minősége. A Ramsari 
Egyezmény által is védett területen 
a zöld szervezetek segítségével már 
el is kezdődött az aktív monitoring 
tevékenység, amely a növény- és ál-
latvilág visszatelepülését segíti.
A tóparti átadó ünnepségen Bitay 
Márton Örs, a Földművelésügyi 
Minisztérium állami földekért fe-
lelős államtitkára elmondta, a pro-
jekt ténylegesen és kézzelfoghatóan 

hozzájárult ahhoz, hogy a természet 
eredeti állapotának visszaállítása be-
következhessen. -Büszkék lehetnek 
a város vezetőire, az Által-ér Szö-
vetségre, és a képviselőikre, mert 
elkötelezettek a természetvédelem, 
valamint a természeti környezet 
helyreállítása iránt, és ezt mára már 
számos projekt kapcsán láthatjuk- 
fogalmazott az államtitkár.
Bencsik János országgyűlési képvi-
selő az átadáson kiemelte: hosszú, 
évtizedes térségi összefogás ered-
ménye mindaz, amely mintegy mo-
zaikszerűen, egymást kiegészítve 
és egymásra épülve megvalósul az 
Által-ér vízgyűjtő területén. A Réti 
8-as tó rehabilitációja ebbe a terv-
szerű menetrendbe illeszkedett be, 
és a hasznosítása is többcélú lehet.  
A tó egyébként a környezeti nevelés 
és szemléletformálás kiváló szín-
terévé is válhat, hiszen a különböző 
civil szervezetek, iskolák, kirándul-
ni vágyók mellett a Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági Szakközépiskola 
diákjai is különleges lehetőséget 
kaphatnak általa a halászati gyakor-
lati ismereteik elsajátításához.

Michl József polgármester köszön-
tőjében hangsúlyozta, a projekt 
egyik legfontosabb üzenete az, 
hogy a civil közösségek, az önkor-
mányzat munkája és felelősségvál-
lalása, valamint a szakmai közös-
ségek találkozása nemes és szép 
eredményt szült. -Mindaz amit itt 
látunk azért született, hogy hasz-
náljuk-fogalmazott a polgármes-
ter, aki kiemelte a tó és környezete 
adta szabadidős lehetőségek jelen-
tőségét is, nemcsak Tatára, hanem 
az egész kistérségre vonatkozó-
an-mondta.
A köszöntők után az ünnepélyes 
szalagátvágást, a ragyogó novem-
beri napsütésben fürdőző tó vizén 
tartották meg.
Az első munkagépek idén janu-
árban indultak el a területen, ahol 
mára csodálatos természeti kör-
nyezetben lehet tanulni, pihenni, 
programokat szervezni. Évszaktól 
függetlenül a tataiak, a térségben 
élők, vagy a távolról ideérkező tu-
risták is egyaránt találnak szépsé-
get, tanulni és megfigyelni valót a 
Réti 8-as tónál.                     - áá -

Átadták a Réti 8-as tavat

Ajándékozzon karácsonyra Tatai Patrióta Magazint!
A Tatai Patrióta című – negyedévente megjelenő – közéleti magazin elsődleges célja már a kezdetektől az volt, 

hogy erősítse a tataiság érzését, a város közösségéhez való tartozást. A lap azoknak szól, akiket mélyebben 
foglalkoztat, hogy mi zajlik a városban, mi áll a helyi hírek hátterében, kik élnek városunkban és mit tesznek a 
köz szolgálatában. Az újságban tanulmányok, történetek, interjúk, aktuális cikkek jelennek meg olyan témák-

ban mint: közélet, önkormányzat, irodalom, kultúra, vallás, történelem, sport, gasztronómia. 
     Legyen Ön is Tatai Patrióta!

Ajándékozza meg karácsonyra önmagát, családtagjait, barátait 
vagy üzletfeleit, és fizessen elő negyedévente megjelenő magazi-

nunkra! Az előfizetési díj 2016-ra: 5040 Ft (1260Ft/lap) 
Amennyiben 2016. február 15-ig előfizet a magazinra, 
két Fényes Tanösvény belépővel ajándékozzuk meg. 

Megrendelését, véleményét, javaslatait a következő címre várjuk: 
tataipatriota@tata.hu                 

  Az új év első száma 2016 márciusában jelenik meg.

Sokszoros véradókat 
jutalmaztak Tatán
Többszörös véradókat jutalmaz-
tak Tatán a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központban, ahol azok 
részesültek elismerésben, akik 
25, 30, 40 vagy ötvenszeres vé-
radók lettek idén.
A jutalmakat - emlékérmet, okle-
velet és egy üveg bort - dr. Beró 
Henrietta a város alpolgármeste-
re, valamint Hamburgerné Ujvá-
ri Irén, a Magyar Vöröskereszt 
Komárom-Esztergom Megyei 
Szervezetének igazgatója adta át 
az önkéntes véradóknak.      - áá -
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Lesz-e Tatán karácsonyi adománygyűjtés?
Kérdező: Lukács -Solymos Rebeka

A Tatai Baptista Gyülekezet folyamatosan várja a cipősdobozokat, amelyeket 
a tatai szegénysorsú gyerekeknek adományoznak karácsony előtt. A csoma-
gokat december 17-ig a Somogyi B. utcai Magvető Gazdaboltban lehet lead-
ni nyitvatartási időben (H-P: 8.00-16.30, SZ:8.00-12.00), illetve vasárnapon-
ként 10.00-12.00 között a tatai gyülekezetben (Tata, Sport utca 30.) 
Az adományozókat arra kérjük, hogy a dobozok alját és tetejét külön csoma-
golják, és tüntessék fel, hogy kisfiúnak vagy kislánynak szánják az ajándékot. 

Válaszadó: Ujlakiné Pándi Emőke iskolavédőnő

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tatai Szervezete székhelyén, a Vasút utca 
64-ben várja az adományokat (játékot, ruhaneműt és mindenféle egyéb fela-
jánlást). December 16-tól 21-ig pedig a tatai SPAR üzleteiben gyűjtünk tar-
tós élelmiszert a rászorulóknak. A tervek szerint karácsony előtt tartunk egy 
szeretetvendégséget a Vasút utca 64-ben, de ennek pontos időpontja csak a 
későbbiekben derül majd ki.

Válaszadó: Bondor Lajos régióvezető, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Közép-Dunántúli Régió

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK

Kettő esztendővel ezelőtt, ami-
kor lakossági találkozók kere-
tében igyekeztünk tisztázni az 
előttünk álló négy esztendő leg-
fontosabb fejlesztési feladatait, 
kiemelt lakossági elvárásként 
fogalmazódott meg a leromlott 
állapotú egészségügyi intéz-
mények felújítása, továbbá az 
elöregedett eszközök újakkal 
történő kiváltása. Korábbi fenn-
tartóként már az érintett önkor-
mányzatok – köztük Tata Város 
Önkormányzata – is világosan 
érzékelték a szükséges beavat-
kozások irányát, s el is készítet-
ték a fejlesztések elindításához 
szükséges tanulmányterveket. 
A megújulás folyamata akkor 
gyorsult fel, amikor az állam 
magára vállalta a kórházi és 
szakrendelői ellátás fenntartói 

feladatait. 
Az egységes igazgatás alatt 
működő Árpád-házi Szent Er-
zsébet Szakkórház és Rende-
lőintézet keretén belül, bő egy 
esztendővel ezelőtt kezdődhe-
tett meg az új szakrendelő épü-
letének kivitelezése, közvetle-
nül a kórház szomszédságában. 
Néhány nappal ezelőtt meg is 
történhetett az új épület mű-
szaki átadása, s kezdetét vette 
a rendelők, a laboratóriumok, 
továbbá a mozgásszervi terápi-
ás kezeléseket biztosító részleg 
berendezése. Időközben megér-
keztek az új diagnosztikai esz-
közök, melyek negyven eszten-
dős röntgengépeket váltottak 
ki. Ezek elhelyezésére a régi 
kórházi épület részbeni átala-
kításával került sor, s egyként 

szolgálják majd a szakrendelőt 
és a kórházat. Az egységes te-
lephelyen megvalósuló egész-
ségügyi ellátás lerövidítheti a 
betegutakat, s az eddigieknél 
komfortosabb ellátási körülmé-
nyeket biztosíthat betegnek, or-
vosnak, asszisztenseknek egya-
ránt.
Az üzemeltetési költségek le-
faragása, és az ellátásbizton-
ság növelése érdekében, a nap 
energiáját megcsapoló fotovol-
taikus kiserőművek telepítésére 
is sor került. Az így előállított 
villamosenergia a teljes épület 
áram szükségletét képes kielé-
gíteni. A most záruló beruhá-
zással párhuzamosan kezdetét 
vette a régi kórházi épület meg-
újulását elősegítő pályázati le-
hetőségek felkutatása is.

A Tatai-medence egészség-
ügyi ellátása szempontjából 
fontos fejlesztések zárultak a 
tatabányai Szent Borbála Kór-
házban is, ahol az új kórházi 
szárny átadásán kívül a teljes 
diagnosztikai műszer-állomány 
cseréjére, s az új MR-készülék 
beüzemelésére is hamarosan 
sor kerül. Időközben a Tatabá-
nyai Mentőállomás is részleges 
energetikai felújításon 
ment keresztül, s egy 
új mentőautóval is 
gazdagodott. A tér-
ségünkben meg-
valósult mintegy 
t i z e n e g y 
mil l iárd 
f o r i n t 
értékű 
fejlesz-

tések jelentősen hozzájárulnak 
a Tatai-medence egészségügyi 
ellátásának „gyógyulásához”.

Bajtársi találkozó a felvidéki barátainkkal
A Honvéd Bajtársi Klub vezetősége az Őszirózsa dalkör november 19-én bajtársi találkozót szervezett 
a felvidéki ruszkovói hadimúzeum vezetőjével, amelyen részt vett Szőgyén polgármestere is.
A Klub 2015. szeptember 19-én az oroszkai (ruszkovói) magán hadimúzeumot megtekintette, amelyet a 
magyar nemzetiségű Zsákovics István hozott létre. Ebben a múzeum a Szent László hadosztály történe-
tét az első – második világháború (orosz, szlovák, cseh, magyar) emlékeit tárgyi és írott formáit őrzik. 
A múzeum megtekintése után Zsákovics úr és munkatársai bensőséges vendéglátásban részesítették a 
klub tagjait.
A baráti beszélgetésen merült fel, hogy ápoljuk tovább ezt a kapcsolatot, kérésként fogalmaztuk meg, 
hogy a múzeum vezetőjét fogadjuk az egyesület tiszteletbeli tagjává. Ezt az eseményt tartották 19-én, 
csütörtökön a Helyőrségi Klubban, ahol fogadtuk a múzeum vezetőjét, fiát és átadtuk a megtisztelő 
elismerést, valamint háborús katonai dokumentumokat és a néphadsereget jelképező tárgyi emlékeket.
A rendezvényen részt vett Vígh Gábriel, Szőgyén polgármestere és a múzeumtulajdonosának fia, a 13 
éves ifjabb Zsákovics László. 
A találkozót megelőzően a klub vezetőségével együtt vendégeink megtekinttették a közelmúltban el-
hunyt Sári László nyugállományú alezredes „haditechnikai” parkját a laktanya mögötti területen. A 
bemutatóra felkértük Sári László lányát, Juliannát.                      Sárközi József - Klub elnök

A Gyermekbarát Város program 
keretében szerveződő Ifjúsági 
Klub első alkalommal szervezi 
meg az Ifjúsági Zenei Napokat, 
melynek könnyűzenei állomása 
december 11-én lesz. 
A  Magyary Zoltán Művelődési 
Központban két zenekar ad majd 
koncertet. A The Young Rebels 
2015-ben alakult tizenéves srá-
cokból álló formáció, amely a 
rock, hard rock, illetve a glam 
metal stílust képviseli. A Jet-Lag 
2013-ban alakult, ők a hard-rock 
vonalát képviselik. A program 
egyik célja, hogy a fiatalok is 
ismerkedjenek a rockzenével, 
emellett pedig szeretnék nép-
szerűsíteni a helyi és környékbeli 
formációkat, zenészeket. Nem 
utolsó sorban pedig kikapcsoló-
dási lehetőséget teremt a klub a 
város fiataljainak.

Voltak már jóval hidegebb idők, 
ám a 15. Tatai Vadlúd Sokadal-
mon az Öreg-tó körül süvítő szél 
fokozta a hidegérzetet. Így is 
egész nap jöttek az érdeklődők, 
különösen a kora délutáni időben. 
Itt nincs belépő, így csak sac-
colni lehet, hogy mennyien for-
dultak meg az eseményen, de a 
15-20 ezres létszám valós lehet. 
Tény, hogy a Magyar Madártani 
és Természetvédel-
mi Egyesület Ko-
márom-Esztergom 
Megyei Csoportja, 
a Duna-Ipoly Nem-
zeti Park Igazga-
tósága és a Száz 
Völgy Természet-
védelmi Egyesület 
rendezvényén nagy 
volt az érdeklődés. 
Az esemény meg-
nyitóján többek kö-
zött Bencsik János 
országgyűlési képvise-
lő és Michl József, Tata polgár-
mestere, a rendezvény védnöke 
mondott ünnepi beszédet. 
A ködös időben nehéz volt belátni 
az Öreg-tó medrét, így virradatkor 
a kirepülő vadludakat is, amelyek 
szárnyaltak a környező mezőkre 
táplálékot szerezni. 
Már három hete elkezdődött a 
vadludak tömeges érkezése, a so-
kadalmon már 22 ezer volt a szá-
muk. Jelenleg ennél többen csak 
a hatalmas kiterjedésű Hortobá-
gyon telelnek. 

A két globálisan veszélyeztetett, 
hazánkban is fokozottan védett 
vörösnyakú lúd és kis lilik mel-
lett, az örvös lúdat is láthattak 
az érdeklődők. Ezzel már hat 
különböző vadlúdfaj látható az 
Öreg-tavon.
Musicz László főszervezőtől 
megtudtuk, hogy más fajok is 
érkeztek az Öreg-tóra. Mintegy 
5000 réce, 4000 sirály, és közel 

9000 varjú látványos forgataga 
nyújtott igazi látványosságot.
A 15. esemény kisebb fajta ju-
bileum, meg is adták a módját a 
rendezők. Ilyen nagy és tartal-
mas vásár nem volt még a Vadlúd 
Sokadalmon. A legkülönbözőbb 
biotermékek mellett pompás illa-
tú kolbászok, szalonnák, sonkák 
sorakoztak a pultokon, még fest-
ményeket és ajándéktárgyakat is 
lehetett vásárolni.
A gyerekekre is gondoltak, renge-
teg édesség közül válogathattak 

a fiatalok. Ezúttal is nagy sikert 
arattak a madárgyűrűzések, de 
különleges élményt nyújtott ki-
csiknek, nagyoknak egyaránt a 
színvonalas előadások, a kiadvá-
nyok és a különböző élőállatos 
bemutatók. Minden évben nagy 
slágernek számít Gasztonyi Dá-
niel solymász bemutatója. Ezúttal 
is rengetegen figyelték a mestert 
és tanítványát, és megtörtént az, 

ami minden esztendő-
ben. Az előadás végén 
a derék sólyom gazdája 
parancsát megtagadva 
felrepült szokásos nagy 
fájára, és onnan szem-
lélte peckesen a for-
gatagot. Mint mindig, 
most is jobb belátásra 
tért, majd egy idő után 
visszarepült gazdája 
karjára.   
Az általános iskolák 

vetélkedője mellett a 
felnőtteknek is kedveztek.

Ismét megrendezték a hagyomá-
nyos, egész napos madármegfi-
gyelő versenyt. 
Szürkületkor pedig végre elkez-
dődött a vadludak behúzása a 
tóra, ami igazán káprázatos lát-
vány. De vajon meddig tart ez az 
idilli együttlét? Ahogy Musicz 
László mondta, sajnos, csak szil-
veszter éjszakájáig, hiszen akkor 
a petárdázásoknak köszönhető-
en menekülnek a madarak délre, 
nagy részük pedig már nem is tér 
vissza Tatára.         Péntek Sándor

Élőhely a város szívében

A 220 hektáros tatai Öreg- tavat Magyarország legrégeb-
bi – csaknem 700 esztendős – mesterséges halastavaként 
tartják számon. Különlegessége abból adódik, hogy a tó 
egy része a város központi részén, a számos kultúrtörté-
neti emléket felvonultató belvárosban helyezkedik el. 
Az eurázsiai tundrák vidékéről érkező vadludak évszáza-
dokkal ezelőtt itt, a tatai Öreg-tónál találtak éjszaká-
zó- és pihenőhelyet maguknak hosszú vonulásuk során. 
Minden év novemberében visszatérnek, hogy a telet itt 
töltsék, és február végén, március elején visszaindulja-

nak északi költőhelyeik felé.

15. Vadlúd Sokadalom 

Sajtótájékoztatón mutatták be azo-
kat az új eszközöket és fejlesz-
téseket, amelyek a Csillagsziget 
Bölcsőde speciális csoportját tá-
mogatják a jövőben a város önkor-
mányzata, és Kobli Attila összefo-
gásának  jóvoltából.
Az intézmény 2014. októberétől 
fogad olyan sajátos nevelési igényű 
kisgyermekeket, akiknek megfele-
lő gondozása-nevelése csak kis lét-
számú, speciális bölcsődei csoport-
ban biztosítható. Az önkormányzat 
megfelelő anyagi fedezetet biztosí-
tott mind a személyi, mind pedig a 
tárgyi feltételek megteremtéséhez, 
de emellett idén a csoportban lévő 
egyik kisgyermek édesapja, Kobli 
Attila is felajánlotta segítségét, és 
a még szükséges eszközök beszer-
zéséhez  februárban  651. 100 fo-
rintot adományozott, amelyhez az 
Önkormányzat is csatlakozott to-
vábbi 802.900 forint összegű hoz-
zájárulással.
A civil felajánlás és az önkormány-
zati támogatás nyomán létrejött 

fejlesztések között szerepel a cso-
portszoba és az átadó helyiség bú-
torzatának megújítása, nagyobb 
méretű öltöztető asztal,  új szekré-
nyek, ruhafogasok, polcok beszer-
zése, a padozat vastagabb szőnyeg-
gel történt beborítása, a tornaszoba 
padozatának cseréje és festése. A 
bölcsődében a folyosó falára korlá-
tot szereltettek, segítve azon gyer-
mekek önállósodási törekvéseit, 
akik mozgásukban akadályoztatva 
vannak. A fejlesztő játékok mellett, 
speciális konduktív pedagógiai esz-
közök (pl. bambusz) beszerzésére is 
lehetőség nyílt, valamint kiegészül-
hettek a gyerekek étkezését, mosdó 
használatát, közlekedését segítő 
felszerelések is, például kapaszko-
dók, zsámolyok, csúszásgátlók és 
speciális kanalak vásárlásával. A 
szinte egyedülálló felszereltséggel 
a jövőben az intézményben haté-
konyabban tudják a gyerekeket fej-
leszteni, ellátni, megalapozva ezzel 
boldogulásukat és kiteljesedésüket 
a későbbi életükben.               - áá -

Önkormányzati és civil összefogás segíti a 
Csillagsziget Bölcsőde speciális csoportját

A vadludak tiszteletére minden év novem-
berében megrendezett országos termé-
szetvédelmi fesztivál idén is gazdag prog-
ramkínálattal várta a természetbarátokat.
A Tatai Vadlúd Sokadalom az elmúlt tizenöt 
évben nemzetközivé nőtte magát. Az idei 
évben is a világ legtávolabbi pontjairól is 
érkeztek madarászok, hogy megfigyeljék 

az egyedülálló jelenséget.



   Kétség kívül az advent az 
egész év egyik leghangulato-
sabb időszaka. Amerre csak 
néz az ember, mindenfelé 
fényfüzérek, feldíszített fe-
nyőfák, ajtó- és ablakdíszek, 
ünnepi kirakatok, kézműves 
vásárok, koncertek és jóté-
konysági események, meg 
persze a mézeskalács, a forralt 
bor és a fenyőillat jelzi a kará-
csony közeledtét. Megjelenek 
a karácsonyhoz kapcsolható 
figurák: a télapók és Mikulá-
sok, a hóemberek és rénszar-
vasok, és persze a Betlehem 
és az angyalok is. Úgy tűnik, 
hogy nem elég a karácsonyi 
ünnepek két hete arra, hogy 
eleget örvendezzünk: mintha 
az egész december egy nagy, 
megelőlegezett karácsonyi ün-
nepségsorozat lenne.
   Annál inkább meglepő, hogy 
ha advent idején belépünk a 
templomba, ott nem fogad 
bennünket semmiféle „kel-
lemes karácsonyi” hangulat. 
Sőt, még a megszokott dí-
szeket: a virágokat sem 
találjuk, a színes mise-
ruhák helyett sötétlila, 
bűnbánati öltözetet vesz 
magára a pap, az énekszó 
és a világítás is visszafo-
gottabb. Az egyetlen dísz 
az adventi koszorú, amit a 
német, lutheri evangélikus 
hagyományból vettünk át a 
XX. század közepén. Egyedül 
ennek a koszorúnak az egyre 
növekvő fényessége emlékez-
tet a karácsony közeledtére.
   Feltűnő ez a nagy különbség, 
sőt, ellentét, az advent megé-
lésének kétféle módja között. 

Ahhoz, hogy megértsük a mi-
értjét, hasznos felidéznünk az 
ünnepi időszak eredetét. Maga 
az advent szavunk – gyakran 
hallani ezt mostanában – az 
„adventus Domini” latin ki-
fejezésből ered, amit az „Úr 
eljövetele”-ként fordíthatunk. 
(Voltak próbálkozások, hogy 
az advent szó használatát a 
magyarosabb „Úrjövet” kife-
jezésre cseréljük, de nem ter-
jedt el ez az egyébként szép 
műszó.)
   Az Úr eljövetelét több szinten 
értelmezhetjük. Az első szint a 
megemlékezés az Úr kétezer 
évvel ezelőtti eljöveteléről. 
Ezt tesszük minden évben, 

amikor megünnepeljük a kará-
csonyt. Megemlékezünk arról, 
hogy a végtelen Isten „értünk, 
emberekért, a mi üdvösségün-
kért, leszállott a mennyből. 
Megtestesült a Szentlélek ere-
jéből, Szűz Máriától, és em-
berré lett.” A karácsony, Jézus 
születésének napja talán éppen 
ezért a legkedvesebb ünne-
pünk: az emberré lett Istennek 
örvendezünk. Ezért nevezhet-
jük a Szeretet ünnepének is: 
mert „Isten úgy szerette a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta 
oda érte, hogy aki benne hisz, 

el ne vesszen, hanem örök éle-
te legyen.” (Jn 3,16) Ha pedig 
Isten így szeretett minket, mi 
is megpróbáljuk jobban szeret-
ni egymást. A karácsonyi aján-
dékozás szokása, a jótékony-
sági rendezvények, mind erről 
a szeretni akarásról szólnak.
   Van azonban az Úr eljöve-
telének egy másik jelentése is. 
Ő, aki egyszer, kétezer évvel 
ezelőtt már eljött, megígérte, 
hogy visszajön értünk, hogy 
magával vigyen bennünket 
oda, ahol Ő van. (vö.  Jn 14,3) 
Ez a visszatérése már nem 
olyan rejtett lesz, mint szüle-
tése volt a betlehemi 

istállóban, hanem istensé-
gének dicsőségében jelenik 
majd meg, hogy beteljesítse 
megszabadításunkat. Őseink, 
az első keresztények, egészen 
komolyan vették Jézus ígére-
tét. Várták a visszatérését, sőt, 
gyülekezeteikben imádkoz-
tak is azért, hogy ez mielőbb 
megtörténjen, amint azt a Bib-
lia utolsó soraiban olvashat-
juk: „Jöjj el, Urunk, Jézus!” 
(Jel 22.20) Rómában, a Santa 
Maria Maggiore bazilika ol-
tára fölött, a diadalíven még a 
trónusát is „elkészítették” mo-
zaikból: ki vannak rá készítve 
a párnák, és égnek mellette a 
gyertyák, jelezve, hogy bármi-
kor készen kell állnunk a visz-
szatérő Üdvözítő fogadására. 
Ebben az összefüggésben ala-
kult ki az adventi idő is, amely 
– bár ma szinte kizárólag a 
karácsonyra való készületi 
időszaknak tekintik – elsősor-
ban mégis a második, végső 
Úrjövetre hivatott bennünket 
figyelmeztetni.
 Amikor tehát szembe-

sülünk a templomok ad-
venti dísztelenségével, 
a sötét, bűnbánati lila 
ruhákkal, a hajnali mi-
sék sötétségével, ak-
kor ezekben a jelekben 
Egyházunknak ez az 

ősi meggyőződése fo-
galmazódik meg. Bár eb-

ben a világban élünk, és igyek-
szünk ezt szeretetünkkel mások 
számára is élhetőbbé tenni, de 
„a mi hazánk a Mennyben van. 
Onnan várjuk az Üdvözítőt, Jé-
zus Krisztust.” (Fil 3,20) 
 Havassy Bálint László plébános

Bővebb információk:  www.tata.hu         Tatai Tv
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Idén nyitotta meg kapuit a Ta-
tai Fényes Tanösvény. A nyi-
táshoz két feltételnek kellett 
teljesülni: vissza kellett térni 
a tatabányai bányászat követ-
keztében hosszú évtizedekre 
eltűnt vizeknek, valamint létre 
kellett hozni egy olyan sétányt, 
egy pallórendszert, amivel a 
terület bejárhatóvá vált. Ehhez 
természetesen olyan funkciókat 
társítottak, amivel valóban egy 
turisztikai attrakcióvá válhatott 
a tanösvény. Így felépült egy lá-
togatóközpont, és megjelentek 
különféle szolgáltatások, ame-
lyekkel felkeltették az emberek 
érdeklődését.
Berczelly Attila, a tanösvényt 
üzemeltető Tatai Városkapu 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
hogy hazánkban ez egy egye-
dülálló természeti jelenség. Na-
ponta körülbelül harmincezer 

köbméter 20-22 fokos víz tör 
fel, ami létrehoz egy sajátos, 
a maga nemében egyedülálló, 
gyönyörű környezetet. –A sé-
tány segítségével egy mesés, 
vadregényes tájba, egy izgal-
mas élővilágba tudnak bepil-
lantani a látogatók –magyarázta 
Berczelly Attila, majd hozzátet-
te: –A tanösvény az év minden 
szakában különleges látványt 
nyújt. Nyáron rendkívül gaz-
dag élővilág jellemzi, de télen 
is rendkívül szép látvány főleg 
akkor, ha valamilyen időjárá-
si jelenség kíséri, amitől még 
varázslatosabbá válik. Ezért 
ilyenkor, a téli időszakban is 
érdemes felkeresni.
A Városkapu munkatársai min-
dig gondoskodnak olyan prog-
ramokról, amelyek még von-
zóbbá teszik gyerekeknek és 
felnőtteknek is a tanösvényt.

Berczelly Attilától azt is meg-
tudtuk, hogy egyre jelentősebb 
az érdeklődés. Az elmúlt hó-
napokban például már voltak 
olyan érdeklődők, akik csak a 
tanösvény miatt utaztak Tatára.
A nyári hónapokban például 
nagy sikere volt az éjszakai tú-
ráknak, amit jövőre is szeretné-
nek folytatni. Múlt szombaton 
pedig az adventi készülődés je-
gyében szerveztek játszóházat, 
ahol adventi koszorúkat készít-
hettek a látogatók.
A Fényes Tanösvény a téli idő-
szakban (október 16-tól már-
cius 14-ig) 9.00-15.00-ig tart 
nyitva. December 24-28. és 
31-én zárva lesz a tanösvény, 
de december 29-30-án illetve 
január 2-án várják az érdeklő-
dőket.                    - pv -

Télen is várja látogatóit a Fényes Tanösvény
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„A hátország a Nagy Háborúban” 
címmel látható kiállítás a Kőkúti 
Általános Iskola aulájában de-
cember 7-ig.
A kiállítás anyagát a Magyar Nem-
zeti Levéltár Országos Levéltára 
szolgáltatta. 
Az intézménynek ez már a har-
madik ilyen jellegű rendezvénye 
volt, az első 2013-ban Gárdonyi 
Gézának állított emléket, és az író 
dédunokája nyitotta meg. 
A második a Bethlen Gábor és kora 
című emlékkiállítás volt tavaly, az 

idei témája pedig az I. világhábo-
rú, amelyet a Magyar Nemzeti Le-
véltár neves szakemberei állítottak 
össze. A 11 darab, önálló állvánnyal 
rendelkező molinón megjelenített 
levéltári anyag nem elsősorban a 
frontbeli eseményekre fókuszál, 
sokkal inkább a hátországban tör-
téntek dokumentumait tartalmazza. 
A kiállítási anyagot az iskola két 
nyolcadik osztályos tanulója (Ne-
mes Hanna, Szabó Marcell) által 
gyűjtött I. világháborús emlékek-
ről készített képek egészítik ki.

A megnyitó ünnepségre meghívták 
Dr. Ólmosi Zoltán történészt, fő-
tanácsost, a Magyar Levéltárosok 
Egyesületének alelnökét, akinek  jó-
voltából hozzájuthattak az idei és a 
korábbi évek tárlatainak anyagaihoz. 
Az előadó megnyitó beszédében rö-
viden felvázolta a 100 évvel ezelőtti 
események okait, majd érdekes hát-
tér információkat fűzött a kiállítási 
anyaghoz. A hallgatóság főként 7. és 
8. évfolyamos tanulókból állt, akik  
már tanultak, vagy rövidesen tanulni 
fognak erről az időszakról.

Advent közeledtével, a mezőkö-
vesdi Erzsébet-napi tor rigmu-
sának soraival szólítják meg vá-
rosunk polgárait, hogy felhívják 
figyelmüket a lakóhelyükön mű-
ködő keresztény-keresztyén és a 
nemzeti elkötelezettségű szerve-
zetek jótékonysági estjére. 
Az idén már 17. alkalommal tar-
tották meg a Gottwald Hotelben 
az Árpád-házi Szent Erzsébet Jó-
tékonysági Bált, a város egyik leg-
rangosabb társasági eseményét.
– A korábbiakban rendezvényünk 
bevételeiből megajándékozhat-
tuk már a Máltai Szeretetotthon 
konyháját valamint a városi szo-
ciális, és autisták otthonát. Böjte 
Csaba a bálon személyesen kö-
szönte meg a Tata testvérvárosá-
ban, Szovátán létesült új ház mű-
ködéséhez gyűjtött hozzájárulást. 
A hagyományoknak megfelelően 
mindig segítjük a helyi rászoruló-
kat, de igyekszünk maradandó és 
kulturális törekvéseket is támo-
gatni – ismertette a jótékonysági 
bál célját és eredményeit Izing 
László főszervező, a Keresztény 
Értelmiségiek Szövetsége tatai 
csoportjának elnöke.
Az elnök még hosszasan sorolta 
jótékonysági felajánlásaikat. A 
korábbi években például a Szent 
Erzsébet év országos rendez-
vénysorozatában az Árpád-házi 
királylányt ábrázoló alkotás felál-
lítását célozták meg. A szobor im-
már a szentről elnevezett kórház 
homlokzatát díszíti. 

Hozzájárultak továbbá egy ba-
rokk Krisztus szobor restaurálá-
si költségeihez, amely a Piarista 
Gyűjtemény része volt, de a ke-
gyesrendiek tatai megtelepedésé-
nek 250. évfordulójára szervezett 
megemlékezésekre is jutott az 
adományokból. Cs. Kiss Ernő, a 
Tatán nagy tiszteletnek örvendő, 
erdélyi származású fafaragó is 
nagyban hozzájárult a sikerhez, 
de a tóvárosi kapucinus temp-
lom védőszentjének, Árpád-házi 
Szent Imre szobrának elkészítte-
tését és az Aradi vértanúk emlék-
mű felállítását is támogatták. 
–  A jótékonysági bál adta a le-
hetőséget, hogy a Szent Kereszt 
templom lépcsőit az idősek és a 
fogyatékkal élők számára a meg-
felelő kiegészítésekkel lássák el, 
de a Tatai Református Gimnázi-
um könyvtára is részesült a bál 
bevételéből – mondta Izing Lász-
ló a rendezvénysorozat elindítója 
és az estek állandó levezetője.
A 17. jótékonysági bál ismét na-
gyon sikeres volt. A nyitótáncot a 
Pötörke Néptáncegyüttes mutat-
ta be, szokásához híven, magas 
színvonalon. Az estély fővédnök-
ségét Czunyiné Bertalan Judit, 
köznevelésért felelős államtitkár 
vállalta, aki bálnyitó szavaiban 
szívélyesen köszöntötte a ven-
dégeket, és méltatta a rendezők 
munkáját. 
Elismerően értékelte Izingné 
Hernádfői Csilla főszervező, 
hogy a civil szervezetek a néha 

aggasztó hírek ellenére is fontos-
nak tartják és megszervezik az 
emberek, a különféle közösségek 
találkozását, hasznos és örömte-
li együttlétét. Az is hagyomány, 
hogy a résztvevők jótékonyságát 
valamilyen művészeti produkci-
óval köszöni meg a rendezőség. 
Ezúttal a felvidéki fiatalokból 
álló 4YOU énekegyüttes kápráz-
tatta el az igényes közönséget. 
Nagyban emeli az est fényét, 
hogy neves tatai művészek érté-
kes tombolatárgyakat ajándékoz-
nak a jótékony célra. Az éjféli 
sorsolás során elkelt H. Katona 
Erzsébet, Sulyok Teréz, Kóthay 
Péter, Molnárné Tamás Anetta, 
Lengyel Gábor, Lévai Ádám, és 
Rochlitz György egy-egy alko-
tása. Nem maradt ki az Erzsébet 
nevű vendégek köszöntése sem. 
A jó hangulatú bálozók az éjfé-
li tombolát követően – ahogy ez 
már megszokott az Erzsébet bá-
lokon – sokáig ropták a táncot 
az Albaparty zenekar szolgáltatta 
muzsikára.
–  Kétszázezer forintot megha-
ladó bevétel jött össze, amelyet 
a rászoruló családok javára for-
dítunk – mondta dr. Horváthy 
Dorotea a másik főszervező. – 
Kellemes és hasznos együttlét-
re adott alkalmat a hívő és civil 
közösségek segítő szándéka, a 
KÉSZ tatai csoportja valamint a 
Tatai Polgári Körök Szövetsége 
tagjaiból alakult rendezői gárda 
reménye ismét teljesült.        - ps -

Hívők és civilek a rászoruló családokért

Az I. világháborúról nyílt kiállítás a Kőkúti Iskolában

Értesítjük tisztelt Olvasóinkat, hogy a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár - a Művelődési Ház zárva tartásához igazodva -, 

2015. december 19-én  13.00 órától 
2016. január 3-ig zárva lesz.

Nyitás: 2016. január 4-én (hétfőn) 9.00 órakor.

Áldott, békés karácsonyt, és boldog új esztendőt kívánunk minden kedves 
Olvasónknak! 

A könyvtár munkatársai

Honvéd Bajtársi Klub

2015. decemberi programok:

December 5. 17 óra
Az „Őszirózsa Dakör” fellépése 
Tatán, a Kossuth téri rendezvényen.

December 7. 14 óra
Vezetőségi összekötői megbeszélés:
- az előző havi feladatok végrahajtása, 
tapasztalatai, a december havi felada-
to, programok pontosítása, szervezési 
feladatok
- 2016. januári feladatok tervezése
- 2016. januári közgyűlés előkészítése

December 17. 14 óra
Karácsonyi klubdélután

„...amíg el nem jössz.”
  

A Kossuth téri beruházáshoz 
kapcsolódóan alsó tagozato-
soknak tartottak vetélkedőt a 
városházán. Lakos Zsuzsa pro-
jektmenedzser elmondta, hogy 
az önkormányzat fontos célja 
volt, hogy minél több emberrel 
megismertessék a beruházás 
részleteit, hogy ezzel a lehető 
legtöbb embert –köztük a fiata-
lokat is –a térre csábítsanak. –A 
Bercsényi utca 1. épületben egy 
külön helyiséget alakítottunk ki 
a fiataloknak, de ma maga a tér 
kialakítása során az is fontos 
szempont volt, hogy a diákok 
is használhassák –magyarázta 
Lakos Zsuzsa, majd hozzátette, 
a versennyel azt szerették volna 
elérni a tatai iskolásoknál, hogy 
a téren átkelve üljenek le, és 

szánjanak ők is időt a körbejá-
rására, és használják. A győztes 
csapat felkészítője elmondta, 
hogy a versenyre nagy segítsé-
get jelentettek a Tata-órák, hi-
szen ezek keretében fel tudtak 
készülni a Kossuth tér történe-
téből. azt is elmondta, hogy a 
tanórákon sokszor ejtették útba 
a teret, és megnéztek mindent, 
amiről korábban a Tata tan-
könyvben olvastak. 
A tér történetével kapcsolatos 
kérdéseket jól megválaszolók 
mindegyike jól járt, hiszen he-
lyes válasz esetén egy-egy sze-
let csokoládé járt a tanulóknak. 
A győztes csapat pedig egy tab-
lettet is hazavihetett, aminek 
az oktatásban is hasznát veszik 
majd.        - pv -

Amit a Kossut térről tudni kell

Fizetett hirdetés

Bővebb tájékoztató: 
www.tataifenyestanosveny.hu



Sport 2015. december 3. I. évfolyam, 15. szám

PROGRAMAJÁNLÓ

KÉZiLAbdA 

Férfi NB I. B: 
December 5. (szombat), 18.00: 
Alba Regia KSE – Tatai AC.
December 12. (szombat), 18.00: 
Tatai AC –Pécsi VSE.
Helyszín: Eötvös-gimnázium 
sportcsarnoka. 

Női NB II.: 
December 5. (szombat), 16.30: 
Dorogi ESE – Tatai AC.  

KOSÁRLAbdA

Női amatőr NB I.: 
December 12. (szombat), 16.30: 
Baja NK– Tatai Sportegyesület.
December 20. (vasárnap), 16.00: 
Tatabányai KC – Tatai Sportegye-
sület 
Férfi NB II.:
December 10. (csütörtök), 19.30: 
Veszprém – Tatai Sportegyesület.
December 13. (vasárnap), 15.00: 
Tatai Sportegyesület – Göcsej SK.
Helyszín: Vaszary-iskola torna-
csarnoka.

ASZTALiTeNiSZ

NB III. 
December 6. (vasárnap) 11.00: 
TAC II. – Várpalota. 

MiKuLÁS-fuTÁS

December 5-én (szombaton) 
10:30-tól tartja meg a tatai ön-
kormányzat és a TAC atlétikai 
szakosztálya a hagyományos 
Mikulás-futást, amelynek rajt-célja 
a Cseke-tavi horgásztanya. 
Regisztrációra a rajt előtt, 9.30-tól 
van lehetőség, nevezési díjat nem 
szednek a szervezők. 
A versenyt teljesítőknek a Mikulás 
és a krampusz ajándékot nyújt át. 
A Mikulás-futás időrendje és távjai: 
10.30: 500 m – óvodások (2009-ig 
születettek). 
10.40: 800 m – 2007-2008-ban 
születettek. 
10.50: 800 m – 2005-2006-ban 
születettek. 
11.00: egy kör a Cseke-tó (2140 m) 
amelyen bárki indulhat. 
További információ: 
Lentulay Mária 34/384-791 (estén-
ként), Tompa Andor 30/749-7343.
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Bővebb információk:
www.tata.hu         Tatai Tv 

Nagyszerűen hajrázott a Tatai AC 
labdarúgócsapata a megyei I. osztá-
lyú bajnokságban. Az eteiek legyő-
zése (10-1) után a bajnok kecskédi-
eket verték idegenben 2-0-ra, majd 
az őszi szezonzárón ismét henge-
reltek Wéber Roland tanítványai.
Tatai AC – Zsámbéki SK 7-1 (2-
1)  Tata, 150 néző. V.: Jurák.

Tatai AC: Valakovics – Kun, Fehér, 
Csordás D., Bujdosó S. (Janetka), 
Purgel, Rába, Tóth Á. (Járfás), 
Szűcs, Boros, Goldschmidt (Bóka). 
Edző: Wéber Roland.
Gsz.: Goldschmidt (2), Szűcs, 
Rába, Tóth Á., Járfás, Bóka, illetve 
Szilasi.
Nyolcat rúgtak a zsámbékiak az 

előző fordulóban az ácsiaknak, 
így aztán az előjelek alapján nem 
várt könnyű mérkőzés a tataiakra. 
Wéber Roland legénysége azon-
ban egy pillanatig sem hagyott 
kétséget, hogy melyik a jobb csa-
pat. Szemre tetszetős támadások 
sokaságát vezették, és az eredmé-
nyességgel sem volt gond. A tata-

iak ezzel közel kerültek a dobogós 
helyezéshez.
Jók a tataiaknál: Purgel, Rába, Fe-
hér, Csordás D., Szűcs. 
Wéber Roland: – Jól futballoztunk, 
szép gólokat lőttünk. Minden játé-
kosommal elégedett vagyok, bár 
még legalább hét gólt lőhettünk 
volna. Mondhatnám: kár, hogy 
vége van az őszi szezonnak, hi-
szen remek sorozatban vagyunk, 
ám jól jön nekünk most a szünet. 
Sok a sérültünk, a tavaszi szezon-
ra felépülhetnek, és folytathatjuk 
a jó szereplést. Ezúton szeretnék 
gratulálni ifjúsági együttesünknek, 
amely őszi bajnokként várhatja a 
folytatást.
A Megyei I. osztály őszi végered-
ménye, élmezőny: 1. Komáromi 
VSE 41 pont, 2. Lábatlan 39, 3. 
Kecskéd 34, 4. Tatai AC 31, 5. 
Sárisáp 27.          - ps -

Újabb szép bunyós siker

A Nagykanizsán rendezett ifjúsági 
országos bajnokságon ismét szép 
tatai siker született Vörös Márton 
ezüstéremmel térhetett haza.
Marci a selejtezőből nagyszerű 
öklözéssel jutott az elődöntő-
be, ahol régi mumusával, Berki 
Krisztoferrel (KSI) vívott nagy 
csatát. Végül, látványos és for-
dulatokban gazdag mérkőzésen 
nyert. A döntőben az első számú 
kiemelt Kontrecz Márk (Madár 
Akadémia) volt az ellenfele. 
A bajnoki cím mellett az volt 
még a tét, hogy aki nyer, az in-
dul az ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon. Marci nagyszerűen kezdte a 
mérkőzést, de ellenfele ritmus-
váltásai ellen nem tudta megtar-
tani előnyét, így pontozásos ve-
reséget szenvedett.
Kalló László edző véleménye 
szerint apró különbségek döntöt-
tek, és mindenképpen elégedett 
Marci teljesítményével.      - ps -

Befejeződött az NB II-es asztalite-
nisz csapatbajnokság őszi szezon-
ja. A Tatai AC gyengébb kezdés 
után, végül felverekedte magát a 
középmezőnybe. Az utolsó mecs-
csen az esélyesebb celldömölkie-
ket verték izgalmas mérkőzésen.
Tatai AC – Celldömölk 10-8. A 
tatai győzelmek: Takács Jenő 
(3), Magai Rómeo (2), Sipos 

Viktor (2), Krebs Zoltán (2) és a 
Krebs-Takács páros.
Nem indult könnyen a szezon. 
Sorozatos vereségekkel, megté-
pázott önbizalommal, létszámhi-
ánnyal küzdve a csapat felemelt 
fejjel küzdött, ha kellett fogcsi-
korgatva. Aztán megindult felfelé 
a csapat, az utolsó meccsen pedig 
feltették az i-re a pont. A TAC 
óriási csatában legyőzte a sokkal 
esélyesebbnek tartott Celldömölk 
csapatát. Sok mindent elárul a 
csapat tartásáról és küzdeni tudá-
sáról, hogy mind a négy győzel-
mét a lehető legkisebb arányban, 
hatalmas küzdelemben szerezte 
meg. Ki kell emelni a 63. életévét 
taposó Takács Jenőt, aki oroszlán-
részt vállalt a győzelemből. Ez a 
gárda  szép tavasz elé néz.   - ps -

31-25-re nyert idegenben a Tatai 
AC női kézilabda csapata a Cse-
pel DSE ellen az NB II. 
Északi csoportjának kilencedik 
fordulójában. A TAC-nak ez volt 
zsinórban az ötödik győzelme, 
aztán jött a 6. is a KSI ellen. Ez-
zel továbbra is tartja harmadik 
helyezését. a tatai gárda.
Csepel DSE – Tatai AC 25-31 
(11-16) 
A legjobb tatai góldobók: Mayer 
Lívia 8, Kulcsár Gyöngyi 7, An-
tal Dominika, Szőts Fanni 5-5.
–  Értékes győzelmet arattunk 
egy közvetlenül mögöttünk álló 
csapat otthonában. Jól kezdtünk, 
a védekezés rendben volt. Si-
került a kombinatív játékunkat 
játszani, az egész csapat jól telje-
sített, mindenki hozzátett a győ-

zelemhez – értékelt a találkozó 
után Csányi Gábor vezetőedző. 
Junior NB II.: Csepel DSE – 
Tatai AC 45-32 (25-16)  
A legjobb tatai góldobók: Szórá-
di Éva, Antal Dominika 7-7 
10. forduló: KSI Kézilabda 
Akadémia – Tatai AC 28-30 
(14-17)
 A legjobb tatai góldobók: Mayer 
Lívia 11, Kulcsár Gyöngyi 10.
–  Értékes győzelmet arattunk 
egy nagyon ügyes csapat ellen. 
Fontos volt, hogy jól kezdtünk, 
utána pedig több kiváló egyéni 
teljesítménnyel sikerült megőriz-
ni az előnyt – mondta a lefújás 
után Csányi Gábor vezetőedző.
Junior NB II.:  KSI – Tatai AC 
39-16 (20-8). A legjobb tatai gól-
dobó: Kurcsik Nóra 6.          - ps -

29-26-ra nyert a Tatai AC férfi 
kézilabdacsapata hazai pályán a 
Balatonfüred U23 ellen az NBI/ 
B Nyugati csoportjának tízedik 
fordulójában. A TAC végig ve-
zetve, kiváló játékkal szerezte 
meg az élmezőnyben maradáshoz 
szükséges, rendkívül fontos két 
pontot.  A 11. fordulóban is nyert 
Sibalin Jakab legénysége.
Kézilabda, NBI. B., Nyugati cso-
port, 10. forduló: Tatai AC - Bala-
tonfüred u23 29-26 (15-11)
Tata, 200 néző, vezette: Bán Ta-
más, Szloska Krisztián.
TAC: Czérna - Kanyó Ádám 3, 
Szövérdffy 9, Kanyó Bence 4, 
Szám 1, Endrédi D., Kanyó Balázs 
1. Cserék: Szalczinger, Hímer 4, 
Baski 1, Lehőcz 2, Vaskó 1, Kállai 
3. Vezetőedző: Sibalin Jakab.
–  Betegség, sérülés nehezítette a 
felkészülést, végül minden a he-
lyére került a kezdésig. Erős ellen-
fél ellen, végig vezetve nyertünk a 

kiegyenlített mérkőzésen. Értékes 
győzelem volt, csapatszinten nyúj-
tottunk kiválót – mondta a találko-
zó után Sibalin Jakab vezetőedző.
Juniorok Nb i. b: Tatai AC – 
Balatonfüred 23-19 (11-13)
Legjobb tatai góldobók: Szurcsik 
Vince, Fodor Gábor 6-6.
11. forduló: Tatai AC – Sziget-
szentmiklós 28-24 (16-11)
Legjobb tatai góldobó: Szö-
vérdffy Szabolcs 4.
–  Jól játszott a csapat, az első 
perceket leszámítva uraltuk a 
mérkőzést, és biztosan tartottuk 
itthon a két bajnoki pontot. A 
végén mindenkit becseréltem, 
mindenki igyekezett hozzátenni 
a sikerhez, örülök a győzelem-
nek – mondta a találkozót kö-
veten Sibalin Jakab vezetőedző.
Junior NB I. B: Tatai AC – Szi-
getszentmiklós 28-25 (18-12) 
legjobb tatai góldobó: Sajóvöl-
gyi Dávid 10.           - ps -

Ideálisnak éppen nem mondható fu-
tóidő fogadott minket 2015. 11. 14-
én szombaton Siófokon a hagyomá-
nyos két napos Balaton Maratonon. 
Nagyon erős, helyenként már –már 
viharos erősségű szél fújt . A futóút-
vonal második részén, a Balaton 
part külső sétányán a tarajos hullá-
mokból kicsapódó hideg vízfelhők 
csúszóssá áztatták a talajt, megne-
hezítve ezzel is a verseny végelát-
hatatlan befutójának teljesítését.
8 fős csapatunk két változatában tel-
jesítette a két napos verseny távjait. 
Szombat délelőtt a 14 km-es távon 
(7+7 km) három párosunk kezdte 
meg a versengést, gyönyörű siker-
ként élhettük meg, hogy mind a há-
rom felállhatott a dobogóra! A Mi-
chl Sebestyén - Labossa Döme féle 
TAC Fiú duó az abszolút verseny 
és a férfi kategória I. helyén, a Csa-
bai Ágota-Labossa Luca alkotta 
TAC Női pár a női kategória I. he-
lyén, míg a Helesfai Éva - Kozicz 
Ábel TAC Anya-fia páros a nagyon 

szoros - kiélezett versenyben a ve-
gyes kategória III. helyén végzett!
Futóteljesítményüket végignéz-
te és végigbuzdította a párosokat 
városunk vezetője, Michl József 
Polgármester Úr is. Jelenléte és 
bíztató erkölcsi támogatása tovább 
érlelte bennünk azt az érzést, hogy 
szakosztályunk jó úton halad.
Délben rajtoltak el a 21 km-t tel-
jesítők, melyen Balogh Mihály 
felnőtt futótársunk a közel ezer 
indulót számláló népes indulók-
ból az abszolút mezőny első ne-
gyedében érkezett a célba – erős 
korcsoportjában pedig az 56. he-
lyen végzett, ezzel tovább gazda-
gítva egyesületünk hírnevét.
Több régebbi sporttársunk is 
egyéni csúcsot futott a két napra 
bontott klasszikus maratoni távon.
Mindenki elégedetten hagyta el a 
Balaton partját , megfogadva – 
„ Jövőre újra itt, még többen, még 
jobb eredményekkel gazdagodva!”  
     Sándor Péter szakosztályvezető

Belelendültek a hajrára

Három pontra a dobogótól

Bereczki remekelt
Mintegy 100 versenyző részvéte-
lével rendezték meg az első eve-
zős triatlon versenyt a Margit-szi-
geten a DNHE szervezésében. 
Tatát Bereczki Péter képviselte 
a 13 évesek korcsoportjában, 
mégpedig kiváló eredménnyel. 
A 2000 méteres ergométeres ver-
seny után 5200 méteres futás, 
majd 400 méteres úszás követ-

kezett. Bereczki összesítettben a 
második helyen végzett, ám fu-
tásban első lett korcsoportjában.

Fontos győzelmek Menetelnek a tatai hölgyek

TAC atléták sikerei a 12. Balaton 
Maratonon

Bereczki (a kép jobboldalán) 
kiválóan teljesített

A fiatal Magai Rómeo egyre
eredményesebben játszik

A zsámbékiak elleni sikercsapat, amely nagyszerű őszi szezont zárt


