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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 

73 éve történt a doni 
katasztrófa    
   7. oldal

A MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár, és a Honvéd Bajtársi 
Klub szervezésében Tatán a II. vi-
lágháborús hősi emlékműnél ka-
tonai tiszteletadással és koszorú-
zással emlékeztek a Don-kanyar 
áldozataira, a tatai hősi halottakra 
január 12-én.

A rendezvényen Forgó Pál nyugál-
lományú alezredes mondott emlé-
kező beszédet, majd ezt követően 
Horváth Gábor dandártábornok, 
dandárparancsnok tisztelgett a 
hősök emléke előtt, s felidézve a 
korabeli, történelmi eseményeket 
kiemelte, hogy a II. világháború-

ban a Magyar Királyi Honvédség 
vesztesége 400 ezer felett volt. Eb-
ből a tatai 3/2 zászlóalj vesztesége 
1000-1100 fő. Az elesett hősökért 
érzett gyászunk és tiszteletünk 
mellett emlékezni is kell, hogy tet-
tük példaként szolgáljon számunk-
ra-tette hozzá Horváth Gábor.

A megemlékezésen közreműkö-
dött a MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár Fúvószenekar Balázs 
Attila őrnagy vezetésével, vala-
mint szavalatával Lengyel Andrea 
zászlós. Az ünnepség végén gyer-
tyát gyújtottak és elhelyezték az 
emlékezés virágait.       - áá -

Kedvező hírrel indulhatott el a 
2016-os év a város és a Tatai 
Ipari Park számára, hiszen az 
állam 100 millió forinttal támo-
gatja a park elektromos áram 
kapacitásának növelését szol-
gáló beruházást.
Az Ipari Parkban az utóbbi idő-
ben több vállalkozás is megje-
lent, vagy jelezte beruházási 
szándékát. Az NHK Spring 
Hungary Kft. tavalyi betele-
pülésével a területen lekötött 
villamos energia mennyiség 
azonban majdnem teljes egé-
szében felhasználásra kerül, így 
újabb vállalkozások indulása 
esetére szükséges a fejlesztés. 
A megoldásról az önkormány-
zat egyeztetéseket folytatott az 
ipari parkot üzemeltető Barina 
Kft.-vel és az E.ON Zrt.-vel. Az 
új igénylők kiszolgálását a jelen-
legi rendszer bővítésével nem 
lehet megoldani, az E.ON tájé-
koztatása alapján a további igé-

nyeket földkábeles betáplálással 
lehet kielégíteni úgy, hogy a Ta-
tabánya melletti Szentgyörgy-
pusztán egy 120/20 kV-os kap-
csoló állomást, majd onnan egy 
20 kV-os földkábelt építenek ki 
az ipari parkig. Ez a beruházás 

szolgálná a park elsődleges vil-
lamos energiaellátását, valamint 
a város tartalék, másodlagos el-
látását is.
A támogatással kapcsolatban 
Bencsik János, országgyűlé-
si képviselő úgy nyilatkozott, 

hogy a 300 milló forintot meg-
haladó fejlesztés nélkül, a már 
most épülő üzemek villamose-
nergia ellátása sem lenne koc-
kázatmentesen biztosítható. A 
tervezett beruházás keretében 
új földkábelek kerülnek kiépí-
tésre a tatabányai és a tatai ipari 
parkok között, melynek fedeze-
tét az E.ON, a Tatai Ipari Park 
és Tata Város Önkormányzata 
közösen biztosítja. Michl József 
polgármester az állami támoga-
tásról szólva köszönetét fejezte 
ki a magyar kormánynak, amiért 
az meghallotta a város kérését és 
segítséget nyújtott. Tata új Ma-
gyary - terve az előzőhez hason-
lóan kiemelt programként kezeli 
a munkahelyteremtést, ezért 
minden lehetőséget meg kell ra-
gadnunk, hogy a tatai munkahe-
lyek száma tovább növekedjen. 
Ehhez egy előrelépés ez a mos-
tani támogatás is- nyilatkozta a 
polgármester.        - áá -

100 milliós állami támogatás segíti az ipari parkot

Fotó: Grépály András Zoltán

A Don-kanyarban elesett 
hősökre emlékeztünk
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Megtartotta éves első közgyű-
lését a Pons Danubii határon át-
nyúló együttműködési társulás a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatalban. A január 13-án rende-
zett tanácskozáson többek között 
értékelték az elmúlt egy év mun-
káját, és meghatározták a szerve-
zet 2016-ra vonatkozó céljait is.
A Pons Danubii EGTC társulás 
magyar és felvidéki települések 
összefogásával Michl József, 
Tata polgármesterének kezdemé-
nyezésére jött létre, működését 
2011-ben kezdte. Tagjai magyar 
részről Tata, Kisbér, Komárom, 
Oroszlány, szlovák részről Gúta, 
Ógyalla, és Észak-Komárom. 
Az Európa Parlament és Tanács 
még 2006-ban fogadta el az eu-

rópai területi együttműködési 
csoportosulásról, az EGTC-ről 
szóló jogszabályt. Az angol be-
tűszó jelentése: Európai Területi 
Együttműködési Csoportosulás. 
Az EGTC szerveződés lényege, 
hogy határmenti települések az 
országhatárt lényegében figyel-
men kívül hagyva szövetkez-
hetnek gazdasági, kulturális és 
egyéb területeken való együtt-
működésre, valamint önállóan 
pályázhatnak uniós forrásokra is.
A Pons Danubii az elmúlt idő-
szakban komoly pályázati beru-
házásokat valósított meg, többek 
között Komáromot és Gútát si-
került összekötni egy kerékpá-
rúttal közel 20 km-es szakaszon, 
szintén kerékpárút épült a Mo-

nostori Erőd körül, ipari parkok 
fejlődtek Dél-Komáromban és 
Ógyallán, és munkája nyomán 
több olyan pályázat is megva-
lósult, amely minden települést 
érintett. 
A Pons Danubii évi első közgyű-
lésének napirendi pontjai között 
szerepelt  beszámoló a szervezet 
múlt évi tevékenységéről, a  Pons 
Danubii EGTC ügyvezetőjének 
megválasztása, a Pons Danubii 
Fejlesztési Ügynökség Közhasz-
nú Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság ügyvezetőjének 
megválasztása, valamint felada-
tok és tervek meghatározása a 
2016-2020 közötti időszakra.
Bara Zoltán ügyvezető igazgató 
a közgyűlés után úgy nyilatko-

zott: az 5 éves évfordulójához 
érkezve a Pons Danubii elmond-
hatja magáról, hogy sikeres EG-
TC-t sikerült felépítenie, hiszen 
közel 1 milliárd forintnyi pályá-
zati pénzt tudtak eddig szerez-
ni, ami számos fejlesztést tett 
lehetővé. A jövő feladatai közé 
tartozik ennek a sikerszériának a 
folytatása, hiszen idén egy olyan 
új pályázati ciklusba lépünk, 
amely komoly lehetőségeket 
nyújthat a fejlesztésekre. 
Michl József Tata polgármeste-
re, a Közgyűlés elnöke elmond-
ta, hogy a hét önkormányzat 
alkotta gazdasági társulás az új 
ciklusban is szeretne uniós pén-
zeket elnyerni lehetőség szerint 
olyan projektekre, amelyeket 
közösen tudnak hasznosítani. A 
közgyűlés fő feladata az volt, 
hogy az elmúlt egy esztendő ér-
tékelésén túl, a következő idő-
szakra vonatkozó javaslattervet 
áttekintsék, és az irányvonalakat 
meghatározzák.
Ülésén a Közgyűlés a Pons Da-
nubii Európai Együttműködési 
Csoportosulás ügyvezető igaz-
gatójának a következő egy évre 
ismét Bara Zoltánt, valamint a 
Pons Danubii Fejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének szintén Bara 
Zoltánt választotta meg.
A társulás idén számos nagy hor-
derejű projekt elindítására törek-
szik, az új ciklus pályázatainak 
tematikáját, és azok működési 
terveit következő közgyűlésén 
pontosítja majd.        - áá -

Közgyűléssel kezdte az évet a Pons Danubii

Megjelent a Kistérségi 
Kalauz-információk egy 
helyen!
A Tatai Kistérségi Kalauz című 
kiadvány olyan hasznos és fontos 
információkat tartalmaz, melyek 
segítik az önkormányzati, hivatali, 
szociális és egészségügyi intézmé-
nyekhez kapcsolódó ügyintézést, 
így bárki könnyebben kiigazodhat 
a „hivatali útvesztőben”.
A Tatai Többcélú Kistérségi 
Társulás a TÁMOP- 2.4.5-12/3-
2012-0024 azonosítószámú, „A 
munka és magánélet összehan-
golását segítő helyi kezdemé-
nyezések megvalósítása a tatai 
kistérségben” című projekt során 
készíttette el 2015-ben a Tatai 
Kistérségi Kalauzt.
Az információs kiadvány a járás 
településein található önkormány-
zati és polgármesteri hivatalok, 
járási hivatal, szociális ellátók, 
közszolgáltatók, posták, bankfió-
kok, háziorvosi és fogorvosi ren-
delők, egészségházak, védőnői 
szolgálat, gyógyszertárak, közle-
kedési szolgáltatók legfontosabb 
adatait, aktuális ügyintézési idejét 
és az egyes hivatalokban intézhető 
ügyek leírásait tartalmazza.
A kiadvány ingyenesen beszerez-
hető a kistérség polgármesteri hi-
vatalaiban.

90. születésnapját ünnepli ebben 
a hónapban a tatai Zachár István-
né Erzsi néni, akit dr. Beró Henri-
etta alpolgármester köszöntött fel 
nemrégiben otthonában.
Erzsi néni Lovasberényben szü-
letett, majd Süttőre ment férjhez, 
Tatára költözése előtt élt Nyerge-
sújfalun is. Eredetileg szakácsnő 
volt, de dolgozott portásként és a 
vasútnál is, a férje pedig a cipész 
szakmában helyezkedett el.
A jubiláló Erzsi néninek egy lá-
nya, három unokája és öt dédu-
nokája van. Élete során mindig 
fontos volt számára a munka, s 
ez ma sincs másként: aktív tagja 

a helyi Öregek Klubjának, varr, 
kézimunkázik és keresztrejtvé-
nyeket fejt. 
Erzsi néni elmondta, hogy a ne-
vetés, ahogyan ő fogalmaz: a bo-
londozás, és a humor nélkülözhe-
tetlen az életben, orvosa szerint is 
ez az ő életének titka. Erről a kö-
szöntésekor sem feledkezett meg, 
ugyanis egy törölköző és pohár 
segítségével ügyes bűvésztrükköt 
mutatott be vendégeinek.
Sok boldogságot és jó egészséget 
kívánunk Erzsi néninek, vitalitá-
sa, jó kedélye és mosolya remél-
jük még sokáig velünk marad. 
Isten éltesse!       - áá -

Boldog születésnapot!

Influenza szezon

Elkezdődött a 2015-2016 évi influenza szezon. 
A jelen szezonban alkalmazandó térítésmentes 
influenza oltóanyagok a felnőtt/ gyerek házior-
vosok részére biztosítva vannak.
Akik még nem vették igénybe a védőoltást, 
igényelhetik azt a háziorvosukon keresztül.
Azoknak, akik nem részesülnek a térítésmentes 
védőoltásban, a folyamatos védettség fenntartá-
sa érdekében érdemes igénybe venni a gyógy-
szertárban, háziorvos által felírt, és kiváltható 
oltóanyagot - olvasható a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hi-
vatal Népegészségügyi Osztály közleményében.
Az influenza és szövődményeinek kialakulása 
ellen a legbiztosabb megelőzés az influenza 
elleni védőoltás, de persze fontos az alapvető 
higiéniai szabályok betartása is. A járványos 
időszak előtt beadott védőoltás csökkenti a meg-
betegedés előfordulását, és enyhíti a tüneteket. 

 

Zarándoklat kétkeréken: SacraVelo

Tematikus kerékpárút hálózat kijelöléséről 
tárgyaltak a Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat szervezésében a lehetséges 
projektpartnerek. Az új típusú zarándokút el-
sősorban nemzetközi projekt keretében kötné 
össze a megyében található Mária kegyhelye-
ket. A megbeszélésen részt vett Bencsik János 
a Mária Út Egyesület elnökségi tagja, Szarvas 
Zoltán a Mária Út Egyesület koordinátora, Joó 
Máriusz a Magyar Püspöki Konferencia Tit-
kársága pályázati főtanácsadója, Pengő Juli-
anna Komárom-Esztergom megye főépítésze, 
Nagy Gabriella koordinációs munkatárs és 
Dolnik Attila a Rába-Duna-Vág EGTC titkára.

Ösztöndíj sportolóknak

Tata Város Önkormányzata a sportolók ösz-
töndíjáról szóló önkormányzati rendelet 
alapján anyagi támogatásban részesíti legki-
válóbb sportolóit. Az ösztöndíjra azok nyújt-
hatnak be pályázatot, akik válogatott keret-
tagként nemzetközi versenyeken vesznek 
részt. Jogosultságot szerezhet minden tatai 
sportegyesületben sportoló vagy onnan indu-
ló, és legalább 5 éve tatai állandó lakóhellyel 
rendelkező vagy tanulmányait Tatán végző 
sportoló, aki válogatott kerettag a saját kor-
osztályában vagy afölötti korosztályban és 
nem múlt el 35 éves. 
A pályázatot írásban kell benyújtani a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal Humánszol-
gáltatási Irodájához (Tata, Kossuth tér 1. fsz. 
16-os szoba).  A pályázatnak tartalmaznia kell 
az érintett sportoló nevét, személyi adatait, va-
lamint az elért eredményeit, és csatolni kell az 
egyesület vezetőjének ajánlását is. A pályázato-
kat Tata város polgármestere bírálja el.  A ren-
delet a www.tata.hu honlapról letölthető. 

FOGADÓÓRA

A Tatai Rendőrkapitányság 
vezetője dr. Friedrich Gábor r. 
ezredes 
2016. január 27-én 
10:00 – 12:00 óra között tartja 
fogadónapját hivatalában, Tata 
Ady Endre utca 27. szám alatt.
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Csiszár József 
emlékére
2016. január 1-jén hosszú beteg-
ség után elhunyt Csiszár József 
fazekas mester. 
1948-ban született Tatán. Édes-
apja, sőt nagyapja is tatai fazekas 
volt, aki 1903-ban nyitotta meg 
műhelyét az Eötvös utcában, 
ahol ma szerény cégér, egy kerek 
tál jelzi a fazekasműhelyt. 
A gimnáziumi érettségi után mű-
szaki főiskolára járt, majd 1972-
ben maga is a korong mellé ült. 
Elsősorban a hagyományos tatai 
kék és zöld minták szerepeltek a 
csontszín mázas edényein. Mun-
káit kiállították Tatán, Tatabá-
nyán, Oroszlányban, Szegeden 
és Budapesten. 
Külföldön Németországban ren-
dezett önálló kiállítást. Néhány 
jellegzetes kerámiáját több alka-
lommal is bemutatták a Budapes-
ti Nemzetközi Vásáron, valamint 
az 1982-es Frankfurti Vásáron 
is. Néhány darabja megtalálható 
a tatai Német Nemzetiségi Mú-
zeumban, és a Budapesti Nép-
rajzi Múzeumban. Hét országos 
pályázaton vett részt, 1981-ben 
második díjat nyert. 1984-ben és 
1986-ban szerepelt az I Maestri 
Della Ceramica Moderna című, 
Faenzában megjelent kiadvány-
ban. 1991-ben népi iparművész 
címet szerzett. Gyermek és fel-
nőtt szakkört vezetett Tatabá-
nyán, majd a Talentum Általános 
Iskola és Kézműves Szakiskola 
fazekas szakoktatójaként dolgo-
zott. Nyolc éven keresztül, 2007-
től 2014-ig közreműködője volt a 
Tata Város Önkormányzata által 
szervezett nyári nemzetközi te-
hetséggondozó táboroknak. 2014 
tavaszán munkái bemutatkoztak 
Magyarkanizsán, a tatai alko-
tóművészek közös kiállításán.
Tata Város Önkormányzati Kép-
viselő-testülete a tatai fazekas 
hagyományok megismertetésé-
ben, ápolásában és továbbadásá-
ban végzett kimagasló szakmai 
és pedagógiai munkája elismeré-
seképpen 2012-ben a „Tata Vá-
rosáért” kitüntetés ezüst fokoza-
tában részesítette.
Búcsúztatása csendes, szerény 
személyiségéhez illően történt. 
Kívánságának megfelelően szűk 
családi körben helyezték örök 
nyugalomra. Emlékét szeretettel 
őrzik tanítványai, barátai, isme-
rősei.

–  Mivel a Városgazda Zrt. ügy-
vezetője 2016. január elsejétől 
nyugdíjba vonul, döntöttünk a cég 
új vezetőjének személyéről. Acsai 
Zoltán, a Városgazda Kft. jelenle-
gi intézményi felelősét neveztük 
ki a cég élére. Hálásan köszön-
jük Erzsikének a városért végzett 
szeretetteljes, elkötelezett munká-
ját, és minden jót kívánunk neki 
nyugdíjas éveire – így búcsúzott a 
városban nagy tiszteletnek örven-
dő Jungvirthné Bús Erzsébettől 
Michl József polgármester.
Ilyenkor szokás, hogy csak jót 
írjunk, ám Erzsike kivétel. Ő iga-
zán megérdemli a dicséretet. 
Nő létére férfias „keménység-
gel”, ám nagyon lojálisan és ki-
válóan vezette a céget. 

Jungvirthné Bús Erzsébet 1954-
ben Vigántpetenden született, fa-
lun nőtt fel.  
 –  Szüleire nagy szeretettel és hálá-
val gondolok ma is, nekik köszön-
hetek mindent. Négyen vagyunk 
testvérek, fontosnak tartom a nagy 
és a szűkebb család összetartó ere-
jét. Gimnáziumi érettségimet Ta-
polcán szereztem, majd a Kertészeti 
Egyetem következett. Itt ismertem 
meg a férjemet, aki szintén kertész-
mérnök. Több mint 40 éve vagyunk 
házasok. Három gyermekünk van. 
Kettő közgazdász egy kertészmér-
nök – emlékezett Erzsike. 
Első munkahelye a Kecske-
mét-Szikrai Állami Gazdaság volt, 
majd 14 évet dolgozott a Parképítő 
Vállalatnál a kertészet számos te-
rületén. Ami igazán nagy dolog: 
1997 tavasza óta, a megalakulás 
kezdetétől dolgozott a Tatai Vá-
rosgazda Kft-nél. Parkfenntartási 
részlegvezetőként kezdte, majd 8 
éven ás ő volt az cég ügyvezető-
je.  Nagyon szerette a munkáját, 
azt sem szégyellte, hogy „mun-
kásruhában” irányította a helyszí-
neken a fontos dolgokat. 
– Kertészként a természet, a föld, 
a növények  tisztelete és szerete-
te mindig fontos volt számomra. 
Azt vallom, hogy egy vezetőnek 
ismernie kell a munka gyakorlati 

megvalósítását is. A közfoglalkoz-
tatásban például gyakran olyan 
emberek kezdtek dolgozni, akik 
az addigi életük során nem mun-
kálkodtak kertben, nem tudtak 
például kapálni, nem ültettek még 
növényt. Hatékonyabbnak tartot-
tam a munkát, ha – akár fizikáli-
san is –  személyesen  részt veszek 
benne – folytatta Jungvirthné Bús 
Erzsébet. 
Sokrétű feladat a városüzemelte-
tés. A városlakók szeme láttára, 
megelégedésére, kritikájára vég-
zett nehéz munka. A rendkívüli 
helyzetek megkövetelik az állandó 
odafigyelést és a gyors reagálást. 
Erzsike szerint háttérmunka ez a 
feladat, leginkább akkor lehet ész-
revenni, ha elmarad, vagy hibás a 
munkavégzés. Ha minden rendben 
van, azt talán kevesebb ember ve-
szi észre. Ugyanakkor rendkívüli 
módon látványos is, a virágzó egy-
nyáriak, a tulipánok, a szépen nyírt 
gyep szemet gyönyörködtető tud 
lenni. Meghatározza a városképet, 
a helybeliek és a város vendégei-
nek véleményében fontos szerepet 
játszik a parkosítás színvonala és a 
köztisztaság.
Miért is ment nyugdíjba? Válasza: 
– Minden ember életében elérkezik 
az a pont, ahol az addigi aktív élete 
egy másik szakaszához érkezik. Él-

tem azzal a lehetőséggel, amely  a 
nőknél  a 40 év szolgálati idő el-
érése esetén nyugdíjba vonulásra 
ad alkalmat. Szeretnék a családom-
mal, unokáimmal több időt tölteni. 
Aktívnak érzem magamat most is, 
természetesen szeretnék még fel-
adatokat vállalni. Más intenzitással, 
a család érdekeit szem előtt tartva. 
A polgármester úr úgy fogalma-
zott, hogy a továbbiakban, nyug-
díjasként is számít munkádra, 
tapasztalaidra. 
–  Örülök a lehetőségnek, ha a to-
vábbiakban tudok segíteni a park- 
fenntartási munkáknál, szívesen 
teszem. Megtisztelők számomra  a 
polgármester úr szavai a későbbi 
esetleges munkavégzésemet illető-
en. El kell még mondanom, hogy 
sok embernek tartozom köszönet-
tel, akik a munkámat segítették. 
Meghatározó volt vezetői  tisztsé-
gem során az önkormányzat kép-
viselő testületének, a polgármester 
úrnak a  támogatása. Bármilyen 
kéréssel fordultam feléjük, min-
dig segítséget kaptam. A jegyző 
asszony, a városüzemeltetési kol-
légák, a kollégái sokat segítettek 
az elmúlt 18 év alatt. Külön kö-
szönöm azt a támogatást, melyet 
a nehéz helyzetekben kaptam. Kö-
szönöm mindenkinek, hogy együtt 
dolgozhattunk.

VÁROSGAZDÁK
Január elsejétől új ügyvezető irányítja a Városgazda Kft.-t

Idén január elsejétől Acsai Zol-
tán a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. új ügyvezető igazgatója. 
A szakember a múltban is mű-
szaki-irányítási területen dol-
gozott, az érettségi után ma-
lomipari technikumot végzett 
Székesfehérváron, majd 14 évig 
volt egy malom műszakvezetője. 
Ezt követően a Fővárosi Tűzol-
tó-parancsnokságnál közel 14 év 
alatt megjárta a lépcsőfokokat a 
vonulós tűzoltótól kezdve a cso-

portvezetésig, végül az ügyeleti 
osztályon logisztikai és irányí-
tási feladatokat látott el. Közben 
főiskolát végzett, tanári diplo-
mája mellé műszaki felsőfokú 
végzettséget szerzett. Tatára 
érkezése előtt közel 3 évig volt 
üzemeltetési vezető egy össze-
vont óvoda-iskola-kollégiumi 
iskolacentrumban a fővárosban. 
Városunkba 2015 nyarán költö-
zött, tavaly augusztus 15-e óta 
dolgozik a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. munkatársaként. 
Az előző év végéig a különböző 
intézmények, iskolák, óvodák 
üzemeltetési feladatainak koor-
dinálását irányította, támogatva 
az előző ügyvezető, Jungvirthné 
Bús Erzsébet munkáját. 
Az új ügyvezető elmondta, hogy 
nagyon szereti a szervezési- lo-
gisztikai feladatokat, a vezetés, 
problémamegoldás, feladatok 
összehangolása közben érzi iga-
zán jól magát, és ehhez társul 
műszaki beállítottsága és gon-

dolkodásmódja. 
Mindezek alapján új tatai fela-
datát olyan kihívásnak látja, ami 
örömmel, várakozással tölti el, 
és arra sarkallja, hogy minden 
napból a legjobbat hozza ki. 
A jövőre vonatkozóan 2016-ban 
a Városgazda Kft. életében az 
alapvető feladatok további ellá-
tása mellett nagyobb hangsúlyt 
kap majd a vezetői kontroll és 
a középvezetők megerősítése, 
szakmai támogatása. A cég a 
múltban nagyon sokat fejlődött, 
erősödött Jungvirthné Bús Er-
zsébet kiváló és következetes 
munkájának eredményeképpen, 
s fejlődése magával hozta a fel-
adatot és az igényt a működési 
struktúra megerősítésére. Több 
feladat és elvégzendő munka 
van a növekedésnek köszönhe-
tően mint korábban, ami igényli 
a középvezetők megerősítését, 
és nagyobb önállóságát.  Jó és 
precíz gazdája szeretnék lenni 
a Városgazdának - nyilatkozta 

Acsai Zoltán, hozzátéve, hogy 
a közpénzekkel való bánásmód, 
a város vagyonának kezelése 
megköveteli, hogy a saját vagyo-
nunkhoz hasonlóan védjük, ápol-
juk, szigorú és tiszta rendszert 
vezetve vigyázzunk értékeinkre, 
valamint elvárjuk a dolgozóktól 
is, hogy mindenki érezze saját 
magáénak is a céget. Idén a ki-
emelt feladatok közé tartozik a 
Kossuth tér, amely különleges 
kertészeti és parkfenntartási 
munkákat igényel, emellett az 
Angolpark és a Réti 8-as tó is hoz 
új feladatokat, az üzemeltetés 
terén pedig a Bláthy Kollégium 
hasznosítása, nemcsak kollégi-
umként, hanem akár szálláshely-
ként is a turizmus szolgálatában, 
a szükséges fejlesztések után. 
És természetesen nem válto-
zik az eddigi munkánk, a város 
további biztonságos és magas 
színvonalú működtetése, üze-
meltetése - nyilatkozta Acsai 
Zoltán.

Új helyen működik a rendelőintézet
SzakrendeléSeink épületen belüli elhelyezkedéSe:Az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház Rendelőinté-

zete 2016. január 4-től a Hősök tere 2. sz. alatti telephe-
lyére költözött.
A rendelő közvetlen bejáratánál 2 db mozgássérült par-
koló áll rendelkezésre, 500 m sugarú körzetben ingyenes 
parkolás biztosított. A rendelőintézet akadálymentesített. 
Kérjük a betegeket, hogy a kórházi betegellátás zavar-
talan működése érdekében a rendelőintézet Főbejáratát 
használják.
A régi szakrendelő területén (Váralja u. 6.) ideiglene-
sen a pszichiátria szakrendelő és a laboratórium vál-
tozatlan rendelési időben várja a pácienseket.
A laboratóriumi vizsgálatokra az előjegyzés az alábbi-
ak szerint történik: 
személyesen az új szakrendelőben 7:00-15:00-ig, illetve 
telefonon 10:00-15:00-ig a 34/ 586-724 vagy 725-ös tele-
fonvonalon adunk előjegyzést.
A pszichiátriai szakrendelő közvetlen telefon vonala: 34-
587-362

A szakrendelő a 34/487-377-es telefonvonalon érhető el.

 

Alagsor:
-  Reumatológiai szakrendelés és  fizikotherápiás 
részleg
- Diabetológiai szakrendelés
- Gasztorenterológiai szakrendelés
- Uszoda
- Tornaterem
- Parafangó kezelő helyiség
- Masszőr helyiség

 

Földszint:
- Gyermekgyógyászati szakrendelés
- Tüdőgyógyászati szakrendelés és gondozó
- Bőrgyógyászati szakrendelés és nemi-beteg gondozó
- Sebészeti szakrendelés
- Audiológia (2016. január 25-től)
- Puva kezelés

I. emelet
- Urológiai szakrendelés
- Belgyógyászati szakrendelés
- Neurológiai szakrendelés
- Nőgyógyászati szakrendelés
- Terhes tanácsadás
- Fül-orr-gégészeti szakrendelés
- Szemészet
- Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
- Kardiológia             

                Folytatás a következő oldalon.....

Jungvirthné Bús Erzsébet

Acsai Zoltán
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A neszmélyi bor dicsérete
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A bor kulturált és mértékletes fo-
gyasztása az isteni és az emberi 
egymásba lényegülése.
Ahogy Hamvas Béla fogalmaz: 
“A bor spirituális olajtartalmú 
ital. Minden borban kis angyal 
lakik, aki, ha az ember a bort 
megissza, nem hal meg, hanem 
az emberben lakó megszám-
lálhatatlanul sok kis tündér és 
angyal közé kerül. Az érkezőt 
a már bennlévők énekszóval és 
virágesővel várják. A tündérke el 
van bűvölve, és az örömtől, majd 
meg gyullad. Az emberben ez az 
örömláng árad el, és őt is elrag-
adja, ez ellen nem lehet véde-
kezni. Azt gondolom, hogy min-
den bor társas, igazi lényét akkor 
tárja fel, ha közösségben isszák. 
Azt mondom tehát, bort igyatok! 
Aztán majd kedvet kaptok a 

csókolózásra, a virágszedésre, a 
barátságra, a jó, mély alvásra, a 
nevetésre, és újság helyett reggel 
költőket fogtok olvasni.”
Ezért ültettek már a rómaiak is a 
Gerecse lankáira szőlővesszőket, 
s a honfoglalás után a szőlőültet-
vények jelentősége csak tovább 
növekedett, hiszen Esztergom 
lett az ország fővárosa, s a 
királyi lakomákhoz elengedhete-
tlen kellék volt a jó bor. A török 
hódoltság után, a betelepülő 
svábok hozzáértése nyomán 
éledt újjá a Neszmélyi Borvidék. 
Az Esterházy uradalomnak 
köszönhető, hogy a filoxéra vészt 
követően ismét messze földön is-
mertté váltak vidékünk fehérbo-
rai. A II. világháború után viszont 
oly mértékű minőségromlás vette 
kezdetét, hogy a borvidék 

elveszítette rangját, s vele együtt 
a „borvidéki” titulust is. Hosszú 
évtizedek kimagasló szőlészeti 
munkájának köszönhetően jutott 
el térségünk odáig, hogy ismét el-
nyerhette a Neszmélyi Borvidék 
megnevezés használati jogát. 
A mintegy 1400 hektárt kitevő 
ültetvényeken ma már a szak-
ma, és a borpiac által is elismert 
borászatok működnek, melyek 
tovább erősítik a Tatai-medence 
turisztikai és gasztronómiai 
vonzerejét. A Neszmélyi Borút 
Egyesülettel és a borvidék 
borászaival, turisztikai szakem-
bereivel azon dolgozunk, hogy a 
technológiai fejlesztések mellett 
a szelíd turizmus megerősödését 
szolgáló beruházások is 
megvalósulhassanak. A Hill-
top főborászaként dolgozó Ka-

mocsay Ákos után, most ismét 
neszmélyi borász, Szőllősi Mi-
hály lett az Év Bortermelője 
Magyarországon. A tavalyi Vina-
gora nemzetközi borversenyen 
az Év Felfedezettje a dunaszent-
miklósi Kősziklás Pincészet lett, 
s most pedig Gottwald Szilárd is 
szerepel a Gál Tibor Emlékdí-
jra felterjesztett fiatal borászok 
között. 
Hamvas Bélával együtt 
vallom, hogy mind-
en bor akkor tárja 
fel igazi lényét, ha 
közösségben 
isszák. Ezért 
is viszek 
magam-
mal a 
tai-me-

dence gasztronómiai fesztiváljai-
ra minden esetben néhány palack 
kiváló neszmélyi bort, hogy 
kedvet kapjunk a nevetésre, s 
barátságra, mert mettől jobb bort 
iszunk, attól lesz jobb a vérünk.

Tisztelt Szerkesztőség!
 
„Küldök Önöknek egy 2015. decemberben készített fényképet, hogy 
lehet egy társasházi közösségben is hangulatossá tenni karácsony 
napjára. A társasház a Gesztenye fasor 47/A-épületében, amelyben 
28 család él, plusz a 47/B-ben 25. A 47/a földszinti 6-ban Malijo-
vicsné Kósa Dianna, valamint a földszint 1-ben Csomor Brigitta 
és Horváth Tamás mivelünk mint tulajdonosokkal felvetették, hogy  
mit szólnánk, ahhoz hogy karácsonyra feldíszítenék a szabad folyo-
só korlátját. Természetesen mint a legrégebbi lakó (1968 óta lakom 
itt) valamint szomszédom Beigerbeck Ilona egyetértettünk velük, így 
elkészült a korlát díszí-
tése, közben kaptunk 
egy fenyőfát is, amely 
a korláthoz csatlakozó 
kiugrón lett elhelyezve. 
Felmerült, hogy a fát 
mivel lehetne feldíszí-
teni? Én felajánlottam, 
hogy odaadom az én 
díszeimet, mivel már 
3 éve nem csinálok, il-
letve nem díszítek nagy 
fát. Így a fenyő, mint a 
kép igazolja, elkészült 
és így lett egy lakókö-
zösség karácsonyfája. 
Most már nem csak a 
földszintiek, (8 család 
szintenként) hanem az 
emeleti lakóközösség is 
kéri, hogy ezévben is legyen egy lakóházi közös karácsonyfa e helyen, 
mert a karácsonykor érkező vendégek is örülnek a karácsonyi díszí-
tés látványának. Ezt nem dicsekvésnek írtam le, hanem talán más 
lakóközösség részére, hogy lehet nekik is közös karácsonyfájuk.” 
           
          Sárdi Ferencné

„SZERKESSZÜNK EGYÜTT!”

A szilveszteri nagy durrogás 
ugyanúgy elzavarta az Öreg-tavon 
pihenő vadludakat, mint ahogy 
történik hosszú évek óta. Decem-
ber 31-én a mintegy 10 ezer vad-
lúdból másnap hajnalra alig 1500 
maradt Tatán. 
–  A madarak zöme a Ferencma-
jori halastavakon, a környező 
többi tavon és a Dunán keresett 
átmeneti menedéket, de az újév 
első napjaiban már elkezdtek visz-
szaszállingózni. Hosszú évek ta-
pasztalata, hogy a tűzijátékok, pe-
tárdák okozta robaj után akár két 
hétbe is beletelik, mire nagyjából 
visszaérkezik a teljes mennyiség. 

Egyelőre csak 6-7 ezer lúd figyel-
hető meg az Öreg-tavon – adott tá-
jékoztatót a lúdhelyzetről Musicz 
László, környezetvédelmi szak-
ember, a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület me-
gyei elnöke, egyben a tatai szék-
helyű Által-ér Szövetség szakmai 
igazgatója.
Azt is megtudtuk a szakembertől, 
hogy Öreg-tóra ma is folyamato-
san érkeznek a vadlibák, így ja-
nuárban még számítanak egy na-
gyobb hullámra, akár több tízezres 
számra is. Ez különösen akkor for-
dulhat elő, ha ismét beköszönt egy 
keményebb, havas téli időszak, 

ugyanis a langyos forrásokkal 
táplált Öreg-tavon könnyebben 
fennmaradnak nagy jégmentes ré-
szek, míg a magyarországi tavak 
többségét ilyen esetekben  vastag 
jégpáncél fedi.
–  Ősszel 34 ezer lúd volt a csúcs, 
ami ugyan elmarad az előző éve-
kétől, de azért ez is szép szám. 
Rendszeresen és kitartóan mutat-
kozik a fokozottan védett kicsi, de 
látható indiai lúd és visszavárjuk 
az ugyancsak ritka örvös ludat. 
Ez az Atlanti partvidék jellemző 
madara – folytatta Musicz Lász-
ló. – Csaknem rekordot döntöttek 
a sirályok, hiszen mintegy hétez-

ren látogattak el az Öreg-tóra. Ez 
imponáló szám, hiszen az eddigi 
csúcs 9 ezer volt. Kívülük, mint-
egy 5 ezer vadréce is pihent a ta-
von az ősszel. Egy különleges és 
ritka madár is megjelent az Tatán, 
a batla. Ez a lefelé ívelő csőrű, 
csaknem fekete madár Magyaror-
szágon rendkívül ritka fészkelő és 
kóborló, Tatán harminc évvel ez-
előtt láttuk ilyet utoljára. 
Musicz László szeretné, ha Tatán, 
Magyarország természeti érté-
kekben leginkább bővelkedő vá-
rosában el lehetne érni, hogy ne 
lehessen tűzijáték szilveszterkor. 
Elmondta még, hogy 20 évvel 

ezelőtt még csak mutatóban puk-
kantak petárdák, most pedig va-
lóságos arzenál jellemző nemcsak 
Tatára, sajnos minden városra. Az 
itt pihenő madarak a szibériai köl-
tő területeikről több mint 5 ezer 
kilométert vándorolnak évente, 
hogy ideérjenek a Kárpát-meden-
cébe. 
–  Nem így kellene fogadnunk 
őket a tél közepén, hogy a szél-
rózsa minden irányába elkerget-
jük. Mindezek ellenére hűségesen 
kitartanak az Öreg-tó mellett, de 
vajon meddig bízhatunk ősi ösztö-
neikben, hűségükben? – fejezte be 
ismertetőjét Musicz László.      -ps-

Hétfő kedd Szerda Csütörtök Péntek Előjegyzés Megjegyzés

Belgyógyá-
szat

8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-18:00 8:00-18:00 szükséges

Bőrgyógyá-
szat 

10:00-16:00 7:30-13:30 8:00-14:00 7:30-13:30 8:00-14:00 szükséges

Diabetoló-
gia 

10:30-15:30 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 szükséges

Fül-orr-
gégészet

8:00-14:00 Kérhető, 
de nem
szükséges

Gyermek-
gyógyászat

13:00-17:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 8:00-12:00 Nem 
szükséges

Gastro-
enterológia

7:30-9:30 Nem 
szükséges

Kardiológia 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-14:00 Szükséges

Neurológia 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 Szükséges
Nőgyógyá-
szat

8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-12:30 Szerdai 
napra 
szükséges

terhes 
tanácsadás

8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-12:30 Nem 
szükséges

Pszichiátria 7:30-16:00 7:30-14:30 7:30-14:30 7:00-17:00 7:30-13:30 Szükséges Váralja u. 6.

Reumato-
lógia

8:00-14:00 8:00-20:00 9:00-14:00 8:00-14:00 14:00-20:00 Szükséges

Sebészet 8:00-16:00 8:00-16:00 8:00-14:00 8:00-16:00 8:00-16:00
Szemészet 13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00 8:00-14:00 Szükséges *
Tüdő- 
gyógyászat

8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 Kérhető, 
de nem
szükséges

Urológia 13:00-16:00 7:30-14:30 8:00-16:00 Nem 
szükséges

Laborató-
rium

7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00 7:00-16:00 Szükséges **

*   Január 18-tól csütörtökönként 12:00-15:00-ig 
** Leletkiadás: 10:00-11:00 és 15:00-16:00,  vérvétel: 7:00-9:30-ig . 
     Váralja u. 6. sz. alatti telephelyen működik

Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház Rendelőintézet

Menekülnek, de visszatérnek a vadludak
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TATA-Környei úti temető
KURUCZ ZOLTÁN
CZINDER JÓZSEFNÉ
MERICZA JÁNOS
MERICZA JÁNOSNÉ
KUTI JÓZSEF

Kocs
KUTENICS ISTVÁN
LÁSZLÓ ZSIGMONDNÉ

Naszály
ZABAJNIK JÓZSEFNÉ
MOLNÁR BÉLÁNÉ
VARGA ANDRÁSNÉ

Dunaszentmiklós
HALÁSZ KÁROLY

Szomód
TÓTH-ANGYAL JÁNOS
TÓTH-ANGYAL JÁNOSNÉ

Baj
KINDLER ZOLTÁN
EIPL FERENC

Dunaalmás
KESZEG FERENC
HEGEDŰS SÁNDORNÉ
LÉVAI FERENCNÉ
MAÁR ANDRÁS

Béke poraikra!

  komárom-esztergom Megyei Temetkezési kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2015. decemberben elhunytak névsora

A TIT Posztoczky Károly 
Csillagvizsgáló és 

Múzeumban 
2016. január 22-én 

pénteken 18:30 órakor
„Kísérletek 

a vákuummal” 
címmel

Simon János
 tart előadást.

A MH 25. Klapka György Lövészdandár, és a 
Honvéd Bajtársi Klub szervezésében Tatán 
a II. világháborús hősi emlékműnél katonai 
tiszteletadással és koszorúzással emlékez-
tek a Don-kanyar áldozataira, a tatai hősi 

halottakra január 12-én.
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A Magyar Honvédség feladata napjainkban

A Kuny Domokos Múzeum hirdette 
meg a „Vaszary kertje” kiállításhoz 
kapcsolódóan azt a rajzpályázatot, 
amelyet a vártnál jóval nagyobb ér-
deklődés kísért. Kiváló munkákat 
bírált el a zsűri. Elsősorban a Va-
szary János múzeumban kiállított 
festményeire reflektáló alkotásokat 
vártak, és többségében azok nyo-
mán születettek az alkotások. 
A zsűri, a pályázatok nagy száma 
miatt az eredeti kiírástól eltérően 
nem csak három munkát jutalma-
zott. A legjobbak nyári táborozást, 
illetve a nagyobbak festékkészle-
tet nyertek. A további, szép alko-
tások készítői további művészesz-
közöket kaptak.
Fődíjat nyertek: Hajnal Kata, 
Ganzler Luca, Babolcsai Liliána, 
Hajnal Réka, Latorcai Dávid.  
Festékkészletet, művészeszközt 
nyertek: Szalóki Réka, Tóth Patrik, 
Vastag Boglárka, Hajnal Kata, Ko-
vács Boglárka, Esőssy Viola, Tamá-
si Gergő, Fekete Zsanett, Daróczi 
Tülin, Kristóf Rita, Tvarosek Zita, 
Fekete Ivett, Nágel Zalán, Marton 
Zétény, Dosztál Léna,Hubai Ákos, 
Bezencsik Zita, Kiss Tamás.
Külön kategória díja (felnőtt): Bár-
dos József.         - ps -

Kettős jubileumot ünnepel idén 
a hagyományőrző- és éltető tatai 
Kenderke népművészeti műhely: 
az egyesület 35, a művészeti is-
kola 20 éves fennállása alkalmá-
ból ünnepi rendezvénysorozatot 
szerveznek a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban. 
A programsorozat január 23-án 
kezdődik, amikor fotókiállítás-
sal és rendezvénytörténeti füzet-

tel mutatják be a Kenderke húsz 
nagyrendezvényének, a négy 
Híd Fesztiválnak, a két Milleniu-
mi Sokadalomnak és a tizennégy 
Tatai Sokadalomnak a történetét. 
A kiállítás megnyitója után 17 
órától a magyar kultúra napjá-
hoz kapcsolódó előadás a Kár-
pát-medence szokásait mutatja 
be. A műsor címe „Jeles napok 
- Ünnepek és hétköznapok a ma-

gyar nép életében”.
Február 13-án szintén a művelő-
dési központ ad otthont a Kender-
ke Barátai Zenekar „Szerelemva-
rázslás” című ősbemutatójának 
és az azt követő táncháznak. A 
zenekar készülő, harmadik leme-
zének zenei anyagát itt hallhatja 
először a nagyközönség. A ma-
gyar népzenét, Beatles-dalokkal 
és a Sebő-együttes hangszerelt 

szerzeményeivel egybeszerkesz-
tett előadás merész, eddig nem 
hallott, újszerű megközelítése a 
három különböző stílusirányzat-
nak. A koncert után táncház kez-
dődik a kiállítóteremben. 
Idézzük fel az eltelt éveket, ün-
nepeljük közösen a magyar kul-
túrát, és gyönyörködjünk a sze-
relem ihlette dalokban - együtt a 
Kenderkével!                       - ps -

A Kenderke kettős jubileuma Rajzpályázat Vaszary 
szellemében

A 2016-os év első Könyves 
Szerdája sok szempontból ér-
dekes volt a megjelenteknek. A 
tatai Móricz Zsigmond Városi 
könyvtár Selmeczi Istvánt látta 
vendégül.  A szerző nem először 
járt nálunk, két éve a Becsülettel 
élünk és halunk című kötetét mu-
tatta be, mely Lantai Vince zász-
lós háborús történetét dolgozta 
fel. Most ennek szinte folytatá-
saként jelent meg Csánki Gábor 
tábori lelkész háborús naplója. Ő 
volt az, aki eltemette Lantai zász-
lóst és utána értesítette a családot 
a tragédiáról. Az ő háborús sor-

sát és az azt követő itthoni nehéz 
éveket ábrázolja a kötet, Istennel 
a tűzvonalban, címmel, nagy hi-
telességgel, sok dokumentummal 
alátámasztva, fényképekkel il-
lusztrálva. 
A háborút követő Rákosi idők 
különösen nehezek voltak Bara-
nyában, ahol a lelkész szolgált. 
A civil lakosság kegyetlen sorsa 
is megjelenik a könyv lapjain.   A 
szerző elmesélte a mű keletkezé-
sének történetét, nagy vonalak-
ban összefoglalta a mű tartalmát, 
közérthetően, világosan beszélt 
a jelenlévőknek, akik között – 

nagy örömünkre – meglepően 
sok fiatal diák foglalt helyet.  
Számukra igen fontos, hogy a 
történelem tanulásakor legyenek 
személyes élményeik bizonyos 
eseményekről, időszakokról. A 
hallgatóság között helyet foglaló 
idősebbek külön szóvá is tették: 
milyen szép, hogy a fiatalokat 
is érdekli a múltunk. A szerző is 
értékelte ezt és a diákokat kísé-
rő nevelőket megajándékozta a 
könyv egy-egy példányával. 
Bár ismét fogadkozott, hogy nem 
kezd több történelmi tárgyú do-
kumentarista könyvbe, azért el-

árulta, hogy mostanában keresi 
azokat a személyeket, akik a má-
sodik világháborút megjárt kato-

nák hozzátartozói és emlékeznek 
az általuk elmesélt anekdotákra, 
érdekes történetekre.         - pe -

Istennel a tűzvonalban

A Magyar Honvédség egyike ha-
zánk olyan szerveinek, ahol a fo-
lyamatosság nyomon követhető. 
Folyamatosság a haza nemzeti 
védelme érdekében, illetve annak 
szolgálatában. Horváth Gábor dan-
dártábornok, a MH. 25. Klapka 
György Lövészdandár parancsno-
ka így vélekedik a doni katasztró-
fa történelmi jelentőségéről: –Úgy 
gondolom, hogy a Magyar Kirá-
lyi Honvédség második magyar 
hadserege ugyan a Don-kanyarnál 
katasztrofális veszteségeket szen-
vedett, de katonai esküjéhez híven 
a nemzet akkori érdekének megfe-
lelően cselekedett. A katonai telje-
sítménye semmiben sem maradt el 
attól, amit a szövetségesek elvártak 
tőle, és nem maradt el a szövetsé-
ges haderőktől sem az ismert kö-
rülmények között. Sokan úgy gon-
dolják, hogy a második hadsereget 
martalékként sorakoztatták fel a 
Don-kanyarba –magyarázta, majd 
hozzátette, hogy nem szabad el-
vonatkoztatni attól a ténytől, hogy 
ami a Don-kanyarban történt, csak 
egy epizódja volt a keleti fronton 
vívott harcoknak. Hiszen a Sztá-
lingrádi volt az egyik legnagyobb 
összecsapás a keleti fronton. A doni 
katasztrófát követte az az 1943-as 
kurszki összecsapás, amely végül 

eldöntötte a háború sorsát Keleten.
 –Ha ebből a szemszögből vizs-
gáljuk, akkor a második magyar 
hadsereg és a vele szövetséges 
hadseregek tevékenysége a doni 
katasztrófa évében egy olyan típu-
sú hadműveleti jellegű késleltetés 
volt, ami lehetővé tette az 1943-as 
döntő ütközetek megvívását. Kato-
nai feladatukat az ottani körülmé-
nyek között, minden hátrányukkal 
együtt végülis végrehajtották, le-
hetőségeikhez képest maximáli-
san helytálltak. És katona szem-
mel talán ez a legfontosabb. Nem 
volt választási lehetőségük, ahogy 
a ma katonájának sem lesz, ha a 
nemzet érdekének oltalmazására 
kirendelik. Itt jön a folytonosság 
kérdése. Manapság is hajtunk vég-
re feladatokat külföldön, csak egy 
másik szövetséges rendszerben. 
Ahogy eskünk is kimondja: a kö-
telesség teljesítése a végsőkig –ez 
változatlan maradt. Számunkra a 
doni katasztrófának a legfontosabb 
üzenete az, hogy nekünk mindig 
készen kell állnunk arra, hogy ka-
tonai eskünkhöz híven a végsőkig 
teljesítsük a kötelességünket a ha-
zánk érdekében, az pedig teljesen 
mindegy, hogy hol –magyarázta a 
parancsnok.
A mai honvédség fontos szerepet 

vállal a hagyományőrzésben is. 
Ez egyrészről tiszteletadás azok 
előtt, akik az elmúlt évszázadok-
ban teljesítették a kötelességüket. 
Másrészről viszont tanulság a mai 
emberek, a mai katonaság szá-
mára, legyen szó a törökök elleni 
vagy a szabadságharcokról, vagy 
a magyar honvédség világháborús 
szerepéről. Horváth Gábor dandár-
tábornok elmondása alapján ezek 
mindegyike hordoz magában olyan 
tapasztalatot, amelyeket a katonák-
nak fel kell dolgozniuk magukban.
A tatai dandár egyike a Magyar 
Honvédség legnagyobb szárazföl-
di alakulatainak, és egyike a két 
harcoló fegyvernemeket magában 

foglaló dandárnak, amelyik a leg-
többféle harctevékenység végre-
hajtására fel van készülve. A tatai 
dandár az elmúlt néhány évben ko-
moly felkészülési folyamaton esett 
át, aminek egyik lényeges eleme 
a szövetségi, nemzetközi környe-
zetben végrehajtandó feladatokra 
való felkészülés. Idén ez folytató-
dik majd. Tavaly ősszel, a Magyar 
Honvédség migrációs válságba tör-
ténő bevonásával egyidejűleg szin-
te állandó feladatként jelentkezett a 
határbiztosítást végző szervek se-
gítése. –Egyelőre úgy látjuk, hogy 
ez a feladatunk huzamosabb ideig 
fennmaradhat, hiszen előre látha-
tólag a migrációs hullám nem fog 

megállni ebben az évben –taglalta 
a dandár vezetője. Majd beszélt a 
2016-os tervekről is. –Az idei év-
ben a MH. 25. Klapka György Lö-
vészdandár továbbfejleszti együtt-
működését a NATO szövetséges 
erőkkel, elsősorban az észak és kö-
zép- európai térségben: Lengyelor-
szág, Csehország, Szlovákia, Balti 
államok, de jó az együttműködés 
az Egyesült Államok Európában 
állomásozó szárazföldi erőivel is. 
Utóbbiak valószínűleg több hóna-
pot töltenek majd nálunk a közös 
kiképzés során.
Az év második felében számos 
nagy, missziós feladat vár a tatai 
dandárra külföldön. A tatai egyen-
ruhások megfordulnak majd Afga-
nisztánban, Irakban és a Balkáni 
térségben is. Emellett megvannak a 
dandár alapvető kiképzési feladatai 
is, amelyből a dandár saját utánpót-
lását biztosítja. Ez a kevésbé látvá-
nyos eleme a katonai szakmának. –
Egy feladatokban bővelkedő év áll 
előttünk, valamint azt gondolom, 
hogy bátran és büszkén építhetünk 
arra, amit az elmúlt években végre-
hajtottunk – magyarázta a parancs-
nok. Majd hozzátette, hogy ehhez 
szükség van arra is, hogy a tatai 
lakosság bizalommal és szeretettel 
támogasson bennünket.        - pv -

Horváth Gábor dandártábornok
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Hetvenhárom éve, 1943. január 
12-én kezdődött a második világ-
háborúban a szovjet Vörös Had-
sereg támadása a Don-kanyarban, 
amelynek során napok alatt szinte 
teljesen megsemmisült a 200 ezer 
fős 2. magyar hadsereg, ez volt a 
magyar hadtörténet legnagyobb 
veresége. A 2. magyar hadsereget 
német követelésre, kormányközi 
egyezmény alapján küldték ki az 
orosz frontra: a németek az 1941-
es villámháború kudarca után kö-
veteltek szövetségeseiktől csapa-
tokat a következő évre tervezett 
keleti hadjárathoz. Budapesten 
ezt nem tudták, de nem is akarták 
visszautasítani, mert az Észak-Er-
dély visszaszerzésére törekvő Ro-
mánia azonnal igent mondott Hit-
lernek, emellett a magyar vezetés 
a részvételtől újabb területek visz-
szacsatolását remélte.
A németek igényeit hosszas al-
kudozás után sikerült leszorítani, 
de azon az áron, hogy a magyar 
csapatokat hadászati vonatkozás-
ban a németeknek rendelték alá, a 

felfegyverzést illetően pedig csak 
szóbeli ígéretet kaptak Berlinből. 
A frontra kivonuló 207 ezer fős 2. 
magyar hadseregbe a teljes sorállo-
mánynak csak 20 százalékát soroz-
ták be, magas volt a tartalékosok 
aránya, a létszám 20 százalékát 
nemzetiségiek, főleg románok és 
ruszinok, 10 százalékát pedig zsidó 
és baloldali munkaszolgálatosok 
adták. A hadsereg élére Jány Gusz-
táv vezérezredes került. A fegyver-

zet és a felszerelés hiányos és kor-
szerűtlen volt, a vezetés a megígért 
német pótlásra számított.
A magyar csapatok 1942. június 
28-án kapcsolódtak be a harcok-
ba, és július 7-én érték el a Dont. 
Az egységek itt, a Voronyezs és 
Pavlovszk közötti 208 kilométer 
hosszú szakaszon védelemre ren-
dezkedtek be. A nyár folyamán 
sikertelenül kísérelték meg a folyó 
nyugati partján megmaradt szovjet 

hídfők felszámolását, a harcokban 
30 ezer embert vesztettek. A had-
sereg vezetése már ekkor felismer-
te, hogy képtelen a hosszú szakasz 
védelmére, de a beígért fegyverze-
tet és felszerelést a tél beálltával 
sem kapta meg, sőt 1942 novem-
berében a sztálingrádi csata miatt 
a németek fokozatosan kivonták 
csapataikat a doni térségből.
A szovjet 40. hadsereg támadása 
1943. január 12-én, 30-35 fokos 
hidegben kezdődött meg, egysé-
gei az urivi hídfőből már az első 
napon 8-12 kilométer mélyen be-
ékelődtek a magyar védelembe. 
Január 14-én a voronyezsi front 
középső és déli részén is támadás 
indult, a 3. harckocsi-hadsereg a 
scsucsjei hídfőben 50 kilométer 
szélességben törte át a magyar vé-
delmet. A német hadvezetés nem 
vetette be az arcvonalnak ezen a 
részén állomásozó egyetlen tarta-
lékát, s a visszavonulást is meg-
tiltotta. Jány a mind rosszabbra 
forduló helyzetben is ragaszkodott 
ehhez a parancshoz.
Január 16-ára a szovjet támadás 
három részre szakította a 2. ma-

gyar hadsereget. Az arcvonal fel-
bomlott, eluralkodott a pánik, Jány 
január 17-én hajnalban rendelte el 
a VII. hadtest visszavonását. Az 
elvágott, és német alárendeltségbe 
került III. hadtest tovább harcolt, 
de február elején - miután sem 
ellátmánya, sem fegyverzete nem 
maradt - parancsnoka, a később 
szovjet hadifogságba esett Stomm 
Marcell feloszlatta az alakulatot, 
melynek pár ezer katonája kijutott 
a szovjet gyűrűből.
A gyakorlatilag már nem létező 
2. magyar hadsereg 1943. január 
24-én „vált ki az arcvonalból”. 
Jányt a jórészt fegyvertelen, de-
moralizált katonák nyomorúságos 
látványa e napon késztette hírhedt 
hadparancsának megfogalmazá-
sára: „...a 2. magyar hadsereg el-
vesztette becsületét”. A katonákat 
gyávasággal vádolta és a „rend 
helyreállítása” érdekében a hely-
színi felkoncolást is engedélyezte. 
A parancs akkora felháborodást 
keltett, hogy sok helyen ki sem 
hirdették, maga Jány pedig április 
4-én nyilvánította semmisnek és 
helyettesítette egy újjal. 

A doni katasztrófa 73 éve történt

Képek forrása: 
www.wikipedia.hu
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Kosárlabda

Női amatőr NB I.: 
Január 24. vasárnap, 16.00: 
Kanizsai Vadmacskák– Tatai 
Sportegyesület. 
Január 29. péntek, 17.00: 
Szombathely – Tatai Sporte-
gyesület. 
Február 07. vasárnap, 13.00: 
Tatai Sportegyesület – MAFC.
Helyszín: Vaszary iskola tor-
naterme.
Február 14. vasárnap, 15.00: 
Tatai SE.– TFSE.
Helyszín: Vaszary-iskola tor-
naterme.

Férfi NB II., Nyugati csoport
Február 12. péntek, 19.00:
Siófok – Tatai Sportegyesület.
Február 21. vasárnap, 15.00: 
Tatai Sportegyesület – Szom-
bathely.
Helyszín: Vaszary isk. tornaterme
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Nem lehetett panasz a tatai spor-
tolók 2015. évi teljesítményére 
miatt. Sőt, még fejlődésről is be-
szélhetünk, egyre többen verse-
nyeznek hivatásosként, vagy ép-
pen amatőrként.
A vívók teljesítménye kívánkozik 
az élre, már csak azért is, mert 
olimpiai sportágban értek el nagy-
szerű eredményeket. 
Történelmi sikert ért el 2014-ben 
az OMS-Tata Iron Trade VSE női 
párbajtőrcsapata, amely az orszá-
gos felnőtt bajnokságon a dobo-
gó második fokára léphetett fel. 
Hogy nem kifutott eredményről 
volt szó, a fiatal gárda 2015 de-
cemberében is bizonyított, és újra 
megszerezte az ezüstérmet. Gnám 
Tamara, Kovács Sarolta, Kun 
Anna és Felker Adrienn volt a si-
kercsapat tagja
Az OMS-Tata Iron Trade ver-
senyzője, a még ifjúsági korú 
Esztergályos Patrik a dobogó har-
madik fokára állhatott fel a férfi 
párbajtőrcsapattal a taskenti juni-
or vívó világbajnokságon. 
Patrik a juniorok pozsonyi Vi-
lág-kupa viadalán egyéniben 
bronzérmet vehetett át, csapatban 
pedig ezüstérmes lett társaival. A 
tatai vívók trénerei: Plásztán Atti-
la, Partali Csaba és Juhász Bence.
A hegyi gyorsasági autós Hernádi 
László anyagi nehézségei ellenére 
ismét kitett magáért. A Tatai AC 
kiválósága 2015-ben három euró-
pai kategóriában versenyzett, és 
valamennyiben a második helyen 
végzett, pedig az anyagiak miatt 
az egyenként 10-14 futamokból 
álló sorozatok nem mindegyikén 
tudott részt venni. A tízszeres 
FIA Zónatrófea-, ötszörös Euró-
pa Kupa-győztes tatai autós még 
a Közép-európai szlalom bajnok-
ságban is szerzett 2015-ben ezüst- 
érmet.  

Adamik Csenge, a Tatai AC rop-
pant tehetséges asztaliteniszezője 
a korosztályos magyar válogatott 
(U11) tagjaként Belgiumban vett 
részt a 2004-ben születettek eu-
rópai TOP12 versenyén. Csenge 

végül a 6. helyen zárta a nagyon 
rangos, erős mezőnyt felvonultató 
viadalt.  
Hosszú évek óta a Tatai Edzőtá-
bor ad otthont az LSW és WTC 
speciális dobószámok világbaj-
nokságának. Az idén már tizene-
gyedszer megrendezett viadalon 
a tatai vitéz Nagy Szilveszter 
aranyérmet nyert kőlökésben, 
ezüstöt ultrakőlökésben és tör-
ténelmi nehézsúlyvetésben, míg 
harmadik lett golyóvetésben, an-
tik diszkoszvetésben, valamint  
igmándi diszkoszvetésben. Édes-
apja, Nagy Szilveszter is több me-
dália tulajdonosa lett.

Nem tekint vissza hosszú múltra 
a sárkányhajózás, ám a vizek adta 
adottságokat jól kihasználva ezt a 
szép sportágat magas szintre vit-
ték. A tataiak és a komáromiak 
gyakran közös csapattal indulnak 
a honi és nemzetközi megméret-
tetéseken, amelyekről rendre ér-
mekkel térnek haza. A 2015-ös ta-
tai (komáromi) termés: 4 arany-, 
egy ezüst- és négy bronzérem. A 
müncheni nemzetközi versenyen 
pedig két bronzérmet szerzett a 
tatai csapat.
A Tatai HódySport Egyesület ka-
jak-kenusai 2014-ben 107 egye-
sület közül az előkelő 8. helyen 
végeztek az országos ranglistán. 
2015-ben még jobban kijött a lé-
pés. Egy évvel korábban 421 pont 
kellett a klub eddigi legnagyobb 
sikeréhez, ám 2015-ben öttel töb-
bet szereztek a tataiak. Csokor 
Erik, aki minden honi versenyt 
megnyert az utóbbi évek legna-
gyobb magyar tehetsége. Nem 
véletlen, hogy sportösztöndíjat 
kapott a tatai önkormányzattól. 
Dicséretet érdemel remek telje-

sítményeiért: Almási Lili, Kovács 
Sára, Pazár Anna, Flaskár Flóra, 
Heicz Franciska, Hidvégi Hunor, 
Horváth Mátyás, Hermann Le-
vente és Karcz Ádám. A tataiak 
edzői: Császár Attila, Kun Tamás 
és Czina László.
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, még-
pedig kiváló eredménnyel. A 2000 
méteres ergométeres verseny után 
5200 méteres futás, majd 400 mé-
teres úszás következett. Bereczki 
összesítettben a második helyen 
végzett, ám futásban első lett kor-
csoportjában.
A diákolimpiai atlétikai csapat- és 
egyéni bajnokság országos döntő-
jét Székesfehérváron rendezték. A 
Kőkúti-iskola diákjai bronzérmet 
szereztek a III. korcsoportban. A 
3 helyen végző gárda tagjai: Vá-
mosi Milán, Michl Sebestyén, 
Novotni László, Csányi Csongor, 
Bolyán Ádám, Szi-Benedek Ba-
lázs, Tupi Gergő. Néhány nappal 
később egyel feljebb ismét kitet-
tek a magukért a fiúk A csapatok 
eredményhirdetésénél nagy meg-
lepetésre a kőkútisokat az utolsó-
nak szólították, ami azt jelentette, 
hogy megnyerték a versenyt. Túl-
zás nélkül, ez nagy siker volt. Az 
aranyérmes csapat tagjai: Magyar 
Sebastian, Gottwald Bálint, Már-
kus Mátyás, Farkasdy Levente, 
Prónik Ádám, Godina Benjamin 
és Steczina Milán. Felkészítő ta-
nárok, testnevelők: Bán István, 
Czina László és Sebestyén Ba-
lázs.

Három csapat- és négy egyéni 
számban jutott be a Vaszary-isko-
la az atlétikai diákolimpia egyéni 
pálya- és váltó bajnokság orszá-
gos döntőjébe. A székesfehérvári, 
IV. korcsoportos megmérettetésen 
(2000-2001-ben született verseny-
zők) a 4x1000 méteres váltófutás-
ban a tatai fiúk ötödikek lettek, a 
lányok a 4x600 méteres váltófu-
tásban a 6. helyet szerezték meg. 

A 4x1000 méteres váltócsapat 
tagjai: Felső Csaba, Pusztai Bend-
egúz, Zeőke-Szőke Barnabás, Sa-
rus Balázs. A 4x600 méteres gár-
da: Csapó Fanni, Neumayer Kitti, 
Heicz Franciska, Kupcsulák Gré-
ta. 4x100 méteren a Széles Bence, 
Gondár Bence, Konecsin László, 
Tillmann Márk összetételű csapat 
küzdött a sikerért. A Vaszary-is-
kola szépen helytálló diákjainak 
felkészítő-testnevelői: Rozman 
Edit és Fónyad Levente. 

A Tatai Edzőtáborban rendezték 
a diák A-korcsoportos országos 
cselgáncs bajnokságot. A tataiak 
kitettek magukért a nívós viada-
lon. A fiúknál a 41 kilogrammos 
súlycsoportban szereplő Staudt 
Zétény 21 induló közül a harma-
dik helyen végzett. A lányoknál 
45 kg-ban Galambos Bernadett 
két győzelem után a döntőben 
is vezetett, ám 10 másodperccel 
a mérkőzés vége előtt ellenfe-
le meglepte, így végül a szépen 
csillogó ezüstérem jutott a szá-
mára.
A tatai fiatal ökölvívók is kitet-
tek magukért. A Nagykanizsán 
megrendezett ifjúsági országos 
bajnokságon Vörös Márton ezüs-
térmet szerzett. Edzője: Kalló 
László.
Tatai bunyós történelem. Két 
helyi fiatal is bekerült a magyar 
válogatottba, és bizonyítottak is 
az Európa-bajnokságon. Kecs-
keméti Martin és Kecskeméti 
Ronald, a TTT-HSE ökölvívói 
egész évi kiváló teljesítményeik 
után utazhattak az oroszországi 
Anapaban rendezett serdülő kon-
tinensbajnokságra. Mindketten 
az előkelő 5. helyen végeztek. 
Hozzá kell tenni, hogy balsze-
rencsésen versenyeztek. Edzőik, 
Flórián Béla és Kuzma Csaba 
természetesen elégedettek tanít-
ványaik teljesítményével, hiszen 
a tatai ökölvívásban sporttörté-
nelmet írtak. 
A vizek városából még senki 
nem jutott ki világversenyre. 
A kézilabdát és a labdarúgás ösz-
szefoglalóját későbbi számunk-
ban olvashatják.   Péntek Sándor

Tata sportja 2015-ben

Gőzerővel működik a  Kőkúti-is-
kola melletti sátortetős műjégpá-
lya. Délelőttönként közoktatási 
céllal veszik igénybe a diákok 
testnevelési óráikon, délutánon-
ként a bérlők és a nagyközönség. 
Kiváló a jég minősége, a tataiak 
hamar megkedvelték a létesít-
ményt, amelynek már a Város-
gazda Zrt. az üzemeltetője. 
Horváth Zoltán Zsolt a cég pro-
jektkoordinátora, a jégpálya min-
denese elégedett a december ele-
je óta működéssel, jobbnak tartja, 
mint a tavalyi „teljesítményt. 
–  Nem állunk meg, szeretnénk 
tovább fejlődni, és minél jobban 
kiszolgálni a közönséget. A lá-
togatottságra sem lehet panasz. 
Péntektől vasárnapig a Tata-kár-

tyával mindössze 500 forint a 
belépő. Várjuk még a kistérség 
iskoláinak érdeklődését, ame-
lyek naponta 4 órától kedvez-
ménnyel bérelhetik ki a jégpá-
lyát. – ismertette Horváth Zoltán 
Zsolt, aki egyébként szakember-
ként besegít a jeges tanórákon az 
iskoláknak. 
A tervek szerint február 28-ig 
lesz nyitva a létesítmény, ez 
meghosszabbodhat az időjárás 
függvényében. Addig azonban 
szép tervek vannak. Szeretné-
nek komoly utánpótlás-nevelő 
műhelyt kialakítani. Horváth 
Zoltán Zsolt tagja volt egykoron 
a tatabányai Polipok SE kiváló 
jégkorongcsapatának, és szeret-
né meghonosítani Tatán is ezt 

a férfias sportágat. Várja a 10-
től 14 éves fiatal lányok és fiúk 
további jelentkezését. Jelenleg 
már harmincan járnak edzésre.
 –  Van egy gárdánk már, a régi, 
sok sikert elérő Polipok SE több-
nyire tataiakból állt, összejöttünk, 
rendszeresen edzünk, és elindu-
lunk különböző tornákon. Ezen 
kívül három kölyökcsapatunk is 
van már, ügyesek a srácok, van 
kikre építeni a jövőben – véle-
kedik Horváth Zoltán Zsolt, aki 
rengeteg időt tölt a jégpályán, de 
örömmel végzi munkáját.
Hogy miért nagy jelentőségű a 
tatai műjégpálya. Horváth Zol-
tán Zsolt megmutatta. Az Öreg-
tó jegére rálépett, és az recsegett 
ropogott a lába alatt. Elmondta, 

hogy valamikor a tél beálltával 
mindig vastag jég fedte a tavat, 
a mai, gyorsan változó időjárás-
ban más a helyzet. 
8-10 centisnek kellene lennie, 
hogy biztonságos legyen. A mű-
jégpályán nem kell tartani az 
esetleges tragédiáktól.
Azt is megtudtuk, hogy a hétvé-
gén kétnapos rendezvény lesz 
a létesítményben. Január 22-én 
tartják a Jég, Zene, Virág, Feszti-
vált, amelyen látványos jégdisz-
kó várja az érdeklődőket. Szom-
baton egész napos rendezvény 
lesz a Jégpályák éjszakáján, 
amely sok meglepetést tartogat 
majd a résztvevőknek. Ezen a 
napon 23 óráig tart nyitva a léte-
sítmény.        - ps -

Népszerű a műjégpálya

Győrben a sikeres tatai 
atléták

Egyre népszerűbbek az atléták 
körében a téli, szabadtéri ver-
senyek. A Tatai AC rendre részt 
vesz ezeken a megmérettetése-
ken, legutóbb Győrben értek el 
szép sikereket.
Két táv (1300 méter és 5,1 ki-
lométer) leküzdését vállalta 
a mintegy közel húszfős tatai 
gárda. 
A rövidebbet mindenki lefu-
totta, és négyen: Hanzlik Éva, 
Kakas Lili, Nagyszegi Zsom-
bor és Michl Sebestyén érmes 
helyen ért célba. A többiek is az 
első hatban végeztek korosztá-
lyukban.
Következett a hosszabb táv, 
amelyen csak titokban várt 
tatai siker született. Hanzlik 
Éva nagy csatában nem csak a 
korosztálya győzelmét szerez-
te meg, hanem a női abszolút 
címmel járó kupát is magához 
ölelhette az eredményhirdetés-
nél. Évi csapattársai is a do-
bogó közeli helyeken érkeztek 
célba.
Sándor Péter (szakosztályveze-
tő) és Csabai Ágota, a tataiak 
edzői méltán voltak elégedet-
tek a szép eredményekkel.- ps -

 Esztergályos folytatja…
Esztergályos Patrik folytatja 
remek sorozatát. A párbajtőr 
Világ Kupa-sorozat újabb ál-
lomásán, Bázelben is két ér-
met nyert. Csapatban második, 
egyéniben pedig harmadik he-
lyen zárt. Patrik teljesítményé-
nek értékét növeli, hogy ő még 
ifjúsági korú versenyző, ám a 
tatai fiú az idősebbek között is 
rendre szállítja a kiváló ered-
ményeket.        - ps -

Hernádi László (jobbra) a díj-
kiosztó ünnepségen

Vitéz Nagy Szilveszter kitett magáért

A tatai kajakosok remek évadot 
zártak

A kőkútis atléták szép 
eredményeket értek el

A Vaszary-iskola atlétái is kitettek 
magukért


