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November 24-én a Városháza 
dísztermében osztották ki az idei 
Öveges József Tanulmányi Ösz-
töndíjakat. Az elismerésben ré-
szesült tíz hallgatót Michl József 
polgármester és dr. Beró Henrietta 
alpolgármester köszöntötte. 
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a felsőoktatásban 
kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elért tatai hallgatók el-
ismerésére és megbecsülésére 
alapította az Öveges József Tanul-
mányi Ösztöndíjat a 2011/2012-es 
tanévtől. A díj olyan tatai állandó 
lakóhellyel rendelkező, nappali 
tagozatos, felsőoktatásban alap-
képzésben, osztatlan mesterkép-
zésben vagy mesterképzésben ta-
nuló hallgatónak adományozható, 

aki a díj adományozását megelő-
ző tanév mindkét félévében 4,2-
nél magasabb tanulmányi átlagot 
ért el, és még legalább egy tanéve 
van hátra a tanulmányai befejezé-
séig. A díjat évente maximum 10 
hallgatónak lehet odaítélni.
Michl József polgármester el-
mondta: - az ösztöndíjat nem szo-
ciális alapon ítélik oda, hanem an-
nak alapján, hogy a jelentkezők a 
maguk szakterületein hogyan fej-
lődnek, és milyen eredményeket 
értek el. Ezzel a díjjal a munkáju-
kat szeretnénk elismerni azoknak, 
akik a legkiválóbban haladnak 
előre a tanulmányaikban. A város-
vezető hozzátette: - remélik, hogy 
az ösztöndíjasok a tanulmányaik 
befejezése után mind visszatér-

nek majd Tatára, a program egyik 
célja is az, hogy erősítse a fiatalok 
kötődését városunkhoz.
A pályázatok alapján, a támogatás 
odaítéléséről Tata Város polgár-
mestere dönt a Humán és Ügy-
rendi Bizottság javaslata alapján. 
Idén 20 fő nyújtotta be pályázatát, 
a díjat 10 hallgatónak adomá-
nyozta Michl József.
2017-ben Öveges József tanulmá-
nyi ösztöndíjban részesült:
-Acsády Eszter - Semmelweis 
Egyetem ápolás és betegellátás 
dietetikus szakirány.
-Aros Flóra - Széchenyi István 
Egyetem gyógypedagógia szak.
-Heitz Ferenc Dániel - Budapesti 
Műszaki Egyetem Természettu-
dományi Kar, matematika szak.

 -Kiss Botond - Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egye-
tem matematika szak.
 -Mészáros Anna - Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Kar.
 -Petró Liza - Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem 
építész kar.
- Petró Petra -  Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem képzőművész ta-
nár mesterképzés.
 -Simondán Sára -  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem tanító szak.
 -Szarka Tamás - Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem előadó-mű-
vészet zenekar és kórusvezetés.
-Tóth Réka - Szegedi Tudomány-
egyetem ápolás és betegellátás 
szak.         Ábrahám Ágnes

Kiosztották az idei Öveges ösztöndíjakat

Másodiknak mindig rossz lenni, 
mert kikaptál az utolsó mérkő-
zésen. Ezt már háromszor meg-
tapasztalhatták az OMS Tata 
női párbajtőr csapatának tagjai, 
hiszen sorozatban ezüstérmeket 
szereztek az országos bajnok-
ságokon.  Ebben az évben úgy 
indultak neki, hogy ismét ott 
akarnak lenni a döntőben, de 
most már ők szeretnék fogadni a 
gratulációkat. A csapatversenyt 
megelőzte az egyéni bajnokság 

ahol nem sűrűn fordul elő amit 
most megéltek a tataiak. Két-
szer is egymással kellett vívniuk 
a kiesése szakaszban, így Kun 
Anna és Molnár Petra is korán 
búcsúzott. Viszont a legfiatalabb 
versenyző Büki Lili végigverve 
a felnőtt válogatottat bejutott 
a legjobb négy közé. Övé volt 
a legnagyobb skalp, hiszen az 
olimpiai bajnok Szász Kovács 
Emese is a legyőzöttek között 
volt. Aztán ott egy fránya tus-

sal kikapott így a bronzérem 
kerülhetett a nyakába. A csapat-
versenyben aztán az OMS Tata 
csapata ismét csupa olyan el-
lenféllel találkozott ahol váloga-
tottak szerepeltek. A döntőben a 
Békéscsaba együttesével kerül-
tek szembe, akik 2 versenyzővel 
is szerepeltek az egyéni döntő-
ben.(egyikük meg is nyerte azt) 
Szinte végig a csabaiak vezet-
tek, de az utolsó előtti asszóban 
Gnám Tamarának sikerült egy 

találatra csökkenteni a hátrányt. 
A befejező ember, Kun Anna 
nagyon harcosan áll bele ebbe 
az utolsó asszóba és az akarás, 
a tudás, a tapasztalat meghozta 
a várva várt sikert- bajnok lett a 
csapat.
Plásztán Attila edző: - nagyon 
bíztam benne hogy dobogón le-
szünk, de azért inkább a legfelső 
fokban hittem. Nagyon sokat dol-
goztunk ezért az aranyért. Büki 
Lili első felnőtt bajnoksága volt 
és az arany, valamint az egyéni 
bronz elképesztő eredmény. Iga-
zi csapat volt a négy lány.
Kun Anna: nagyon akartuk ezt 
az aranyat, elegünk volt az ezüs-
tökből. Sajnálom az egyénit, de 
most örülök a győzelemnek.
Gnám Tamara: nagyon együtt 
volt a csapat, én majdnem biz-
tos voltam benne hogy nyerni 
fogunk.
Molnár Petra: jó volt, élveztem 
a versenyt. Sokan szurkoltak ne-
künk.
Büki Lili: az egyéni verseny 
végére nagyon elfáradtam. Egy 
tussal nem jó kikapni, de az már 
mindig lutri. A mi csapatunk a 
legjobb, de nem csak azért mert 
nyertünk.                  Tompa Andor

Aranylányok!

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu
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November 23-án az Almási úti 
temetőben rendezték a felújított, 
első világháborúban életüket 
vesztett magyar katonák hősi em-
lékművének ünnepélyes átadását.
Tata Város Önkormányzata a 
Honvédelmi Minisztérium Had-
történeti Intézet és Múzeum által 
a Magyarországon található I. 
világháborús hadisírok és emlék-
művek témában kiírt pályázatára 
1 615 959,- Ft összegű támoga-
tást kapott. A HM HIM Cente-
náriumi Pályázati Igazgatóság 
szakmai javaslatainak nyomán a 
pályázati támogatás összegéből 
valósította meg az Önkormány-
zat az Almási úti temetőben lévő 

I. világháborús emlékmű felújí-
tását, amelynek során az emlék-
mű-obeliszk tardosi kő szerkeze-
tének lecsiszolása, a betűk újra 
vésése és festése, az emlékmű 
körüli korlátelemek, valamint a 
murvás burkolat felújítása való-
sult meg.
Ugyancsak a pályázat részeként 
készült el a Kocsi úti közteme-
tőben lévő I. világháborús hősi 
sírkert kőkereszt javítása, felújí-
tása, és 52 db alumínium anyagú 
névtábla gránittáblákra történő 
feliratozása és cseréje is. Ezzel 
egy időben ugyanitt a meglévő 
gyalogos sétány folytatásaként 
31,5 m hosszú és 1 m széles mur-

vaburkolatos kerti út is készült.
Michl József az ünnepségen 
megköszönte a Honvédelmi Mi-
nisztériumnak, a magyar kor-
mánynak és a tatai önkéntes 
adakozóknak, hogy a helyi első 
világháborús emlékhelyek meg-
újulhattak. Tata Város polgár-
mestere hozzátette: - köszönet 
jár azoknak is, akik összegyűjtöt-
ték a tatai háborús emlékeket és 
nem hagyják feledésbe merülni 
mindazok nevét, akik városunk-
ból mentek el a nagy háborúba, s 
köszönet azoknak a családoknak, 
akik még őrzik a háborúban el-
vesztett felmenőik emlékét.
Horváth Gábor dandártábornok, 

a Magyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandár parancs-
noka ünnepi beszédében elmond-
ta: - az elmúlt évszázad során a 
nemzet katonáinak helytállása 
és áldozata nem kímélte hazánk 
egyetlen települését, közösségét 
sem. A nemzet tagjai a hívó szó-
nak engedelmeskedve, polgári 
létüket feladva váltak a nemzeti 
haderő katonáivá, s megtették 
azt, ami minden katona köte-
lessége: harcoltak a közösség 
megmaradásáért, magyarságunk 
fennmaradásáért, jövőnkért és 
boldogulásunkért. 

Folytatás a 3. odlalon

Az első 10 helyezett között sze-
repel a legjobb helyzetben lévő 
magyar járások rangsorában a 
Tatai járás, az osszkep.hu tanul-
mánya alapján.
Az internetes oldal elemzése a 
„Térképen: A területi tőke Ma-
gyarországon” címet viseli, és 
a részletes beszámoló elején 
kiemeli: - Hazánk járásainak 
fejlettségét és helyzetét a te-
rületi tőkével mérhetjük, ami 
nem elégszik meg a pénzben jól 
kiszámolható adatok vizsgála-
tával. A területi tőke a járások 
anyagi adottságai mellett a meg-
foghatatlan gazdagságot: a kul-
túra erejét és a társadalmi ener-
giákat is figyelembe veszi. Az 
eredményekből jól látszik, hogy 
hazánkban Budapest és a megyei 
jogú városok kiemelkedően jó 
helyzetben vannak, de akadnak 
meglepő eredmények is.
Az Összkép cikkében található 
részletes térképek friss és pontos 
képet adnak arról, hogy milyen 
helyzetben vannak ma a hazai já-
rások és települések. Ez alapján, 
az adatok és a friss összegzés 
szerint a legjobb helyzetben lévő 
járások: Budapest, a Pécsi, az 
Egri, a Szegedi, a Székesfehér-
vári, a Szombathelyi, a Győri, a 
Tatai, a Zalaegerszegi, a Veszp-
rémi, a Debreceni, a Budakeszi, 
a Dunaújvárosi, a Balatonfüre-
di, a Soproni, a Békéscsabai, a 
Dunakeszi és a Szentendrei já-
rás. Az eredményből jól látható, 
hogy a Tatai járást a rangsorban 
csak megyei jogú városokhoz 
kapcsolódó járások előzik meg a 
területi tőke szempontjából.
A cikk részletesen a következő 
címen érhető el:
http://osszkep.hu/2017/11/terke-
pen-a-teruleti-toke-magyaror-
szagon/

November 29-én tartotta soron 
következő ülését Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a Városháza díszter-
mében. A képviselők a hónap 
utolsó szerdáján 20 napirendi 
pontról tárgyaltak.
Az ülés rendelet-alkotáshoz 
kapcsolódó előterjesztésekkel 
kezdődött, többek között Tata 
Építési Szabályzatának rende-
letmódosításával kapcsolatban. 
Ide tartozott a Komáromi és 
Május 1. u találkozásánál lévő 
ingatlanfejlesztés, amelynek 
során a helyszínen egy új tár-
sasház fog felépülni, valamint 
két fejlesztés a Vaszary Iskolát 
és a Fényes Fürdőt illetően. A 
Fényesen egy kerékpárút-fej-
lesztéshez kötődő szálláshely 
bővítésre nyílt mód, amely az 
ott lévő faházak helyére újak 
építését teheti lehetővé sikeres 
pályázat esetén.
Szintén a rendelet-alkotáshoz 
kapcsolódó témák sorában tár-
gyaltak a képviselők a tele-
kadóról szóló önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatáról. Mi-
chl József polgármester az ülést 
követő sajtótájékoztatóján el-
mondta: - az elmúlt időszakban 
lehetőség nyílt arra, hogy díj-
mentesen át lehetett minősíttet-
ni a zárt kerteket zártkerti mű-
velés alól kivett területté, ezzel 
viszont ezek a telkek bekerültek 
a telekadó-fizetés hatálya alá. 
Több száz ilyen gazdálkodás-
ra, pihenésre használt kert van 
a városban, de ha ezekre is az 
építési telkekre érvényes adó-
kötelezettség vonatkozna, ak-
kor a tulajdonosok valószínűleg 
kérnék a zárt kertekre való visz-
szaminősítést. Ezért a testület 
arról szavazott, hogy a szóban 
forgó területek mentesüljenek 
az adófizetési kötelezettség alól.

Két napirendi pont foglalkozott 
pályázatokhoz kapcsolódó elő-
terjesztésekkel. Az első, Tata 
Város Önkormányzat részvé-
telére vonatkozott az Interreg 
V-A Szlovákia-Magyarország 
Együttműködési program pá-
lyázatán, egy innovációs labor 
létrehozásában. Ez a lehetőség 
főleg cégeknek lehetne igazán 
hasznos, hiszen azokat a kis-
vállalkozásokat segítené, ame-
lyeknek nehézséget jelent egy 
ötletük prototípusának, vagy kis 
szériáknak a legyártása, mert 
nem találnak a közelben olyan 
műhelyt, ahol egy ilyen felada-
tot megfelelő áron elvégeztet-
hetnének. Ez a műhely nyertes 
pályázat esetén 12 partnerrel 
közösen létrehozva, tatai köz-
ponttal működhetne, és a Blá-
thy Iskola részvételével oktatá-
si területen is funkcionálhatna a 
jövőben. A novemberi ülésen a 
pályázat beadását támogatták a 
képviselők. Ugyancsak pályá-
zati témában került sor a KOM-
BI-Határon átnyúló integrált 
kerékpárkölcsönző rendszer 
elnevezésű Interreg pályázattal 
kapcsolatos döntésre, amely-
ről Michl József elmondta: - a 
határon átnyúló kerékpárköl-
csönző rendszer létrehozására 
elnyert pályázatban két kerék-
pártároló is városunkban lesz 
elhelyezve, az egyik a Güntner 
Aréna Városi Sportcsarnoknál, 
a másik pedig az Új Kajakház 
Ökoturisztikai Központnál, így 
a kerékpárkölcsönzőt kisebb 
távokra, Tatán belül is tudjuk 
majd használni - egyébként 
pedig 8 várost köt majd össze. 
Európában ez lesz a második 
olyan biciklikölcsönző-rend-
szer, amely átnyúlik a határon.
A novemberi testületi ülésen a 
gazdasági társaságokhoz kap-

csolódó előterjesztés nyomán 
a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. ügyvezetői tisztségének 
betöltéséről is voksoltak, a kép-
viselő testület Acsai Zoltánt, a 
következő 5 évre is megbízta a 
cég ügyvezető igazgatói felada-
tainak ellátásával.
Az ülés második felében több 
tájékoztatóról is tárgyaltak a 
Városháza dísztermében. Ezek 
között szerepelt az a beszámo-
ló, amely az építményadó, a 
telek- és idegenforgalmi adó, 
a helyi iparűzési adó, valamint 
a talajterhelési díj 2017. évi 
hatályosulásáról szólt. A témá-
ban Michl József tájékoztatott 
arról, hogy a telekadót tekint-
ve az előirányzott 140 millió 
forint helyett 188 millió forint 
teljesült már idén, október 31. 
napjáig. Az idei bevétel magas 
száma annak is köszönhető, 
hogy miután az Önkormány-
zat-jogszabály alapján- meg-
kapta a Földhivataltól a teljes 
tatai tulajdoni listát, azt össze-
vetették a hivatalban jegyzett 
adózók listájával, így kiderült, 
kik azok, akik elmulasztották a 
fizetést. Ez alapján idén sokan 
utólag kaptak jelzést az adófize-
tésük elmaradására vonatkozó-
an. A városvezető hozzátette: - 
bizonytalanság esetén érdemes 
utána járni annak, hogy kire 
milyen telekadó kötelezettség 
vonatkozik. Az idegenforgalmi 
adó tekintetében sokat javult 
ugyan az adómorál, de még 
mindig vannak olyan szállá-
sadók, akik próbálják ezt meg-
kerülni, pedig ez az adónem is 
komoly bevételi forrása a vá-
rosnak, hiszen az idelátogatók 
egy vendégéjszakáért 500 fo-
rintot fizetnek, amelyhez az ál-
lam újabb 500 forintot ad. Idén 
október végégi 41 millió forint 

folyt be idegenforgalmi adóból. 
Az iparűzési adó tekintetében 
egyelőre még némi lemaradás 
mutatkozik, amelynek az az 
oka, hogy az eredetileg terve-
zett bevételből 100 millió forint 
biztosan kiesik, mivel a tatai fu-
varozó vállalkozások - 70 ilyen 
vállalkozásról van szó – most 
már leírhatják iparűzési adó-
jukból az E-útdíjaik 7,5 száza-
lékát. Ettől függetlenül október 
végéig az összes adóbevétel te-
kintetében 89%-os teljesüléssel 
számolhatunk.
Az aktuális beszámolók között 
szerepelt egy tájékoztatás a Ta-
tabányai Hivatásos Tűzoltó pa-
rancsnokság tavalyi tűzvédel-
mi tevékenységéről. 2016-ban 
több mint 100 esetben vonultak 
ki Tatára, az esetek több mint 
fele műszaki mentést jelentett, 
és elenyésző számú volt az iga-
zán komoly tűzeset. Az ülés 
során a képviselők a Tatai járás 
munkaerő-piaci helyzetéről is 
tájékoztatást kaptak, melyből 
kiderült többek között, hogy vá-
rosunkban kevesebb, mint 3%-
os a munkanélküliek aránya. 
(A munkaerő – piaci helyzetről 
szóló beszámolót hamarosan a 
tata.hu weboldalon teljes ter-
jedelmében megtalálhatják az 
érdeklődők).
Sajtótájékoztatója végén 
Michl József elmondta:- sze-
retettel várnak idén is minden-
kit az Adventi Örömök prog-
ramjaira a Kossuth téren, ahol 
minden hétvégén péntektől va-
sárnapig 20 óráig várják az ér-
deklődőket egészen december 
17-ig kulturális programokkal, 
bemutatókkal és vásárral.
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete ez évi utolsó 
ülését december 20-án szerdán 
tartja a Városházán.           - áá - 

Üléseztek a képviselőkTovábbra is a legjobbak 
között szerepel a Tatai 
járás

Megújult az első világháborús emlékmű az Almási úti temetőben



Folytatás az 2.  oldalról

A mai generáció magyarjainak 
már csak távoli emlék az, hogy 
a dédapa, a nagyapa vagy az ő 
testvéreik, szeretteik elmentek, 
és nem tértek vissza. Talán így is 

van ez rendjén – tette hozzá Hor-
váth Gábor kiemelve, hogy a csa-
ládoknak mindig előre kell néz-
niük, a jövőn munkálkodva, de 
a haza, a nemzet, és a közösség 
nem felejtheti el az értük végső 
áldozatot meghozókat. Az ő em-

léküket őrzik ezek a néma kövek, 
amelyek mellett elhaladva a ké-
sei leszármazottak is leróhatják 
kegyeletüket.
A cselekvő hazaszeretet hőseire 
emlékezünk ezen a napon, azokra 
a hazafiakra, akik éltek és haltak 

a hazáért, ha kellett haltak a harc-
téren, ha pedig a gondviselés úgy 
akarta, akkor a harctérről hazatér-
ve éltek tovább a hazáért - kezdte 
beszédét a helyszínen Bencsik 
János. Egy-egy világháborús em-
lékmű előtt tisztelegve, a neveket 
olvasva, amikor néhány percre a 
családi regék élővé válnak, ér-
demes elgondolkodnunk azon, 
hogy a nevek mögött életek, az 
életek mögött hazafiak vannak, 
olyan emberek, akik a cselekvő 
hazaszeretet hősei - fogalmazott 
az országgyűlési képviselő.
Az ünnepségen az emlékművet a 
Kapucinus Plébánia képviseleté-
ben Váradi Kristóf káplán szen-
telte fel, valamint dr. Szabó Előd 
református és Frankó Mátyás 
evangélikus lelkész áldotta meg.
A rendezvényen közreműködött 
Krkos Gergő a TSZC Bláthy Ottó 
Szakgimnáziuma, Szakközépis-
kolája és Kollégiuma tanulója, 
Tata Város diákpolgármestere, 
Bagi Attila, az Eötvös József 
Gimnázium és Kollégium diákja, 
valamint a Magyar Honvédség 
25. Klapka György Lövészdan-
dár Zenekara, Balázs Attila veze-
tésével.          - áá -
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FOGADÓÓRA

DR.FRIeDRIch GábOR 
r. ezredes 

2017. december 
20-án, 10.00- 
12.00 óra között 
tartja fogadónap-
ját hivatalában, 
Tata,  Ady Endre 
u. 27. szám alatt.

Diák-közmeghallgatást tartot-
tak november 22-én a Városhá-
zán, ahol a 6-12 éves korosztály 
mondhatta el véleményét és te-
hette fel kérdéseit városunkkal, 
és az itt élő kisdiákok minden-
napjaival kapcsolatban.

A Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Városi Diákönkormány-
zat között létrejött együttműkö-
dési megállapodásnak, valamint 
a Gyermekbarát Város Program 
intézkedési tervében foglaltak-
nak megfelelően a Képvise-

lő-testület évente egy alkalom-
mal diák-közmeghallgatást tart 
a 6-12 évesek számára. Az idei 
rendezvényen részt vett dr. Beró 
Henrietta alpolgármester, az ön-
kormányzati képviselő-testület 
tagjai, Tata diákpolgármestere 

és a Városi Diákönkormányzat 
tagjai, valamint a DÖK munkáját 
segítő pedagógusok, és a tatai is-
kolákat képviselő diákok.
A diák-közmeghallgatás célja 
egyrészt az, hogy a legfiatalabb 
iskolás korosztályok szerve-
zett formában elmondhassák 
véleményüket az őket is érintő 
városi döntésekről, emellett pe-
dig tapasztalatokat szerezzenek 
a részvételi demokrácia terén. 
A közmeghallgatáson dr. Beró 
Henrietta tartott tájékoztatót az 
aktuális helyi fejlesztésekről, és 
fogadta a diákok kérdéseit. Az 
alpolgármester az eseménnyel 
kapcsolatban elmondta: - Tata 
Gyermekbarát Város, ezért is 
fontos, hogy teret biztosítsanak a 
kisdiákoknak arra, hogy elmond-
hassák véleményüket, tapaszta-

lataikat, melyek aztán beépül-
hetnek a döntési folyamatokba. 
Az évente megrendezett köz-
meghallgatáson a legkisebbek is 
elmondhatják mi az ami tetszik 
nekik a város életében, és mi az, 
amit a jövőben szeretnének látni 
az őket érintő és érdeklő terüle-
teken. Dr. Beró Henrietta hoz-
zátette, minden évben várják az 
új ötleteket, amelyek segítik a 
Gyermekbarát Város program, 
és a tervezett fejlesztések még 
hatékonyabb megvalósítását, és 
az aktuális igények felmérését.
Az idei közmeghallgatáson meg-
telt a Fischer Ház tárgyalóterme, 
ahol a diákok elsősorban a helyi 
játszóterekkel, a sportparkokkal, 
a közlekedéssel és a strandolási 
lehetőségekkel kapcsolatosan 
tettek fel kérdéseket.              - áá -

Tata Város Önkormányzata és 
a Magyary Zoltán Népfőiskolai 
Társaság közös szervezésében 
rendeztek lakossági fórumot no-
vember 27-én „Legyen inkább 
lakóPARK!” címmel, a Juniorka 
Óvodában.
A fórum témája a Bacsó Béla út 66. 
szám környezetének zöldterületi 
fejlesztése, és a helyszínre terve-
zett közösségi kert kialakítása volt.
Michl József polgármester a 
helyszínen elmondta: - A Bacsó 
Béla 66. szám több társasházat 
is érint, s a cél az, hogy lakóte-
lepből lakóparkká alakuljon a 
terület. Ez a folyamat korábban 
már elkezdődött virágosítással, a 
zöld növényzet tervezett átalakí-
tásával, játszótér-fejlesztéssel, de 
szükség van még többek között 
a parkolók számának bővítésé-
re, vagy arra hogy a jövőben az 
autóbuszok is be tudjanak oda 
fordulni, tehát számos olyan 
feladat van, amelyről ismét ér-
demes egyeztetni az ott élőkkel. 
A városvezető hozzátette: - sze-
mélyes találkozások során már 

felmérték, hogy a területen kik 
gondoznak kiskerteket, hiszen 
velük is fontos egyeztetni arról, 
hogy a zöldfelületeket hogyan 
lehetne közösen ápolni. Fontos 
szem előtt tartani, hogy Tata egy 
igazi zöld város, számos termé-
szeti csodával, védett területtel, 
ezért kiemelkedő jelentősége van 
annak, hogy ezeknek a felületek-
nek a fejlesztése ne csupán a mi 
generációnknak, hanem a jövő 
nemzedékeinek is maradandó és 
hasznos legyen – fogalmazott 
Michl József.
A lakossági fórumon részt vet-
tek a Magyary Zoltán Népfőis-
kolai Társaság munkatársai is. A 
Népfőiskola egy 22 éve működő 
tatai civil szervezet, amely évek 
óta szoros kapcsolatot ápol az 
Önkormányzattal, s ezt a kap-
csolatot korábban egy közmű-
velődési keret megállapodással 
is kiegészítettek. Ezt a munkát 
erősíti többek között a társaság 
népszerű tanfolyami rendszere, 
amely a közhasznúság szempont-
jából kiemelkedő, s amellyel a 

szervezet segít az Önkormányzat 
közművelődési feladatellátásá-
ban is. A fórumon Borsó Tibor, a 
Népfőiskola elnöke tájékoztatott 
arról, hogy a társaság él a helyi 
támogatási lehetőségekkel, s je-
lentkeztek a Környezetvédelmi 
Alap idei pályázati kiírására, egy 
közösségi kert megvalósításának 
tervével. Ez nemcsak elméleti 
képzéseket tartalmaz, hanem a 
szakmai segítségen túl gyakorlati 

megoldásokat is. A Bacsó Béla út 
66. szám alatti terület nagyon jó 
terep ehhez, mert tartalmaz szá-
mos zöldfelületet, önkormány-
zati tulajdonú közterületet, és a 
kis zárt kertekben nagy segítsé-
get jelenthet a szakmai támoga-
tás. Ráadásul a közelben óvoda 
és bölcsőde egyaránt található, 
így szeretnék beindítani a zöld 
bölcsőde és zöld óvoda progra-
mot, amelynek során a gyere-

keket megtaníthatják a környe-
zetvédelem, a kertgondozás és a 
növényismeret alapjaira.
A fórumon projektindítóként 
mutatta be a Népfőiskola a ter-
vezett közösségi kert kialakítási 
programját, Michl József pedig a 
helyi zöldterületi fejlesztésekről 
tartott tájékoztatót. A témában a 
közeljövőben további egyezte-
tések zajlanak majd a közösségi 
tervezés folyamatában.         - áá -

Diák-közmeghallgatást szerveztek a Városházán

Lakossági fórum a Bacsó 66 zöldterületi fejlesztéseiről

Megújult az első világháborús emlékmű az Almási úti temetőben

Bővebb információk:

www.tata.hu
Tatai Tv képújság

Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya Ügyintézés
2017.11.29-től  2018. 01.16-ig 

szünetel!
Első ügyfélfogadási nap: 

2018.01.17.
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 Parlamenti Napló
Befejeződött a Neszmélyi Borút felújítása
„Aki már legalább egyszer 
járt a Gerecse dombjait átsze-
lő Dunaszentmiklós és Nesz-
mély közötti úton, abban min-
den bizonnyal megszületett az 
érzés, hogy a szőlő és a bor út-
ján jár. Aki már legalább egy-
szer járt a Gerecse dombjait 
átszelő Dunaszentmiklós és 
Neszmély közötti úton, abban 
minden bizonnyal megszüle-
tett az érzés, hogy többet nem 
fog arra menni, mert az ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
út oly mértékben tönkrement 
az elmúlt három évtizedben, 
hogy az ma már csak a kaland-
vágyóknak való.” - Ezeket a 
mondatokat az idei esztendő 
első Parlamenti Naplójában 
vetettem papírra.
Az ősz során 300 milliós kor-
mányzati támogatással sikerült 
az említett útszakaszt felújíta-

ni, mely egyaránt szolgálja a 
szőlőtermesztőket és a kirán-
dulókat. A jelképes útavatón 
született javaslatot, miszerint 
nevezzük el az utat Neszmélyi 
Borútnak, a két település pol-
gármesterei is támogatták. Ez-
zel teljesítettük az időközben 
a „mennybéli kiskocsmába” 
távozó Szöllősi Mihály három 
évvel ezelőtt megfogalmazott 
három kérésének egyikét.
Második kérése az volt, hogy 
segítsük a döntéshozók figyel-
mét ráirányítani a neszmélyi 
Borvidék kiváló adottságaira, 
s a benne rejlő nemzetgazda-
sági jelentőségű lehetőségekre 
is. Ebben nagy segítségünkre 
volt, hogy Kamocsay Ákos 
után másodikként, 2016-ban 
Szöllősi Mihály is kiérdemel-
te az Év Bortermelője címet. 
A mögöttünk hagyott két esz-

tendő során sikerült a vidék-
fejlesztéssel foglalkozó kor-
mánytagokat is meginvitálni, 
hogy első kézből adjanak tájé-
koztatást a tervezett pályázati 
lehetőségekről. Kijelenthet-
jük, hogy a konzultációk meg-
hozták a maguk gyümölcsét, 
hiszen a Neszmélyi Borvidék 
nyolc borászata nyert el ösz-
szességében 800 millió forin-
tot technológia fejlesztésre. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy az 
önrész biztosításával együtt, 
legalább 1.6 milliárd forint 
értékű borászati fejlesztésre 
kerül sor a következő két esz-
tendőben.
A harmadik kérés a bormar-
keting erősítésére vonatko-
zott. Ennek megfelelően ma 
már minden nagyobb tatai 
fesztivál részét képezi a Ne-
szmélyi Borudvar, s hagyo-

mányossá vált a Neszmélyi 
Bor- és Halünnep augusztus 
eleji megrendezése is. A 
Neszmélyi Borút Egyesület 
közreműködésével sikeresen 
beadtunk egy borturisztikai 
pályázatot is, melynek 
elbírálására ezekben a 
hetekben kerül sor. 
Végül egy újabb adódó 
lehetőséget megragad-
va, a Tatai Ön-
kormányzat 
irányításá-
val egy, a 
borvi-
déki 
iden-
ti-

tást erősítő közösségfejleszté-
si pályázatot is benyújtottunk 
a Területi Operatív Program 
kiírására.

Tata Város Önkormányzatának 
szervezésében, december elsején 
rendezték a hagyományos agos-
tyáni Idősek Napját, amelyen va-
csora, és zenés mulatság várta a 
hatvan meghívott vendéget. 
Dr. Varga András, a városrész ön-
kormányzati képviselője elmond-
ta: - ilyenkor minden évben meg-

köszönjük Agostyán legidősebb 
lakóinak, hogy ezt a világot örö-
kül hagyták nekünk, és az útmu-
tatásaik alapján mi is igyekszünk  
mindennapjaink értékeit a jövő 
nemzedékeinek megőrizni, átadni. 
Michl József polgármester a hely-
színen úgy nyilatkozott: - Agos-
tyánban egy olyan kis közösség él, 

amely másként őrzi a hagyomá-
nyokat, mint a város más részein 
élők, ilyen hagyomány régóta az 
is, hogy évente egyszer köszöntik 
a városrész legidősebb lakóit. A 
polgármester hozzátette: - Minden 
idős ember megérdemli a köszö-
netet, hiszen hosszú évtizedeken 
keresztül szorgalmasan dolgoztak, 

segítették, támogatták a család-
jaikat, nevelték a gyermekeiket, 
unokáikat, kifejezve mindezzel 
Agostyán és egész Tata iránti sze-
retetüket is.
A vendégeket köszöntötte a Tatai 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zat nevében Schmidt Mónika, 
valamint Michl József és Bencsik 

János országgyűlési képviselő. 
A programban idén is külön kö-
szöntötték Agostyán legidősebb 
hölgy és férfi lakosát, majd fel-
léptek műsorukkal a tatai Geszti 
Óvoda Agostyáni Tagintézménye-
inek apróságai, ezt követően pedig 
vacsorával és zenés mulatsággal 
folytatódott az este.                   - áá -

Az időseket köszöntöttük Agostyánban

Márai Sándor Ajándék című 
versének néhány gondolatával 
köszöntötte a klubelnök Sárközi 
József  az ünnepelteket.
„És mégis, ma is,így is örökké 
mennyit ad az élet  
Csendesen adja, 2 kézzel, a 
reggelt és a délutánt, az alkonyt 
és a csillagokat.. 
Mennyit ad és milyen gazdag 
vagyok
minden napszakban,
minden pillanatban.
Ajándék ez,csodálatos ajándék
A   földig hajolok úgy köszö-
nöm meg.”
A Magyary Zoltán Művelődé-
si Ház Vízimalom termében 
november 23-án, csütörtökön 
közel ötvenen jöttek el család-
tagjaikkal együtt a 65, 70, 75, 
80, 85 éves ünnepeltek. Mayer 
Dorka tanuló klubtagunk unoká-
ja gitáron előadott dalával tette 

családiassá az együttlétet Meg-
tudtuk,hogy.1994 óta él ez a 
hagyomány a klubban,amikor a  
család mellett a bajtársi közös-
ség is köszönti az ünnepelteket. 
Sárközi József  Az emléklap, a 
2018.évi Kalendárium és Fa-
linaptár átadásakor közvetlen  
gondolatokban,személyhez szó-
lóan elevenítette fel a legked-
vesebb történetek 1-1 pillanatát 
az ünnepeltnek. Emlékezetes 
marad a jelenlévőknek Karászi 
Miklós unokájának születésnapi 
verse,amit a nagymama, Éva ol-
vasott fel. Az ünnepeltek közül 
Kovács Ferenc 85 éves és Ingár 
Lászlóné, Anikó 65 éves kö-
szönte meg a családias együttlét 
lehetőségét. Pezsgőkoccintás 
és ünnepi uzsonna követte a 
köszöntést. Palotai Margit szé-
pen megszervezte,hogy minden 
résztvevőnek  jutott az önki-

szolgáláskor a hidegtálakból és 
szendvicsekből a tálcájára ele-
gendő,finom  falat. Lázár  Antal 
klarinétművész  az alkalomhoz 
illő zeneszámokkal köszöntötte 
az ünnepelteket..A baráti be-
szélgetés tette emlékezetessé a 
találkozást,ahol az eltelt időszak 
családban megélt emlékeiket 
idézték fel,közben Kósa Eta  se-
gítőivel finom kocsi sós és édes 
süteményeket varázsolt az asz-
talokra .Jó volt látni  az örömöt 
az arcokon,mert úgy gondoltuk, 
hogy advent előtt is érezzék  a 
résztvevők a szeretetet és meg-
becsülést.
Köszönjük a Városkapu Zrt dol-
gozójának, Fülöp Zsoltnak ön-
zetlen segítségét a sikeres ren-
dezvény előkészítésében.
Úgy határoztunk jövőre is foly-
tatjuk ezt a hagyományt a klubé-
letben.                      Sárközi József

Jubileumi születésnap a Honvéd Bajtársi Klubban  SZeRKeSSZÜNK eGYÜTT

Karácsonyi üdvözlet

Beköszöntött a december hava,
Olvadni kezdett a tél első hava.
Lassan itt az év vége, közeleg az ünnep,
Dallal köszöntjük szeretett Istenünket.
Odaadóan vigyázunk, mint Ő is tette,
Gyerekekre, megfáradt öregekre.

Kívánunk egymásnak sok szépet,
A szeretet ünnepén várjuk az újévet.
Ránézünk a fenyőfa csillogó fényére,
Átárad  lelkünkben a szeretet és a béke.
CSendes áhítatunkban ezt kívánjuk:
Oldódjon a harag, teljesüljön a vágyunk.
NYugodjon a lélek, szeressenek az emberek,
Találkozzunk Szép Karácsony jövőre is veled!  

      
      Id.Bankó Róbert           
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A többszörös véradókat köszön-
tötték november 28-án Tatán, a 
Fischer Házban. Az ünnepségre 
elsősorban Tatáról és Bajról kaptak 
meghívást, de neszmélyi véradó is 
szerepelt a kitüntetettek között.
November 27. a Véradók Napja 
Magyarországon, amelyet 1988 
óta ünnepelünk. Először 1954-ben 
adományoztak kitüntetéseket a 

sokszoros véradóknak, majd a Ma-
gyar Vöröskereszt javasolta, hogy 
1988-tól kezdődően november 27. 
legyen a Véradók Napja.
Jámbor Imre, a Magyar Vöröske-
reszt tatai területi vezetője a hely-
színen elmondta: - 10, 20, 25, 30, 
40 és 50-szeres véradókat szoktak 
ebből az alkalomból külön köszön-
teni, ezzel is jelezve a véradás ki-

emelt társadalmi jelentőségét. Az 
utóbbi időben sajnos csökkent a 
véradók száma, ami köszönhető a 
mérséklődő születésszámnak vala-
mint az életkorral járó betegségek 
kialakulásának is. A hosszú távú 
megoldást az jelentheti, ha a mun-
kahelyek mellett végzős közép-
iskolások körében is szerveznek 
véradásokat, és ezzel kapcsolatos 

ismeretterjesztést, így eljuttatva a 
fiatalabb generációkhoz a véradás 
fontosságának üzenetét.
A helyszínen Michl József polgár-
mester és dr. Beró Henrietta alpol-
gármester köszöntötte a véradókat. 
A polgármester minden olyan tatai 
nevében megköszönte a segítséget, 
akik a véradóknak köszönhetik egy 
betegségből való kigyógyulásu-
kat vagy az életüket. Köszönet jár 
azért is, mert a többszörös véradók 

életében a segítségadás egy bevett, 
természetes része az életnek. Azt 
kívánom önöknek, hogy adni aka-
rásuk legyen egy állandó biztonság 
az életükben, ami folyamatos növe-
kedést és erősödést is ad önöknek 
- fogalmazott a városvezető.
Az ünnepségen a megjelent vé-
radók emléklapot és emlékérmet, 
valamint ajándékokat vehettek át. 
Az eseményen közreműködött a 
Tatai Bartók Béla Óvoda.        - áá -

A tavalyihoz hasonlóan idén is 
kiemelkedően szerepeltek a va-
szarys diákok az október 13-án 
megrendezett Bolyai Matematika 
Csapatverseny megyei forduló-
ján, ahol 359 csapat, közel 1430 
diákja mérte össze tudását. 

Ez a verseny nemcsak a gyerekek 
tantárgyi ismereteit, hanem a ta-
nulók csapatban való jó együtt-
működését is tükrözi. Három 
évfolyamon állhatott vaszarys 
csapat a dobogó legfelső fokán, 
így ők képviselik megyénket az 

országos döntőben. Eredmények: 
4. évfolyam: 6. hely: Csölley 
Zsófia, Kővári Zorka, Serfőző 
Fanni, Szigeti Nóra
szítő tanár: Pál Zsuzsanna
5. évfolyam: 1. hely: Bencsik 
Olivér, Bognár Balázs, Borisza 

Benedek, Takács Zalán
5. hely: Farkas Lili, Galgóczy 
Csenge, Madarász Petra, Szeiler 
Jázmin
7. hely: Boczonádi Bora, Szabó 
Eszter, Urbanics Anna, Varga 
Irma

Felkészítő tanár: Csalainé Csen-
gődi Judit
6. évfolyam: 1. hely: Nagy Ben-
jamin, Nagy Marcell, Nagy Dá-
vid, Rossz Koppány
7. hely: Bélik Eszter, Fekets Lil-
la, Kurcsik Flóra, Rigó Nóri
Felkészítő tanár: Nyakasné Szi-
getvári Zita
7. évfolyam: 1. hely: Apagyi Ba-
lázs, Csicsai Bajnok, Farkas Ben-
ce, Kiss Viktor
8. hely: Farkasdy Károly, Pacs-
kó Csaba, Rozmann Bence, Vigh 
Viktor
9. hely: Huszár Benedek, Maróti 
Benedek, Szegedi Norbert, Tóth 
Máté
Felkészítő tanárok: Mészárosné 
Nagy Éva
Sebők István
8. évfolyam: 3. hely: Bilszky 
Márk, Fekets Anna, Fekets Virág, 
Frank Éda
Felkészítő tanár: Avramcsevné 
Hegedűs Ildikó
A felkészítő pedagógusok ered-
ményes munkája, a diákok tudá-
sa és szorgalma a garancia arra, 
hogy a következő megméretteté-
sen is megállják helyüket. 

ebben az évben is taroltak a vaszarys diákok!

Köszönet a véradóknak!

Idén 9. alkalommal került meg-
rendezésre a Földtudományos 
Forgatag, amelynek ismét a 
Magyar Természettudományi 
Múzeum adott otthont.
Ez a hétvége a földtudomá-

nyokról szól, idén több, mint 40 
intézmény mutatta be kutatása-
it, legújabb fejlesztéseit, vagy 
éppen gyűjteménye legérde-
kesebb darabjait. A klasszikus 
geológiától kezdve a modern 

robottechnikáig mindennel ta-
lálkozhatott, aki ellátogatott a 
Múzeumba a Ludovika térre 
november 11-12-én.
Idén mi a tatai források és bar-
langok témakört választottuk, 

ezzel kapcsolatos képződmé-
nyeket – cseppkő, barit kristály, 
növénylenyomatos kőzetek, 
mamut agyar – lehetett kézbe 
venni, valamint a témához illő 
játékokkal (labirintus, kirakók, 
színezők, 3D-s mamut készí-
tés, memória játék, homokkép 
készítés) vártunk kicsiket és 
nagyokat egyaránt. Azok sem 

maradtak ki, akik tudásukat 
szerették volna tesztelni, hiszen 
többféle feladatlapon mérhet-
ték fel tudásukat, a jó megoldá-
sokat pedig kis meglepetések-
kel jutalmaztuk.
Köszönjük a lelkes érdeklődést 
Mindenkinek, külön jó érzés 
volt már visszatérő látogatók-
kal találkozni!      Kövesdi Mónika

budapesten jártunk, Forgatagot láttunk...

Fotók:kunymuzeum.hu
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Ajánló

Az első adventi hétvégén érkezett Tatára a csíksomlyói Árvácskák csoport-
ja, akik ezúttal is egy betlehemessel kedveskedtek a tatai közönségnek. 
Advent első vasárnapján pedig már kilencedik alkalommal szerveztek öku-
menikus zenés áhítatot, amelyen a város 6 felnőtt énekkarából összeállt 
egyesített kórus örvendeztette meg a tataiakat. 

Fotók: Domokos Attila
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„Mi az, mi nálunk 
sohse pang? A hang…”

Újabb színnel bővült a 
Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár már amúgy is szí-
nes palettája: könyvklubot 
indítottak a kertvárosi Va-
kok Állami Intézetének Tatai 
Rehabilitációs Telephelyén. 
Az első összejövetelre 2017. 
november 15-én került sor az 
intézményben. 
A lakók rendkívül nyitot-
tak és érdeklődők az iroda-
lom iránt. Néhányan épp az 
érettségi vizsga letételére 
készülnek. Így a novemberi 
találkozó a 140 éve született 
költőről, Ady Endréről szólt, 
aki így írt magáról: „Írásaim, 
különösen a versek, egysze-
rűen fölháborodást keltettek: 
voltam bolond, komédiás, 
értelmetlen, magyartalan, 
hazaáruló, szóval elértem 
mindent, amit Magyarorszá-
gon egy poétának el lehetett 
érni…”.
A költő-újságíró küzdel-
mes életútját vers- és újság-
cikk-részleteken, a családta-
gok levelezésének részletein 
keresztül ismerhették meg a 
résztvevők. De nagy öröm-
mel vettek részt a költő által 
is kedvelt anagramma-játék-
ban, illetve hallgatták a meg-
zenésített Ady-verseket is.
    A klub következő, decem-
beri összejövetele a kará-
csony jegyében zajlik majd, 
melyre a szervezők szeretet-
tel várják látássérült sorstár-
saikat is. A pontos időpontról 
a Vakok és Gyengénlátók 
Komárom-Esztergom me-
gyei Egyesületénél lehet tá-
jékozódni.     Kerekesné Fuli Anikó

 

A Német Nemzetiségi Múze-
umban november 23-án mutat-
ták be Hartmann Miklós: A szé-
na illata című regényét, mely 
egy megyénkbe települt német 
család életéről szól. A kiad-
ványt a helyszínen Dr. Salamon 
Éva és Busa Mónika mutatta 
be, a vendégeket Michl József 
polgármester köszöntötte.
A „Széna illata” című regény-
ben az író saját családjának tör-
ténetét dolgozta fel, levéltári és 
családfa kutatások nyomán, ki-

egészítve a saját emlékeivel. A 
könyv 200 év történetét foglal-
ja össze, egy Németországból 
Komárom-Esztergom megyébe 
betelepült földműves család 
mindennapjain, és generáció-
kon átívelő sorsán keresztül.
Busa Mónika a Kuny Domo-
kos Múzeum néprajzosa, aki a 
könyv megjelenését szakmai 
tanácsaival segítette, elmondta: 
- A regény különlegessége az, 
hogy a történelemkönyvekből 
és a történeti leírásokból már 

ismert tényeket, korszakokat 
egy család életén keresztül kö-
vethetjük nyomon, s ez a sze-
mélyesség, amely az egyéni 
sorsok és látásmódok szemszö-
géből mutatja be a Magyaror-
szágra telepített németek hely-
zetét és küzdelmeit, rendkívül 
személyessé, befogadhatóvá és 
átélhetővé teszi a történelmi té-
nyeket, adatokat, leírásokat.
A kiadvány szerkesztője, Dr. 
Salamon Éva ajánlásában ki-
emelte: - A Széna illata időu-

tazásra invitálja az olvasót. 
A régi korok nyomokban fel-
lehető hagyományait mindig 
szívesen kutatjuk, akár filmről, 
akár színházról, vagy könyvről 
van szó. Ezzel a kötettel a ma-
gyarországi német kisebbség 
múltjába, hányattatott sorsába, 
dolgos, szorgalmas mindennap-
jaiba tekinthetünk bele. Visz-
szanézni kétszáz évre egyetlen 
család történetén keresztül nem 
csak élmény, de tanulságos is.
Hartmann Miklós, aki kisgyer-
mekként élt Komárom-Eszter-
gom megyében, de jelenleg már 
Zalaegerszegen lakik, a bemu-
tatón elmondta: - regényt két-

féle módon lehet írni: egy el-
képzelt valóságot alkotva, vagy 
pedig úgy, hogy a valóság egyes 
elemeit az írói fantázia csu-
pán összekapcsolja. Ez utóbbi 
módon született A széna illata, 
mely azoknak a nézőpontjából 
íródott, akikről szól-fogalma-
zott Hartmann Miklós.
A 230 oldalas könyv fejezetei 
egy-egy generáció életét, küz-
delmeit idézik, s közös üzenetük 
az, hogy minden korban szükség 
lehet túlélési stratégiára.
A regény hamarosan megvásá-
rolható lesz a komáromi és tatai 
könyvesboltokban, valamint a 
Kuny Domokos Múzeumban.

Tv-bemondó, riporter, csalá-
danya, barát…és elsőkönyves 
író. November 22-én könyvtá-
runk vendége volt Szakács Zsu-
zsa (alias Nógrádi Szofi), aki 
Újraföstve c. könyvét mutatta be 
a közönségnek. A kézikönyvtár 
kicsinek bizonyult, szó szerint 
a csilláron is lógtak (volna, ha a 
világítótestek állapota ezt lehe-
tővé tenné).
Mi késztet egy –a külső szemlé-
lő által sikeres, szép, mosolygós, 

szakmailag elismert -NŐT, úgy 
az 50. év környékén, hogy felszá-
molva (szinte) mindent, köves-
sen egy utat…amit nem is volt 
könnyű meglelni. Érzések, gyöt-
rődések, keresgélések…gondo-
latok és napi gondok…mindez 
lebilincselően „szakisan”, nevet-
tetőn és elgondolkodtatón.
Aztán előkerül egy régi kép és 
vele egy érzés…meleg nyári 
szél, terméskő a talp alatt, len-
vászon ruha hűvös érintése és 

vízszag…Lassan körvonalazó-
dik a terv, hogy ez az érzés újra 
visszajöjjön.
S Szakács Zsuzsa eltűnik a ké-
pernyőről, hogy aztán egy év 
múlva újra feltűnjön…nálunk, a 
könyvtárban. Mi történt közben? 
Megtudhatja, ha elolvassa az Új-

raföstve c. könyvet, ami egy tri-
lógia első része.
FIGYELEM! Kacagást (néhol 
harsány nevetést) idéz elő! Le-
gyen tekintettel környezetére! 
Munkaértkezlet, továbbképzés 
alatt, tömegközlekedve csak 
óvatosan olvasni!    Sinkó Ildikó

December 2-án a Kossuth téren, 
az Adventi Örömök programjá-
ban léptek fel a csíksomlyói Ár-
vácskák. Az 51 fős csoport tagjai 
betlehemes műsorukat mutatták 
be a tatai közönségnek.
Az Árvácska együttes 1997 
őszén alakult a csíksomlyói gyer-
mekotthon lakóiból, akkor 40 ál-
lami gondozott gyerekkel kezdve 
meg működését. Az Árvácskák 
már évek óta hagyományosan 
ellátogatnak hozzánk, fellépése-
iket mindig nagy siker kíséri.
Gergely István a Csibész Ala-
pítvány elnöke a helyszínen el-
mondta: -  küldetésüknek már 
hagyománya van, hiszen két 
évtizede járnak Magyarországra 
az adventi időszakban. A gyere-

kek általában családoknál van-
nak elhelyezve, s a szeretetteljes 
befogadást minden évben lel-
ki-szellemi ajándékokkal viszo-
nozzák. Az a tapasztalat - tette 
hozzá Gergely István, hogy nagy 
öröm az elfogadás-befogadás, 
mint ahogyan az ünnepi műsort 
is mindig örömmel fogadja a kö-
zönség. 
Michl József a Kossuth téren kö-
szönetet mondott mindenkinek, 
aki segített az Árvácskák foga-
dásában, külön azoknak a csa-
ládoknak, amelyek befogadták 
a gyerekeket, valamint a Máltai 
Szeretetszolgálatnak, és minden 
adakozónak, aki ajándékával se-
gített. A városvezető hozzátette: 
- az, hogy a gyerekek kísérőikkel 

egy ilyen hosszú út során eljön-
nek hazánkba előadásokat tarta-
ni, nekünk már önmagában egy 

nagy ajándék, amit viszonzunk 
a szeretetünkkel, jóságunkkal és 
adományainkkal.

A széna illata – tatai könyvbemutató a múzeumban

Újraföstve

Tatán léptek fel a csíksomlyói Árvácskák
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Megígérték. 
Betartották. 
Eljöttek.
A Gútay Jánosné által vezetett Tatai 
Versbarátok Köre abban a megtisz-
teltetésben részesült, hogy a közel-
múltban, városunkban fogadhattuk 
a Pelok Gabriella által irányított 
Nagyszalontai Versbarátokat. El-
hozták magukkal Arany János köl-
tészetét és a bihari táj szépségét 
idéző, - Nagyszalonta iránti sze-
retetüket. Döntően Arany-versek 
előadásával, zenei kísérettel fellép-
tek a Tatai Református Imaházban 
és a Bordó-ház-ban is. Mindkét 
helyen nagy tetszést arattak. Mű-
sorukban helyet kaptak még Sinka 
István, Zilahy Lajos és Gábor Fe-
renc versei is, akik szintén Nagy-
szalonta szülöttei.
Ismert a mondás, miszerint: „Ha 
egy nép nem ismeri a múltját, an-

nak jövője sincs.”
A nagyszalontai versmondók  - 
Pelok Gabriella Patócs Júlia, , 
Kaczagi Erzsébet, Mados Mária, 
Balogh Mária, Nagy Irén  - gon-
doskodtak arról, hogy ennek a 
nemzetnek a múltját az előadott 
versekkel felidézzék. Gali Teréz, 
Arany János dalaival és megze-
nésített verseivel - gitárral a ke-
zében - úgy állt előttünk, mint egy 
eleven múlt, szép hangján előa-
dott énekeiből csak úgy áradt a hit 
és a szülőföld szeretete. Sarjadt a 
jövő!
A nagyszalontaiak verselését hall-
gatva mindvégig okkal merült fel 
bennünk, hogy milyen büszke és 
gazdag az a nép, akire Arany Já-
nos és Nagyszalonta fentebb em-
lített szülöttei költészete által, fel-
becsülhetetlen kincset érő örökség 
háramlott. A teljesség igénye nél-

küli felsorolás mellett, elhangzott 
az „Ó torony” című vers, amely a 
Bocskay által Nagyszalontán lete-
lepített 300 hajdúnak és a ”Cson-
ka-toronynak” állít emléket. És 
most is: „Áll a torony, mint vala-
mi Bábel, rajt’ az idő nyomtalanul 
jár el.”
Jól bánunk-e az Arany-örökség-
gel? Rohanó, anyagias világunk-
ban súlyos a jelentése annak a 
gondolatnak, amit a „Fiamnak” 
című versben hallottunk, hogy: 
„Látod, én szegény költő vagyok: 
örökül hát nem sokat hagyok, leg-
följebb mocsoktalan nevet: a tö-
megnél hitvány érdemet.” Talán 
elgondolkodtató, hogy a gazdag-
ságot mégiscsak a „mocsoktalan 
név” adja. 
Dalban hangzott el a „Csalá-
di kör” című vers. Ez is a mába 
mutat, mert a család esti, meghitt 

nyugalmára oly nagy szükség van. 
Mint ahogy helye van, a „Vissza-
tekintés”-nek is. Milyen szépen 
szólt: „Álmaim is voltak, voltak… 
Óh, én ifjú álmaim! Rég eltűntek, 
szétfoszoltak, mint köd a szél szár-
nyain. Az az ábránd – elenyészett, 
az a légvár – füstgomoly, az a re-
mény, az az érzet, az a világ nincs 
sehol!” És dal szólt a „Vágy”-ról 
is, megjelenítve a szülőföld iránti 
szeretetet, az utána való elmúlha-
tatlan vágyakozást. A költő tudta, 
a szülőföldről hogy „ ez az a hely, 
mit angyaloktól szerettünk el.”
Patócs Júlia adta elő a „Széche-
nyi emlékezete” című verset. Ez az 
alkotás a dicső múlt egy darabja. 
Milyen szépen mondja a költő : „ 
Nem hal meg az, ki milliókra költi 
dús élte kincsét, ámbár napja múl, 
hanem lerázva, ami benne földi, 
egy éltető eszmévé finomul. Mely 

fennmarad, s nőttön nő tiszta fé-
nye, amint időben, térben távozik, 
melyhez tekint fel az utód erénye: 
óhajt, remél, hisz és imádkozik.”  
És reményteljes az is amit a vers-
ben  Széchenyi István maga  mon-
dott, mi szerint: „A magyar lesz, 
– hogy legyen.” 
 Végül  Hartmann Ferenc tár-
sunk által írt verssel köszöntük 
meg Nagyszalonta versmondói-
nak, hogy „Arany János versben 
és dalban” című műsorukkal - az 
Arany Bicentenárium kereté-
ben - Ők is hozzájárultak ahhoz, 
hogy feltegyük magunknak azt 
a kérdést, hogy ki nekünk Arany 
János? Mit jelent nekünk most, 
Arany János költészete? 
Gondolkozzunk el rajta!

dr. Sopovné dr Bachmann Katalin    
 a Tatai Versbarátok krónikása

Tatán jártak a Nagyszalontai Versbarátok

XXXV. SZILVeSZTeRI FUTáS
2017. december 31. 11,00

Rendező: Tata Város Önkormányzata
Fiatal Utazók Klubja
KEM SZÖSZ Természetbarát Szö-
vetség
Rajt, cél: Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ
Rajt: 11,00
Táv: 1 kör (kb. 7 km) az Öreg-tó körül
Nevezés: 9:30-tól. Nevezési díj nincs!
Díjazás:   az abszolút 1-3 férfi és női 
versenyző érmet és kupát kap.
Egyebek: minden rajtszámmal ren-
delkező versenyző tombola sorsolá-
son vesz részt.
A három legötletesebb jelmezben 
futó különdíjat kap.
Információ: 
Lentulai Mária  34-384-791
Tompa Andor   30-749-7343
B U É K!  Fussunk együtt!

December 12. (kedd) – Irodalomsorozat
2. Jász Attila (1966-) író-költő, esszéíró, 
szerkesztő – a tatabányai Új Forrás főszer-
kesztője, kiadóvezető.
1989 óta publikál, Szőnybe született, Ta-
tán él és közel 20 kötete jelent már meg, 
munkásságát számos díjjal ismerték el, 
közöttük Komárom-Esztergom Megyéért 
elismerést is megkapta.

December 13. (szerda) – Vaszary 150
3. Vaszary tanári működése, ennek szere-
pe alkotói és elméleti munkásságában. A 
művész  hatása a következő festő generá-

ciókra („A magyar művészképzés korsza-
kai - Vaszary a Képzőművészeti Főiskola 
katedráján”)
Előadó: Révész Emese egyetemi docens, 
Képzőművészeti Egyetem

December 19. (kedd) – Egészségügy 
sorozat
4. Alvás-álom és horkolás 
Előadó: dr. Pálfi János körzeti orvos, Tata

Belépődíj nincs! 
A támogatást örömmel fogadjuk!
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság
2017. DeceMbeR hAVI PROGRAMJAI 

Előadások helyszíne: 
Tata, Tanoda tér 5. (volt Piarista rendház), kezdés 17 óra (eltérés esetén jelezzük).

December 14. csütörtök 14.00 óra Művelődési Ház,  Vízimalom terem
Karácsonyi klubdélután
Vendégünk: Szabó János főhadnagy, evangelikus tábori lelkész
Az „Őszirózsa dalkör” adventi műsorával, valamint karácsonyi emlékekkel gondolunk 
régi karácsonyokra. Közreműködnek még klubunk verselői.
Az „Őszirózsa dalkör” felkészül és részt vesz az adventi műsoron, a Kossuth téren. 
Várható időpontja: december 10-én 10.00 (vagy 17.00) órától. (Szervezés folyamat-
ban)
Kérjük klubtagjainkat, hogy vegyenek részt a városi adventi műsorokon és az iskolák 
rendezvényein.
Klubtagjainknak, családjaiknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, boldog szerencsés 
új esztendőt kíván az elnökség.

A honvéd bajtrsi Klub 
2017. decemberi programjai

Advent a keresztény kultúrkör-
ben a karácsony napját (decem-
ber 25-ét) megelőző negyedik 
vasárnaptól (görögkatolikusok-
nál hatodik vasárnaptól) egé-
szen a karácsonyig számított 
időszak. A karácsonyi ünnep-
kör advent első napjával kez-
dődik, és vízkeresztig (január 
6-ig) tart. Advent első vasár-
napja egyúttal az egyházi év 
kezdetét is jelenti.
Az adventi időszak Szent 
András apostol napjához (no-
vember 30.) legközelebb eső 
vasárnappal veszi kezdetét, és 
karácsonyig tart. Adventerede-
te a 4. századig nyúlik vissza. 
VII. Gergely pápa négyben ha-

tározta meg az adventi vasárna-
pok a számát. Advent első va-
sárnapja mindig november 27. 
és december 3. közé esik, míg 
negyedik, utolsó vasárnapja 
december 18. és december 24. 
közé.
Advent első vasárnapja három 
időszak kezdetét is jelenti: a 
keresztény egyházi év kezdetét, 
a karácsonyi ünnepkör kezdetét 
és természetesen az adventi 
időszak kezdetét.
Az advent szó jelentése „eljö-
vetel”. A latin „adventus Domi-
ni” kifejezésből származik, ami 
annyit tesz: „az Úr eljövetele”. 
A karácsonyt megelőző várako-
zás az eljövetelben éri el jutal-

mát. Régebben egyes vidéke-
ken „kisböjtnek” nevezték ezt 
az időszakot.
Egyházi szertartások és szoká-
sok
A katolikus egyházban az ad-
vent liturgikus színe a lila, mely 
a bűnbánatot, a szent fegyelmet 
és az összeszedettséget jelképe-
zi. Adventharmadik vasárnap-
ján, örömvasárnapon (gaudete 
vasárnap) az Úr eljövetelének 
közelségét ünneplik; e nap li-
turgikus színe legtöbb helyen a 
rózsaszín. Az egész időszakban 
dísztelen a templomi oltár, az 
orgona szerepe pedig az énekek 
kíséretére korlátozódik.
Adventi koszorú

Így nézhetett ki Wichern evan-
gélikus lelkész adventi ko-
szorúja: vasárnapokra fehér, 
hétköznapokra piros gyertyák 
jutottak
Adventkor a 19–20. század 
óta szokás koszorút készíteni. 
Az adventi koszorú ősét 1839-
ben Johann H. Wichern német 
evangélikus lelkész készítette 
el: egy felfüggesztett szekérke-
réken 23 gyertyát helyezett el, 
melyek közül minden nap egy-
gyel többet gyújtott meg kará-
csonyig.
Ma az adventi koszorú általá-
ban fenyőágból készített kör 
alakú koszorú, melyet négy 
gyertyával díszítenek. A gyer-

tyák színe a katolikus hagyo-
mány szerint a bűnbánat színét 
jelképező lila, kivéve a har-
madik vasárnapra jutót, amely 
rózsaszín, mert ez az öröm va-
sárnapja. A gyertyákat vasár-
naponként (vagy előző este) 
gyújtják meg, minden alkalom-
mal eggyel többet. A világító 
gyertyák számának növekedése 
szimbolizálja a növekvő fényt, 
amelyet Isten Jézusban a vára-
kozónak ad karácsonykor. Az 
adventi koszorún mind a négy 
gyertya egyszerre ég az utolsó 
vasárnapon.

Forrás: www.magyarkurir.hu, 
Magyar Katolikus Lexikon, 

www.gondola.hu

Advent - a várakozás időszaka

Ajánló
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ASZTALITENISZ
december 9 (szombat)15.00 
Tatai AC – Budaörs NB I.
A mérkőzést a TAC székházban 
játsszák.
KÉZILABDA
december 8 (péntek) 15.40  Ta-
tai AC – Ajka fiú serdülő
17.00 Tatai AC – Ajka férfi 
ifjúsági
december 15 (péntek) 18.00 
Tatai AC – PLER NB I/B
RÖPLABDA
december 17 (vasárnap) 15.00 
Tatai AC – HÉP RÖPKE női NB II.
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.

November utolsó hétvégéjén már a 
tavaszt kezdték a megyei labdarú-
gó csapatok. A TAC hazai pályán 
a 2. helyezett Zsámbék együttesét 
fogadta. Lett volna miért vissza-
vágni, hiszen augusztusban veresé-
get szenvedtek idegenben. Sajnos 
a hazai szurkolók nagyon kevesen 
voltak kíváncsiak a találkozóra, 
viszont sokan érkeztek Zsám-
békról és hallatták is a hangjukat. 
Kezdetben a tataiak játszottak me-
zőnyfölényben, de sok volt a hiba 
a játékban. A második félidő ven-
dég góllal kezdődött, a TAC pedig 
hiába erőlködött nem ment a játék. 

A 65. percben lőtt második gól el-
döntötte a meccset. A vége kicsit 
viharos lett a játékvezető jóvoltá-
ból, Sándor piros lapot is kapott. 
Nem sikerült tehát a visszavágás, 
vereséggel indult a tavasz.
Tatai AC – Zsámbéki SK 0-2 (0-0)
Vezette: Széplábi G.
Góllövő: Sugár 50, Tuba 65
Kiállítva: Sándor (TAC)94
Edző: Wéber Roland
-Nagyon szerettük volna győze-
lemmel zárni az évet. Semmi nem 
jött össze és a gólokat is olyan 
szituációkból kaptunk amikre ké-
szültünk. 

Minden évben novemberben rendezi meg a Városi Diáksport Bizottság az úszóversenyeket, amelyeken eldőlhet, kik indulhatnak a megyei baj-
nokságon. A III. és IV. korcsoport az Edzőtáborban, míg az I. és II. a Kőkúti uszodában versenyez. A kisebbeknél elég népes mezőnyök indulnak, 
míg a nagyobbaknál már csökken a létszám. Szinte minden városi iskola képviseltette magát valamelyik korcsoportban. A megyei döntőbe való 
induláshoz, amit december 12-én Tatabányán rendeznek a versenyszámok dobogósai szereztek jogot és ha az iskola benevezi őket indulhatnak.

Úszás Diákolimpia

Versenyszám I kcs.    II kcs.    III kcs.    IV kcs.    
lány mell 1.Hernádi Kitti (Kőkúti) 1.Csurgó Bora (Kk) 1.Hernádi Ildikó (Talentum) 1. Fábián Viki (Kk)

  2. Kiss Lili(Talentum) 2. Boczanádi Bora (Vasz)  2. Dobos Laura(Kk) 2. Tompa Anna (Kk)

 3. Dobai Emma (Kk) 3. Csongrádi Sára(Baj)   3. Irtó Leila (Ttum) 3. Dobler Aisa(Kk
fiú mell 1 Szabados Bence(Vasz) 1. Sipos Iván(Ttum) 1. Szakáll Szilárd(Kk) 1. Klement Viktor(Kk)

2. Sztányi Zalán(Ttum) 2. Dettre Boldizsár(Ttum)  2. Beyer Benjamin(Vasz) 2.Richter Dávid(Kk)
 3.Bondor Olivér(Jázmin) 3.Zwikl Botond(Kk)   3. Jenei Zsombor(Kk)  3.Sekk Gábor (Kk)

 3. Nagy Ábel (Vasz)  3. Nagy Ábel (Vasz)
 lány hát 1. Nagy Dalma(Kk) 1. Tóth-Békevári Lili(Kk)  1.Sóti Lili(Kk)  1.Dobler Aisa(Kk)

2.Kurdi Boglárka(Kk)  2. Emhő Lidia(Kk)     2. Hernádi Ildikó(Ttum) 2.Bolyán Gréta(Kk)
3.Mecséry Rozi(Vasz)  3.Klement Kinga(Kk) ----------         -     3.Zahorán Emese(Ttum)

  fiú hát   1.Fatuska Dávid(Ttum) 1.Wojejvodics Áron)Kk) 1.Horváth Levente(Kk) 1.Hanzlik Levente(Kk)
2.Szilas Máté(Jázmin) 2.Gaál Balázs(Kk) 2. Hidvégi Zalán(Ttum)  2.Hidvégi Hunor(Ttum)

3.Pógyor Dominik(Kk)  3.Schwarczenberger Erik 
(Ttum)

3.Fogel Gergő(Ttum)   3.Hoczek Máté

lány gyors 1.Nagy Dalma 1.Tóth-Békevári Lili  1. Sóti Lili     1.Fábián Viktória
 2.Hernádi Kitti(Vasz)  2.Csurgó Bora 2.Dodos Laura 2. Tompa Anna

 3.Lakatos Dóra(Jázmin) 3.Himer Laura(Kk) 3. Bogdányi Csenge(Kk) 3. Faggyas Zsófia(Ttum)

  fiú gyors      1. Szabados Bence    1. Gaál Balázs   1.Horváth Levente 1.Hidvégi Hunor

 2.Szilas Máté       2.Wojejdovics Áron     2.Hidvégi Zalán  2.Somogyvári Máté(Kk)

3. Sztányi Zalán  3.Milkó Zalán(Jázmin) 3.Bayer Benjamin 3.Nagy Péter(Kk) 

Őszi első a TAC
A megyei női kézilabda bajnokság 
őszi idényének utolsó mérkőzését 
a TAC játszotta a Környe ellen. A 
Güntner Arénában közel 100 néző 
volt kíváncsi a találkozóra. Jól 
kezdtek a hazaiak, hiszen 20 má-
sodperc alatt vezetést szereztek, 
bár a következő találatra 5 percet 
kellett várni. Folyamatosan nőtt az 
előny, ráadásul a 20. perc után (12-
6) az első félidőben nem dobott 
gólt az ellenfél. Így a szünetre 17-
6-al mentek a csapatok. A második 
játékrész hasonló forgatókönyv 
alapján folytatódott, a Környe 
csak 13 perc után tudott gólt dob-
ni, de addig a TAC csinált egy 6-0-
s sorozatot. A vége kicsit lazább 
lett, de a fölényes hazai győzelem 
így is megszületett, ami azt jelenti, 
hogy a TAC vezeti a tabellát.
Tatai AC – Környe SE 32-16 (17-6)
Vezette: Natkai N., Őri E.
Góllövő: Zink 16, Varga 5, Csics, 
Kurcsik, Willi 2-2, Lehoczki, Né-
meth, Stodola, Szabó, Zolnai 1-1
Edző: Gubicza István
-Nehezebb meccsre számítottam. 
Jól védekeztünk és többször sike-
rült szép támadás végén gólokat 
szereznünk. Bár vége a bajnokság-
nak, de még két hetet dolgozunk.

eredmények:
Asztalitenisz NB I.: 
Tatai AC – CVSE-Swietelsky 
Jufa Hotel II.
Kézilabda női ifi III.osztály: 
Vady Mosonszolnok – Tatai AC 
44-32 (23-14)
Vezette: Szakatics L., Zsiray A.
Góllövő: Csics, Willi 9-9, Nyitrai 
8, Puleo, Lehoczki 2-2, Kovács, 
Zolnai 1-1
Tatai AC – Siófok KTC KFT II. 
28-50 (14-22)
Vezette: Czillahó D., Suszter A.
Góllövő: Nyitrai 12, Willi 10, 
Csics 3, Barkócz, Kovács, Varga 
1-1 Edző: Gubicza István
-egy NB I-es csapat utánpótlás 
gárdája nekünk még túl nagy 
feladat. Amígbírtuk mentünk, de 
az őszi idény végére elfogytunk. 
Rengeteg sérültünk van,           
Zolnayt most a meccsről a mentő 
vitte el.
ffi. ifi.II. osztály: Tatai AC – Pé-
csi VSE 29-33 (16-16)
Vezette: Kékesi K., Mezei F.
Góllövő: Csics 10, Steczina 8, Be-
cze 5, Kovács-Makai 4, Lovász 2
Edző: Márton Ádám
Edző: Márton Ádám
fiú serdülő II. osztály:  Tatai AC 
– Pécsi VSE 39-29 (17-14)
Vezette: Kékesi K., Mezei F.
Góllövő: Csányi 12, Szi-Benedek 
9, Bolyán 7, Magyar 6, Willi 5
Edző: Csányi Gábor              - ta -

Mármint a TAC NB/I-ben sze-
replő férfi kézilabda együttese. 
A legutóbbi 4 mérkőzésből csak 
egyet –hazai pályán- a NEKA 
ellen tudott megnyerni. Két ide-
genbeli meccsen vereséget szen-
vedett, amelyikből a Győr elleni 
úgymond belefér, de a Csurgó 
U20 ellenit nehezen tudja hova 
tenni a szurkoló. A fiataloknak 
a 10 forduló alatt ez volt az első 
győzelmük. Legutóbb a Güntner 
Arénában a Százhalombattát fo-
gadta a TAC és tulajdonképpen 
20 perc alatt eldőlt, hogy a ven-
dégek nyernek. Az első játékrész-
ben 12 percig nem lőttünk gólt, 
miközben kaptunk négyet és 7-6-
ról 7-11 lett. A második félidőben 

egyszer sikerült 3 gólra csökken-
teni a hátrányt, de a vége szinte 
megalázó vereség lett.
Tatai AC – Százhalombatta KE 
21-28 (9-14)
Tata: 150 néző.   Vezette: Bujdosó 
M.,Horváth V.
Góllövő: Balogh 3, Győrffi, Ka-
nyó Á.3-3, Venczel 5, Hodi-P., 
Szám 2-2, Kállai,Lehőcz, Schekk 
1-1
Edző: Sibalin Jakab
- Nem kezdtünk rosszul. de 
aztán az egész első félidőt átalud-
tuk. Bár próbáltunk túl lépni rajta 
de a Csurgó elleni vereség benne 
maradt a fejekben. Se védekezés-
ben, se támadásban nem csináltuk 
azt amit megbeszéltünk.        - ta -

Ezt is mondhatták volna a gye-
rekek akik szombaton délelőtt a 
Cseke tónál gyülekeztek, hogy 
részt vehessenek az idei Miku-
lás futáson. Immáron tizedik 
alkalommal rendezte meg az 

Önkormányzat a TAC Atlétikai 
Szakosztálya és a FUK ezt az 
eseményt. Már 10 óra előtt meg-
jelentek a legfrissebbek, de mire 
elérkezett az első rajt ideje már 
szép számú, lelkes csapat várta a 

Mikulást, aki oda is állt a mezőny 
élére és minden korcsoporttal le 
is futotta a távot. Talán legjobban 
pont ő érdemelte volna ki azt a kis 
csoki mikulást amit minden rész-
vevő kapott a célbeérkezés után. 

Több mint kétszázan töltötték 
sportolással ezt az igazi téli szom-
bat délelőttöt.
Eredmények: 2011 után született 
lányok: 1. Haluza Eszter, 2. Geré-
nyi Emma, 3. Eninger Alíz
fiúk: 1. Wicha Timon, 2. Perger 
Deni, 3. Perger Ádám
2009-2010 lányok: 1. Eninger 
Adél, 2. Steiner Tilda, 3. Somogyi 
Borka
fiúk: 1. Juhász Bálint, 2. Éless Pé-
ter, 3. Nagy Levente
2007-2008 lányok: 1. Esőssy Vio-
la, 2. Himer Laura, 3. Goján Fanni
fiúk: 1. Fenyvesi Márk, 2. Gyar-
mati Ádám
Korhatár nélkül, lányok: 1. Kővári 
Eszter, 2. Wittmer Kitti, 3. Belez-
nai Lara fiúk:  1. Hidvégi Hunor, 
2. Horváth Mátyás, 3. Hermann 
Levente          - ta -

Futás Mikulás!

Gödörben Vereség az évzárón


