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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 

Időpontra lehet hívni a 
kéményseprőket     
   4. oldal

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. szervezésében január első 
napján a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központban rendez-
ték a hagyományos újévi kon-
certet.
A helyszínen Robozné Schőn-
feld Zsuzsanna mondott kö-
szöntőt. A Humán és Ügyrendi 
Bizottság elnöke megköszönte 
minden tatainak, hogy ötletei-
vel, a mindennapokban végzett 
munkájával segítik az önkor-
mányzat feladatvállalását. A 
2017-es eredmények összeg-
zéseként külön köszönetet 
mondott városunk pedagógu-
sainak a gyermeknevelő, az 

önkormányzat cégeinek pedig 
a városszépítő és építő munká-
ért, a szociális és egészségügyi 
területen dolgozóknak minden-
napi szolgálatuk teljesítéséért, 
a helyi cégeknek az elvég-
zett fejlesztésekért valamint 
a támogatásokért, és a városi 
rendezvények szervezőinek 
a színvonalas programokért. 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
hozzátette: - fontos, hogy az új 
esztendőben az itt élők tovább-
ra is segítsék véleményeikkel, 
javaslataikkal a tatai álmok 
megvalósulását, s megosszák 
a képviselő testület tagjaival a 
jövőnket építő ötleteiket, gon-
dolataikat, ugyanakkor segít-

sük együtt a magyar kormány 
célkitűzéseinek magvalósulá-
sát, hogy Tata 2018-ban is biz-
tonságos város legyen. Isten ál-
dása kísérje a tataiak munkáját, 
öröm és élmények töltsék meg 
az új év napjait mindenki szá-
mára – fogalmazott a Humán 
és Ügyrendi Bizottság elnöke.
A koncerten közreműködött 
Jenei Márta, valamint az Ani-
ma Musicae Kamarazenekar.
Tata Város Önkormányzata és 
a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. szervezésében január 6-án 
délután „Vízkereszt vagy amit 
akartok” címmel rendezték 
meg a hagyományos újévi kon-
certet Tatán, a Güntner Aréna 

Városi Sportcsarnokban, ahol 
zsúfolásig megteltek a székso-
rok.
Michl József a helyszínen kö-
szöntőjében elmondta: - Ilyen-
kor az év első napjaiban abban 
reménykedünk, hogy az előző 
esztendő számos tanulságából 
sok új dolgot felismerve el tu-
dunk kezdeni valami egészen 
mást. Most, 2018 elején ebben 
az erősíthet meg bennünket, 
hogy mindaz a kincs és szép-
ség, amit a mögöttünk álló 
évben összegyűjtöttünk, foly-
tatódhat: elsősorban otthon, a 
saját családunkban, amely kö-
zösségünk erejének alapja. 

Folytatás a 2. oldalon.

Újévi Gála és 
Vízkereszt-napi koncert
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Közös Önkormányzati Hivatal  a „Közszol-
gálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CX-
CIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pá-
lyázatot hirdet Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal  Adó- és vagyongazdálkodási Iroda
Vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör 
betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, 
Kossuth tér 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-
írásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. ren-
delet alapján a munkakör betöltője által ellá-
tandó feladatkörök:
Gazdasági és üzemeltetési feladatkör (1. sz. 
melléklet 20. pont) 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenysé-
gi körök:
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos fel-
adatok, lakásgazdálkodási feladatok ellátása. 
Önkormányzati vagyon-kataszter nyilván-
tartásának vezetése, statisztikai adatszolgál-
tatás ellátása. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és 
a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. tör-
vény rendelkezései az irányadók.                         
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság, cselekvőképes-

ség, büntetlen előélet,  főiskola, felsőokta-
tásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, 
építész, gazdaságtudományi szakképzettség, 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzatnál, vagy gazdasági társa-
ságnál hasonló munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat, 
- közigazgatási alapvizsga. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
- A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. 
melléklete szerinti önéletrajz, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, 
nyelvvizsga megléte esetén annak igazolásá-
ra szolgáló okirat másolata, 
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfele-
lést igazoló, érvényes erkölcsi bizonyítvány, 
-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, 
továbbításához hozzájárul, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-
85.§-ában meghatározott összeférhetetlen-
ség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése 
esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz, 
- motivációs levél. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követő-
en azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. január 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt dr. Lantai Éva Aljegyző 
nyújt, a 34/588-616 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Tatai Kö-
zös Önkormányzati Hivatal címére tör-
ténő megküldésével (2890 Tata, Kossuth 
tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: I/290/2017. , valamint a munka-
kör megnevezését: Vagyongazdálkodási 
ügyintéző. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Ta-
tai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző-
je bírálja el. Az elbírálás eredményéről a 
pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát a 
pályázat kiírója fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. január 25. 

A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
- www.tata.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lé-
nyeges információ: 
Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 
hónapos próbaidő kerül kikötésre. Kérjük 
a borítékot a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője részére címezni. 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal a 
„Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekez-
dése alapján 
pályázatot hirdetTatai Közös Önkormány-
zati Hivatal  Humánszolgáltatási Iroda
szociális ügyintéző 
munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogvi-
szony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: 
Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, 
Kossuth tér 1. 
A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján a munkakör betöltője által 
ellátandó feladatkörök:
Szociális és gyámügyi feladatkör (1.sz. 
melléklet 9. pontja alapján) 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök:
Szociális feladatkörben ellátandó ügyek 
döntésre való előkészítése, ügyfélszolgá-
lati feladatok ellátása, környezettanulmá-
nyok készítése, adatrögzítés, nyilvántartá-
si feladatok ellátása. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására 
és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztvi-
selők jogállásáról szóló” 2011. évi CX-
CIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
magyar állampolgárság, cselekvőképes-

ség,  büntetlen előélet, főiskola, felsőok-
tatásban szerzett közszolgálati, társada-
lomtudományi, bölcsészettudományi, 
hittudományi, pedagógus szakképzettség 
vagy felsőoktatásban szerzett szakkép-
zettség és szociális szakmacsoportba tar-
tozó szakképesítés, gyakorlott szintű MS 
Office (irodai alkalmazások), vagyonnyi-
latkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzatnál hasonló munkakörben 
szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasz-
talat, 
- közigazgatási alapvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
- A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. 
melléklete szerinti önéletrajz, 
- iskolai végzettséget, szakképzettséget, 
nyelvvizsga megléte esetén annak igazolá-
sát szolgáló okirat másolata, 
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való 
megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi bi-
zonyítvány, 
-  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással összefüggő keze-
léséhez, továbbításához hozzájárul, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló törvény 84-
85.§-ában meghatározott összeférhetetlen-
ség a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
- a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése 
esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének idő-
pontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását köve-
tően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. január 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-
bi információt Bálint Anita Irodavezető 
nyújt, a 34/588-662 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
- Postai úton, a pályázatnak a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal címére történő 
megküldésével (2890 Tata, Kossuth tér 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító szá-
mot: I/289/2017. , valamint a munkakör 
megnevezését: szociális ügyintéző. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje:
A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Ta-
tai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző-
je bírálja el. Az elbírálás eredményéről a 
pályázók tájékoztatást kapnak. A pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát a 
pályázat kiírója fenntartja. 
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. január 30. 
A pályázati kiírás további közzétételé-
nek helye, ideje: 
- www.tata.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lénye-
ges információ: 
Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 
hónapos próbaidő kerül kikötésre. Kérjük 
a borítékot a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője részére címezni. 

Folytatás az 1. oldalról.

A városvezető az idén várható 
fejlesztések kapcsán kiemelte, 
Tata a tavaly beadott pályáza-
tai nyomán már 3,8 milliárd fo-
rint támogatást nyert el, ennek 
segítségével 2018 az építkezé-
sek, a pályázatok megvalósí-
tásának éve lesz. Michl József 
külön köszönetet mondott a 
helyszínen Bencsik Jánosnak 

mindazért a segítségért, támo-
gatásért és munkáért, amit az 
országgyűlési képviselő váro-
sunkért az elmúlt négy eszten-
dőben tett.
Bencsik János évnyitó beszé-
dében elmondta: - azt kívánja 
a tataiak közösségének, hogy 
kihasználva az igazi tavasz be-
köszöntéig hátralévő heteket, 
mindenki saját magán dolgoz-
va, az elmúlt év élményeinek 

segítségével el tudja készíte-
ni az idei terveit, s aztán meg 
is tudja valósítani azokat. Az 
országgyűlési képviselő úgy 
fogalmazott: - Kívánom a Ta-
tai-medencében élőknek, hogy 
ezekből az egyéni, belső mun-
kákból egy olyan szép szőttes 
kerekedjék, amely 2018-ban 
is biztosítja közös reményeink 
teljesülését, összefogásunkat, 
és azt a bőséget mely anyagi 

és szellemi javakban egyaránt 
megnyilvánulhat.
A koncerten közreműködött 
Jenei Márta, a Soltész István 
Kamarazenekar, a Kőkúti Ál-
talános Iskola Fazekas utcai 
Tagintézményének Kicsinyek 
Kórusa, a Menner Bernát Ze-
neiskola Egyesített Zenekara, 
valamint a MH. 25. Klapka 
György Lövészdandár Zeneka-
ra.                 Ábrahám Ágnes

Felhívás
Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya 
Ügyintézés

2017.11.29-től  
2018. 01.16-ig szünetel!

Első ügyfélfogadási nap: 
2018.01.17.

Újévi Gála és Vízkereszt-napi koncert

Pályázati felhívás vagyongazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

Pályázati felhívás szociális ügyintéző  munkakör betöltésére
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FOGADÓÓRA

DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes 
2018. január 24-
én, 10.00-12.00 
óra között tartja 
fogadónapját 
hivatalában, Tata,  
Ady Endre u. 27. 
szám alatt.

Tata Város Diákönkormányzata 
hagyományaihoz híven 2017-ben 
is meghirdette képzőművésze-
ti pályázatát. Az „1000 arcunk 
1000 rajzunk” elnevezésű fel-
hívásra érkezett pályamunkák 
legjobb alkotóit december végén 

köszöntötték a Városházán.
A felhívásra tatai általános és kö-
zépiskolások pályázatait várták. 
Összesen 67 pályamű érkezett 
be, melyből 3 korcsoportban az 
első három helyezettet köszöntöt-
te Michl József polgármester, dr. 

Beró Henrietta alpolgármester, 
Dr. Varga András önkormányzati 
képviselő, és Kelemen Anna diák 
alpolgármester.
Dr. Beró Henrietta a helyszínen 
elmondta:- a diákönkormány-
zat tagjai nagyon aktívak, az év 

végén például karácsonyi ado-
mányokat is gyűjtöttek a rászo-
rulóknak. Az alpolgármester 
kiemelte:- 2017-ben ismét külön-
leges, és nagyon kreatív munkák 
érkeztek a rajzpályázatra, a nyer-
tesek pedig büszkék lehetnek, 
mert színvonalas alkotásokat 
küldtek be. A díjazottak egyénre 
szóló ajándékokat kaptak, melye-
ket a diákönkormányzat segítsé-
gével választottak ki.
Dr. Varga András a helyszínen 
úgy nyilatkozott: - ez a pályá-
zat abban különbözik a többitől, 
hogy teljesen kötetlen a témavá-
lasztás és az alkotás technikáját 
is szabadon választhatják meg a 
diákok. Újdonság, hogy az elké-
szült pályaműveket hamarosan 
az interneten is meg lehet majd 
tekinteni. Az önkormányzati kép-
viselő hozzátette: - a zsűrinek 
újra nehéz dolga volt, a bírálóbi-
zottságot Lévay Ádám grafikus-
művész vezette.
A nyertesek oklevelet és ajándék-
csomagokat vehettek át. A pályá-
zatra 2018-ban ismét lehet majd 
jelentkezni, idén is várják az alko-
tó kedvű tatai diákok munkáit.-áá-

A Magyar Urbanisztikai Társaság és az 
ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság által 
alapított Köztérmegújítási Nívódíj 2017 
pályázaton a Városközpont kategóriában 
részesült elismerésben Tata Város Önkor-
mányzata a Kossuth tér megújításáért. Az 
oklevelet Budapesten Kiss Zsolt főépítész 
vette át.
A pályázat célja a tényleges társadalmi 
igényeket kielégítő, a meglévő örökségi 
és egyéb értékeket megőrző, azokat magas 
színvonalon bemutató és továbbfejlesztő, 
a település szerkezetébe illeszkedő, gaz-
daságilag is fenntartható módon megú-
jult közterek feltárása, azok jó példaként 

való bemutatása, ezáltal a köztértervezési 
és fejlesztési tevékenység színvonalának 
emelése, kultúrájának terjesztése volt. A 
pályázatok -Településközpont, és - Lakó-
környezet közterei kategóriákban kerültek 
elbírálásra.
A dicsérő oklevelet városunk „A tatai 
Kossuth tér életre kelt” című pályázatával 
nyerte el. Kiss Zsolt az elismeréssel kap-
csolatban elmondta: - az oklevél jelentő-
sége az, hogy általa nemcsak a tataiak, 
hanem a szakma is méltatja azt a munkát, 
melyet a tér rehabilitációja során elvégez-
tek.
A teret 2015 decemberében vették birtok-

ba a tataiak. Tervezője Török Péter  Prima 
Primissima, Europa Nostra és Ybl Mik-
lós-díjas táj- és környezetépítész, akinek 
nevéhez fűződik többek között a bajai fő-
tér rendezése, a Szent István Bazilika kör-
nyezetének kialakítása, a Holokauszt Em-
lékközpont kertje, a budapesti új Nemzeti 
Színház parkja és Orosháza főtere.
Az indoklás szerint örvendetes, hogy a te-
ret övező, annak falait képező beépítést és 
az épületeket színvonalasan megújították, 
valamint, hogy a tér nagy elismerést vál-
tott ki a helyiek körében, s a megújulás 
hatására a tér élete pezsgőbb lett, fejlő-
dött.             - áá -

„1000 arcunk-1000 rajzunk” – eredményhirdetés a város képzőművészeti pályázatán

Szakmai elismerés a Kossuth térnek

A Tatai Kistérségi Többcélú Tár-
sulás, a Szomódi Helytörténeti 
Egyesület és a Budapesti Erdőgaz-
daság Süttői Erdészete szervezé-
sében tisztelegtünk január 7-én az 
1945. január 4-én a szovjet Vörös 
Hadsereg katonái által agyonlőtt 
dunaalmási, neszmélyi, agostyáni, 
tatai és szomódi áldozatok emléke 
előtt.
A megemlékezés a dunaszent-
miklósi kettős keresztnél kezdő-
dött, majd a szomódi temetőben 
lévő kopjafánál, és végül Tatán, 
a Városháza dísztermében foly-
tatódott. Bakonyi Dezső szomódi 
református lelkész, aki túlélője 
volt az eseményeknek és meg-
örökítette a történteket az utókor 
számára, 1992-ben egy kopjafát 
emeltetett a szomódi temetőben 
az áldozatok emlékére, 2014-ben 
pedig a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulási Tanács, a Budapesti Er-
dőgazdaság Süttői Erdészete és a 
Szomódi Helytörténeti Egyesület 
állított keresztet a tragikus ese-
ményekre emlékezve a vérengzés 
helyszínén.
A IV. SS-páncéloshadtest 1945. 
január 1-jén indította meg a Kon-
rád hadműveletet, melynek cél-
ja a Vértes-hegység és Budapest 
között lévő szovjet katonai erők 
szétzilálása és felszámolása, va-
lamint a Budapesttel való kapcso-
lat megteremtése volt. A német 
haderő Komáromnál vagoníro-

zott ki, és Dunaalmás, Agostyán 
és Tarján irányába indította meg 
a támadást. A térségben akkor a 
szovjet haderők által elfoglalt te-
rületekről „málenykij robotra” 
szedték össze a fellelhető lakos-
ságot. Január 1-jén a szomódiakat 
147 környékbelivel Agostyán felé 
terelték. Dunaalmás és Neszmély 
lakóit ugyancsak összeterelték a 
községházához, és Süttő irányába 
Bikol pusztán át hajtották gyalog 
az összeszedett 220 civilt Tardos 
felé, útépítésre. Ők estére szintén 
csak Agostyánig jutottak. Janu-
ár 2-án hajnalban az agostyáni 
gyűjtőtáborból közel ezer foglyot 
szabadítottak ki az előre nyomu-
ló német katonák. A kiszabadított 
magyar foglyok mielőbb haza 
szerettek volna jutni, de azt nem 
tudhatták, hogy Szomód, Duna-
szentmiklós és Neszmély dombja-
it és erdeit akkor még az oroszok 
ellenőrizték. A Vörös Hadsereg 
katonái ismét fogságba ejtettek 
egy hazafelé igyekvő csoportot. 
A foglyok január 3-án az éjsza-
kát Dunaszentmiklóson töltötték, 
majd hajnalban a szovjet katonák 
tovább hajtották őket az erdő felé. 
A Vörös Hadsereg katonái január 
4-én délután 4 órakor Dunaszent-
miklós határában végeztek 26 ma-
gyar foglyukkal. Csodával határos 
módon ketten túlélték az erdei vé-
rengzést: Pőcze László szomódi és 
Bartha István erdélyi lakos.

Nemes János a Szomódi Helytör-
téneti Egyesület elnöke elmondta, 
a korabeli események részletes 
felidézésének lehetősége annak 
köszönhető, hogy 2014-ben a 
helytörténeti egyesület elkezdte az 
adatgyűjtést a szomódi kopjafáról, 
és a kutatás során sikerült infor-
mációikat kibővíteni, hiszen olyan 
családtagokat is találtak akik még 
emlékeztek az eseményekre, 2015-
ben pedig konkrét leírás nyomára 
bukkantak egy dunaalmási család 
révén, egy a környéken gyógyke-
zelt katona könyve alapján, amely 
hitelesítette a már korábban meg-
szerzett információkat is.
A Városházán megrendezett ün-
nepségen Dr. Schmidtmayer Ri-
chárd a Kuny Domokos Múzeum 
igazgatója tartott előadást 1944-

45 fordulójának történelmi esemé-
nyeiről, majd visszaemlékezések 
nyomán elevenítették fel a Tatán 
és környékén zajlott egykori tör-
ténéseket, és a háborús időszakra 
emlékező dokumentumfilm rész-
leteket valamint fotókból készült 
összeállítást mutattak be.
A helyszínen Michl József mon-
dott beszédet. A polgármester ki-
emelte: - az emlékeknek, a ránk 
maradt információknak és törté-
neteknek arra kell figyelmeztet-
niük bennünket, hogy egyenként 
mindannyian, mindig felelősek 
vagyunk azért, ami holnap törté-
nik, elsősorban önmagunkban, sa-
ját családunkban, szűkebb környe-
zetünkben, majd az országunkban 
és ezáltal a világban is. Az, hogy 
holnap mi fog történni Tatán vagy 

a környező településeken, egyen-
ként rajtunk áll. A városvezető 
úgy fogalmazott: - Mindenkinek 
azt kívánom, hogy sikerüljön éle-
tében a békesség teremtőjévé vál-
nia, mert bár a háború sokak csa-
ládjából elvitt embereket, és ma is 
számos katasztrófa, veszteség és 
sérelem vesz körbe minket, mégis 
mi magunk vagyunk a békesség 
kovácsai, s ennél nagyobb fele-
lősségünk nincsen.
Az eseményen közreműködött: 
a Magyar Érdemrend Középke-
resztjével kitüntetett Pitti Katalin, 
Liszt Ferenc-díjas operaénekes, 
érdemes művész, Petrozsényi 
Eszter színművész, Kálmán Sza-
bolcs, dr. Szabó János, és Hamar 
Dávid a Református Gimnázium 
diákja.           - áá -

Tisztelgés az áldozatok emléke előtt

Tájékoztató-
kéményseprő ipari 
sormunkaterv 2018 

A BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság Gaz-
dasági Ellátó Központ, mint 
kéményseprő ipari szerv, 
elkészítette a 2018. évi ké-
ményseprő ipari sormunka 
ütemtervét, amely  a 
www.tata.hu/17360/tajekoz-
tato_kemenysepro_ipari_sor-
munkaterv_2018 oldalon ta-
lálható.

Bővebb információk a 
4. oldalon.
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A Tatai Patrióta köz-
életi magazin leg-
újabb száma már 
kapható a szokásos 
helyszíneken: a Vá-
rosmarketing Iro-
dában, a Magyary 
Zoltán Művelő-
dési Központban, 
a Tatai Fényes 
Tanösvényen , 
az Új Kajakház 
Ökoturisztikai 
Központban, a 
Kiskastélyban 
és a Tourin-
form Irodá-
ban.
Az új szám-
ban interjút 
olvashatnak 
dr. Horváth 
Gábor dan-
dá r t ábor-
n o k k a l , 
akit többek 
között a tatai alakulat 
NATO-tagságból eredő, nemzetközi 
szerződésekben vállalt kötelezettségei-
ről, a határvédelemről, a terrorveszély-
ről, a toborzásról és saját karrierjéről 
kérdeztünk. A téli Patriótából megtud-
hatják, milyen halászhagyományokkal 
bír a város és hogyan folyik napjainkban 
az Öreg-tavi halgazdálkodás. Mestersé-
gem címere c. rovatunkban a tíz éves 
Pannon Lézer Műhely Kft. tulajdono-
saival készült interjúnkat olvashatják, 
akik elárulják, hogyan építették fel a 
semmiből cégüket, és mitől működnek 
jól a családi vállalkozások. A magazin-
ban két beszámolót is közlünk, az egyik 
testvérvárosi kapcsolataink 2017-es ju-
bileumi esztendejéről, a másik pedig a 
Kuny Domokos Múzeum tavalyi évben 

végzett szerteágazó te-
vékeny-
ségéről 
s z ó l . 
Az új 
számban 
K ö v e s d i 
M ó n i k a 
művészet-
t ö r t éné sz 
ezúttal a 
száz éve 
s z ü l e t e t t 
Kerti Károly 
munkásságá-
nak állít em-
léket, Bognár 
Istvánné ven-
dégsze rzőnk 
pedig Kálmán 
Attila öröksé-
géről, gondo-
latairól, szilárd 
ér tékrendjéről 
készített írást az 
emlékszoba-ava-
tás kapcsán. Vá-
mosi László ál-

landó szerzőnk a sportrovatban 
Császár Attilára emlékezik, aki Tata 
sporttörténetének egyik legnagyobb 
alakja volt: versenyzőként és edzőként 
is maradandót alkotott. A lapban a 30 
éves Tatai Diákotthonról és a 25 éves 
Egressy Kamarakórusról, valamint az 
Esterházy-kastély felújításának folyta-
tásáról is olvashatnak cikket.
Akiket mélyebben foglalkoztat, hogy 
mi zajlik városunkban, mi áll a helyi hí-
rek hátterében, kik élnek Tatán, és mit 
tesznek a köz szolgálatában, előfizet-
hetik a negyedévente megjelenő maga-
zint. Megrendelésüket, véleményüket, 
javaslataikat a következő címre várjuk: 
tataipatriota@tata.hu.

Megjelent a Patrióta Magazin téli száma
Társadalmi célú hirdetés

Januártól az egylakásos ingatla-
nokban lakók nem kapnak pa-
píralapú értesítést arról, hogy a 
kéményseprők mikor érkeznek. 
A jövőben a lakók interneten, 
telefonon, vagy a személyes 
ügyfélszolgálatokon keresz-
tül „előre fixálhatják” a nekik 

alkalmas időpontot a kémény-
seprési munkákra. Az időpont 
foglalási rendszer bevezetése 
mellett megmarad a kémény-
seprési munkák ingyenessége 
is, a tüzelőberendezés típusa 
alapján meghatározott időkö-
zönként.

Káli Sándor, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság szóvivője 
tájékoztatott a részletekről. El-
mondása szerint alapvetően a 
kémények és a tüzelő berende-
zések felülvizsgálata kétévente 
történik a berendezés típusától 
függően. A szilárd tüzelésűt 
évente, a gáztüzelésűt pedig 
kétévente kell látni szakember-
nek. Az új rendszer bevezeté-
sével ezt az időintervallumot a 
ház tulajdonosának kell figyel-
ni, hiszen a korábbiakkal ellen-
tétben, mostantól nem érkezik 
külön értesítés az ellenőrzésről 
a családi házakhoz. Az ellenőr-
zés januártól nem kötelező, de 
minden háztulajdonos számára 

ajánlott, hiszen a nem megfele-
lően működő fűtő berendezések 
életveszélyesek is lehetnek. A 
katasztrófavédelem szóvivője 
azt is elmondta, hogy gyakor-
latilag minden fűtő-berendezés 
veszélyes lehet, ha nem elle-
nőrzik rendszeresen. –Ezzel 
kapcsolatban vannak sajnos ne-
gatív tapasztalataink, gyakorla-
tilag hetente riasztanak minket 
kémény-tüzekhez, amelyek kis 
odafigyeléssel megelőzhetőek 
lennének –magyarázta Káli Sán-
dor, majd hozzátette: A megelő-
zés egy része a kéményseprői 
vizsgálat. Ennek keretében a 
kéményekben lerakódott korom 
vagy szurok mennyiségét el-
lenőrzik, valamint hogy a füst 

megfelelően tudjon áramolni.
A katasztrófavédelem arra ké-
rik az ingatlantulajdonosokat, 
hogy figyeljék az időpontokat, 
és vegyék igénybe a továbbra 
is ingyenes ellenőrzést, hiszen 
ezzel elkerülhetők a jövőbeni 
tűzesetek, balesetek, esetle-
ges szén-monoxid mérgezések, 
amelyre megyénkben is volt 
már példa.
A társasházak és a lakószövet-
kezeti ingatlanokat illetően vi-
szont nincs változás. Ezeknél 
a lakásoknál a kéményseprők 
továbbra is tervezett sormunka 
keretében a megajánlott időben 
érkeznek, és vizsgálják meg az 
épülethez tartozó égéstermék 
elvezetőket. 

Időpontra lehet hívni a kéményseprőket a családi házakhoz

Eredményes évet zárt a Honvéd 
Bajtársi Klub. Többek között er-
ről is szó volt az év első vezetőségi 
értekezletén, amelyet a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban 
szerveztek. Sárközi József a klub 
elnöke elmondta, hogy a tavalyi 
tervek 80-90 százalékát sikerült 
megvalósítani, ami jó eredmény. 
A civil szervezet alapvető profil-
ja a hagyományőrzés. Tavaly 
ennek jegyében a Nagy Háború 
100. évfordulójához kapcsolód-
va számos rendezvényt tartottak. 
–Megemlékeztünk a doni ka-
tasztrófa hőseiről, ellátogattunk 
a katona sírokhoz, amelyekre 

nemzeti szalagot kötöttünk. No-
vember elején megemlékeztünk 
az első világháború halottjairól 
–taglalta a klubelnök – és per-
sze részt vettünk a 25. Klapka 
György Lövészdandár által szer-
vezett fegyvernemi napokon is. 
Szerencsés helyzetben vagyunk, 
hiszen nekünk van katonai alaku-
latunk, amellyel együttműködve 
valósíthatjuk meg rendezvénye-
inket.
A Honvéd Bajtársi Klub a Tatán 
működő civil szervezetek között 
az egyik legaktívabb, így a fel-
sorolt események mellett számos 
közösségi programot is szervez-

tek 2017-ben. A klub életében 
különösen nagy figyelmet fordí-
tanak a nőnapra, az anyák napjá-
ra valamint a kerekévfordulósok 
köszöntésére. A karácsonyi klub-
délutánon a tagok Szabó József 
tábori lelkésszel együtt köszön-
tötték a Karácsonyt.
Az elnökség ezen tapasztalatok 
alapján készítette el a 2018-as 
évre vonatkozó tervet.
–Még tart a Nagy Háború 100. 
évfordulója, így lesz még egy 
sor rendezvényünk. Legközelebb 
január 12-én, amelyre szeretnék 
invitálni minden kedves tatait 
–magyarázta Sárközi József. A 

doni áttörés 75. évfordulója al-
kalmából szokott helyén, a má-
sodik világháborús emlékműnél 
szerveznek megemlékezést.
Az idei tervek között szerepelnek 

még a különféle kirándulások, 
valamint a Barangolás-program 
megszervezése is, amelynek ke-
retében például ezúttal Súrra lá-
togatnak a klubtagok.        - pv -

2018-ban is számos programmal készül a Honvéd Bajtársi Klub

Illusztráció
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Kora tavaszt idéző 
időjárás kísérte Tata 
utolsó futóversenyét 

2017-ben. 
A szilveszteri futá-
son 405 induló állt 
rajthoz december 
31-én, az Öreg-tó 

partján.
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 Látkép

Kultúra

Hosszas várakozás után, végre 
elfoglalhatta saját székhelyét a 
Pötörke Népművészeti Egyesü-
let. Az idén januártól ugyanis 
már a Kocsi utcai Pötörke-ház-
ban tartják a tánccsoportok órá-
it.
–Nagyon vártuk már. Három 
éve van meg az épület, és folya-
matosan újítottuk fel, ahogy az 
anyagi forrásaink megengedték 
–mondta Gyurkó Erzsébet, az 
egyesület egyik vezetője, majd 

hozzá tette, hogy az egyesület 
a felújításhoz sok segítséget 
kapott az önkormányzattól és 
a szülőktől egyaránt, sőt még a 
táncosok is magukra vállaltak 
néhány munkálatot.
A néptáncpedagógus örömmel 
mesélt arról is, hogy óriási se-
gítség az új helyszín, hiszen a 
Pötörkénél jelenleg hét táncs-
csoport van, és minden hétköz-
nap próbálnak. Eddig ezt több, 
különböző helyszínen oldották 

meg, de most a saját házban ez 
lényegesen egyszerűbb feladat 
lesz az oktatók, a táncosok, és 
persze a szülők számára is. A 
fellépésekre, versenyekre való 
felkészülés, valamint a tehetség-
gondozás pedig sok hétvégi el-
foglaltságot is igényel. Ezekhez 
mindenképpen szükség volt egy 
olyan helyszínre, amelyet rugal-
masan használhat az együttes.
Gyurkó Erzsébet azt is elmond-
ta, hogy a Pötörke-ház nem túl 

nagy, de mindent sikerült a saját 
igényeiknek megfelelően kiala-
kítani. Így a táncórák feltétele-
inek mindenképpen megfelel a 
tágas tánctér, a rugalmas pado-
zat, a tükörfal, és a hangberen-
dezések. A szaktanterem mellett 
természetesen egy tágas fogató 
teret is kialakítottak, ahol a gye-
rekek lepakolhatják kabátjaikat, 
cipőiket, a szülők pedig az ott 
elhelyezett székeken megpihen-
ve várhatják meg csemetéiket.

Az épület persze még csino-
sításra szorul, van még bőven 
tennivaló, de ezeket kicsinyen-
ként alakítják majd. A későb-
biekben például több helyisé-
get is terveznek kialakítani. 
Készül például egy fiú öltöző, 
amelynek már az építési enge-
délye is megvan. A tetőtérben 
pedig szeretnének olyan helyi-
ségeket kialakítani, ahol a népi 
ének és a hangszeres órákat 
tarthatják.             Prokl Violetta

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 

2018. január 27-én 
szombaton 17.00 órára 

a Magyary  Zotán Művelődési Központba.
A belépés ingyenes, regisztrációs jegyek igényelhetők a 

Magyary Zoltán Művelődési Központban. 
A műsorban részletek hangoznak el Ágh István, Illyés Gyula, 
József Attila, Juhász Ferenc, Nagy László, Nemes Nagy Ág-
nes, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály költők műveiből.

Fellépnek a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola 
művészeti együttesei: Fonóka, Berzenye, Kenderburga, Tiloló, 

Tata Táncegyüttes, Szarkalábak, Kenderke Barátai Zenekar. 
Vendég fellépő: Vaszary János Általános Iskola diákjai, akik 

„A festő Forradalmár” címmel tartanak előadást. 

Szerzők, közreműködők:
Békés Andrea, Farkas Emőke, Jakab András, Jocha István, 

Kánya Réka, Sárosi Csaba, Sulyokné Nagy Tünde
Kenderke Barátai Zenekar: Bartók Anikó, Dériné Kovács 

Ibolya, Bánáti Norbert, Kun Katalin, Maróti György, Szabó 
Krisztina, Szőke Szilvia, Tóth Nóra, Pápai Lajos

Rendezők: Kádár Elemér, Kun Katalin

A magyar kultúra napja alkalmából 
„ …ki viszi át fogában tartva… ” 
– versek táncban, énekben címmel 

Tata Város Önkormányzata megbízásából ad ünnepi mű-
sort a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola.

Elkészült a Pötörke-ház 

Januártól új helyen tartják a táncórákat

A tatai Esterházy-kastély a Kas-
tély-program részeként hamaro-
san megújul, és kezdetét veszi a 
rekonstrukció. A Kuny Domokos 
Múzeum is csatlakozik ehhez a 
programhoz, hiszen a tatai gyűj-
teményben is található több olyan 
alkotás is, ami az Esterházy-kas-
télyhoz köthető. Már el is kez-
dődtek a festmények restaurátor 
munkái. A múzeum munkatársai 
elsőként kiválogatták azokat a 
műtárgyakat, amelyek szóba ke-
rülhettek egy jövőbeni kiállítás 
kapcsán.
–Úgy gondoltuk, hogy időben el 
kell kezdeni a restaurátor mun-
kákat, hiszen az egy időigényes, 
kényes, hosszú folyamat –magya-
rázta Kövesdi Mónika, a múzeum 
művészettörténésze. A kastélyból 
a múzeumhoz került gyűjtemény 
csak egy kis része a valamikori 
teljes anyagnak. A művek egy-
részt az Esterházy családhoz kö-
tődnek, akár személyes arcképek, 
vagy az Esterházyak használati 
tárgyai, környezetének darabjai.
-Nagyon érdekes, hogy a kas-
tély műkincs állománya hogyan 
bővült, ugyanis különféle grófi, 
hercegi családok leányai lépték 

át a kastély kapuját a megkötött 
házasságok útján. Ezzel is tovább 
gyarapodhatott a gyűjtemény az 
évszázadok folyamán -mesélte a 
művészettörténész.
A kastély építésének története az 
1760-as évekkel kezdődött, az 
1800-as évektől kezdve pedig már 
folyamatosan lakott volt az épület.
A múzeum restaurálási munka-
tervébe felvett darabok közül az 
egyik legjelentősebb a gróf vé-
dőszentjét, Assisi Szent Ferencet 
ábrázoló festmény, amely a keleti 
torony földszintjén található kas-
télykápolna oltárképe volt. Ester-
házy Ferenc az akkoriban felka-
pott művészt, Donát János mestert 
bízta meg a kép megalkotásával. 
Ezen a képen már a klasszicizmus 
jegyei figyelhetők meg. A képen 
a stigmatizáció jelenete látható: 
amikor Szent Ferenc a kereszt 
előtt imádkozik, és megkapja 
Krisztus sebeit. A kép 1806-ban, 
Bécsben készült, onnan került a 
tatai kápolnába. Ez egyúttal azt 
is jelentette, hogy a gróf innentől 
kezdve egyre többet tartózkodott 
a tatai kastélyban.
A festmények között kiemelkedő 
szerep jut a fennmaradt családi 

portréknak, amelyek nem az Es-
terházy-kastélyból, hanem a Pia-
rista Rendházból kerültek a mú-
zeum gyűjteményébe. Esterházy 
Miklósról és feleségéről készült 
portré-pár jelenleg a Tatai várban 
található. A restaurátoroknak kö-
szönhető, hogy kiderült ezeknek 
a portréknak az érdekes története, 
hiszen a munkálatok alkalmával 
derült ki, hogy a díszegyenruhát 
viselő Esterházy Miklós az eredeti 
festményen egy sokkal egysze-
rűbb viseletben, egy házi kabátban 
volt. Esterházy Miklósról sokkal 
több portrét őriznek a múzeum-
ban, mint bármelyik másik család-
tagról. Róla egy bronz mellszobor 
is készült. Számos terve volt a 
tatai birtokkal kapcsolatban, ame-
lyet halála után elvetettek.
Esterházy Ferenc kancellár kép-
másának restaurálása már befe-
jeződött. Németh Anita, a Kuny 
Domokos Múzeum munkatársa 
hónapokig dolgozott a képen. Az 
udvarnál fontos szerepet betöltő 
kancellár gróf Esterházy Miklós 
testvére volt.
A soron következő portré Esterhá-
zy János képmása, amelynek rest-
aurálását a napokban készítik elő. 

Illusztráció
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Németh Anita restaurátor

Esterházy-festményeket restaurálnak
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TATA-Környei ú. temető
Neubauer Antal
Kugyelka Ágostonné
Hajnáczky Dénes
Gaál Erzsébet

TATA- Almási úti temető
Csernik Imre
Kisgyőri Csaba

TATA - Kocsi úti temető
Balogh Tiborné

SZOMÓD
Herczog Andrásné
Kiss Lászlóné

DUNASZENTMIKLÓS
Hartmann Istvánné

BÉKE PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2017. decemberben elhunytak

Ajánló

A TIT Posztoczky Károly 
Csillagvizsgáló és 

Múzeumban
2018. január 12-én 

(péntek) 
19:00  órakor
„Csillagászati 

jelenségek 2018-ban” 
címmel

Juhász András tart 
előadást.

1943. január 12-én kezdődött 
a második világháborúban a 
szovjet Vörös Hadsereg táma-
dása a Don-kanyarban, melynek 
következtében a 250 ezer fős 2. 
magyar hadsereg kötelékéhez 
tartozó honvédek és munkaszol-
gálatosok közül mintegy 125-
130 ezren estek el, sebesültek 
meg, vagy estek fogságba.
A 2. magyar hadsereget né-
met követelésre, kormányközi 
egyezmény alapján küldték ki 
a keleti frontra. A németek igé-
nyeit hosszas alkudozás után 
sikerült leszorítani, de azon az 
áron, hogy a magyar csapato-
kat hadászati vonatkozásban a 
németeknek rendelték alá, fel-
fegyverzésüket illetően pedig 
csak szóbeli ígéretet kaptak 
Berlinből. 1942 tavaszán mint-
egy 200 ezer katonát küldtek 
ki a Don-kanyarba, de már az 
év novemberében döntöttek 
arról, hogy kiszállítanak egy 
45-50 ezres kontingenst (ben-
ne 20 ezer munkaszolgálatost) 
a magyar katonák egy részének 
leváltására. Ez azonban éppen 
az 1943. január 12-i szovjet tá-
madás időpontjával esett egybe, 
így már azok sem jöhettek haza, 
akiket leváltottak volna. Emiatt 
mintegy 250 ezres magyar had-
sereg ragadt a Don-kanyarnál.
Az első magyar kontingens 
1942. július 7-én érte el a Dont. 
A 2. hadseregben magas volt a 
tartalékosok aránya, a létszám 
20 százalékát nemzetiségiek, 
főleg románok és ruszinok, 10 
százalékát pedig zsidó és mun-
kaszolgálatosok adták. A fegy-
verzet és felszerelés hiányos 
és korszerűtlen volt. A nyár 
folyamán a folyó nyugati part-
ján megmaradt szovjet hídfők 
felszámolására tett sikertelen 

kísérletek során mintegy 26-27 
ezer magyar katona vesztette 
életét. A tisztikar 20 százaléka, 
a legénység 15 százaléka és a 
munkaszolgálatosok 6 száza-
léka esett el, halt meg, került 
hadifogságba vagy sebesült 
meg október 1-jéig. A beígért 
fegyverzet és felszerelés a tél 
beálltával sem érkezett meg a 
németektől, akik 1942 novem-
berében a sztálingrádi csata mi-
att elkezdték csapataik kivoná-
sát a doni térségből.
A szovjet Vörös Hadsereg 
1943. január 12-én, 30-35 fo-
kos hidegben az arcvonal észa-
ki részén, az urivi hídfőből 
kiindulva áttörte a magyar vo-
nalat és 8-12 kilométer mélyen 
hatoltak előre, majd január 14-
én délen, a scsucsjei hídfőben 
50 kilométer szélességben tör-
ték át a védelmet. A német had-
vezetés nem vetette be az arc-
vonal ezen részén állomásozó 
egyetlen tartalékát, de a visz-
szavonulást is megtiltotta. Jány 
Gusztáv vezérezredes ragasz-
kodott a parancshoz, jóllehet 
ha már január 15-én elrendeli 
a visszavonulást, a hadsereg 
egy részét talán megmenthette 
volna. A magyar katonáknak az 
orosz és a német katonákhoz 
képest hiányos felszerelésben, 
többszörös túlerővel szemben, 
fagyban, embertelen körülmé-
nyek között kellett tartani ma-
gukat.
Január 16-ára a három részre 
szakított 2. magyar hadsereg 
arcvonala felbomlott. Jány ja-
nuár 17-én hajnalban rendel-
te el az alakulatok visszavo-
nását, de az elvágott, német 
2. hadsereg alárendeltségébe 
került III. hadtest tovább har-
colt. Ezt a hadtestet február 

1-jén - miután sem ellátmánya, 
sem fegyverzete nem maradt 
- a később szovjet hadifogság-
ba esett parancsnok, Stomm 
Marcell feloszlatta, s pár ezer 
katona kijutott a szovjet gyű-
rűből. A gyakorlatilag már 
nem létező 2. magyar hadsereg 
zöme 1943. január 24-én „vált 
ki az arcvonalból”, a III. had-
test azonban csak február 2-4. 
között tudott kitörni a szov-
jet gyűrűből. Jányt a jórészt 
fegyvertelen katonák látványa 
késztette hírhedt január 24-i 
hadparancsának megfogalma-
zására: „A 2. magyar hadsereg 
elvesztette becsületét, mert ke-
vés – esküjéhez és kötelessé-
géhez hű – ember kivételével 
nem váltotta be azt, amit tőle 
mindenki joggal elvárhatott.” A 
katonákat gyávasággal vádolta 
és a „rend helyreállítása” érde-
kében a helyszíni felkoncolást 

is engedélyezte. A megalázó 
és igazságtalan parancs akkora 
felháborodást keltett, hogy sok 
helyen ki sem hirdették, maga 
Jány április 4-én nyilvánította 
semmisnek és helyettesítette 
újjal.
A hadsereg életben maradt 
katonáit március 5-én hátra-
vonták a Dnyeper folyó nyu-
gati partjára, hazaszállításuk 
április 6-tól május 30-ig tartott. 
Jányt, aki az utolsó vonattal 
távozott, Horthy Miklós kor-
mányzó 1943. augusztus 5-én 
felmentette parancsnoki tiszté-
ből. A tábornokot a Népbíró-
ság 1947 októberében háborús 
bűnösként halálra ítélte, majd 
november 26-án kivégezték. 
1993. október 4-én a Legfel-
sőbb Bíróság felmentette Jányt 
a háborús bűntett miatt ellene 
emelt vád alól. A 2. magyar 
hadsereg közel egyéves keleti 

hadszíntéri tevékenysége során 
elesett, megsebesült és fogság-
ba esett honvédek és munka-
szolgálatosok száma mintegy 
125-130 ezer (pontosabb becs-
lés szerint 128 ezer) főre tehe-
tő. Közülük 49-50 ezren estek 
el, és csaknem ugyanennyien 
sebesültek meg, a hadifogság-
ba esettek száma pedig 27-28 
ezerre tehető. Közülük kevesen 
térhettek vissza, a legtöbben 
már a hadifogolytáborba szállí-
tásuk közben meghaltak, becs-
lések szerint pedig mindössze 
3-4 ezren élhették túl közülük 
a megpróbáltatásokat. Az anya-
gi veszteséget 70 százalékban, 
ezen belül a nehézfegyverzetét 
csaknem 100 százalékban álla-
pították meg.
Az évfordulóhoz kapcsolódóan 
országszerte nagyszabású meg-
emlékezéseket szerveznek.  

forrás: mti

75 évvel ezelőtt 
Magyar katonák tízezreinek életébe került a doni katasztrófa

MAGYARY ZOLTÁN NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG
2018. januári programjai

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

Január 15. (hétfő) - A „Nagy Háború”
Az Osztrák-Magyar Monarchia, mint nagyhatalom, a háborús 
felelősség és a mozgósítás, Szerb hadszíntér
Előadó: Dr. Pollmann Ferenc történész, 
   Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Január 17. (szerda) - Vaszary 150
Vaszary kapcsolata és kötődése Tatához
Előadó: Kövesdi Mónika művészettörténész, 
   Tata, Kuny D. Múzeum

Január 22. (hétfő) - Az egészség érték
Borfogyasztás és egészség - mi az igazság?
Előadó: dr. Gödölle Zoltán főorvos, kardiológus szakorvos

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár 

által szervezett 
Nemzeti imádságunk, a Himnusz 

című ingyenes előadásra, 
2018. január 17-én 10.00-tól a 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Csilla von Boeselager Gondviselés 
Háza Idősek Napközi Otthonába 

(Tata, Vasút utca 64.)!

Illusztráció
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ASZTALITENISZ
01.13. szombat 15.00 
Tatai AC – BVSC NB I férfi
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.
KOSÁRLABDA
01.14. vasárnap 13.00 
TSE – MAFC női amatőr NB
01. 20. vasárnap
13.00 TSE – BEAC női amatőr NB
A mérkőzéseket a Vaszary 
iskola csarnokában játsszák.

Több mint 30 éve futással zár-
ják az évet Tatán. A szilveszteri 
futás már hozzátartozik a vá-
rosi eseményekhez. Az ember 
azt várná december végétől, 
hogy hideggel, hóval, igazi téli 
idővel várja a futókat. Ehelyett 
ha valaki 31-én reggel kinézett 
az ablakon zuhogó esőt látott. 
Ekkor elég kevés esély mutat-
kozott arra, hogy sokan vegyék 
az irányt az Ökoturisztikai Köz-
pont felé. A szervezők – Tata 
Város Önkormányzata, Fiatal 
Utazók Klubja, Megyei Termé-
szetjáró Szövetség- kilenc órá-
tól azért felkészülten várták az 

indulni szándékozókat. Ahogy 
közeledett a rajt egyre jobb lett 
az idő és egyre többen jelent-
keztek az asztaloknál. A hagyo-
mány szerint külön díjazták a 
legötletesebb jelmezeseket akik 
között láthattuk Piroskát és a 
farkast, műtős ruhában érkező-
ket, több papot, apácát, tündé-
reket és még sokféle maskarát. 
A rajtra 11 órakor került sor és 
a rajtkapuhoz 405 futó állt oda. 
Kb. 3 percre volt szükség mire 
az utolsó induló is elérkezett a 
kapuhoz. Néhány perccel a rajt 
után ismét sokan gyülekeztek, 
hiszen most először gyerek szil-

veszteri futásra is sor került a 
TAC és a Hódy szervezésében. 
A szervezők sikerként könyvel-
ték el ezt a betét futamot, így jö-
vőre már kiírásra kerül ez a ver-
seny is. Aztán alig valamivel 23 
perc után megjelent az első futó 
a célban, nyakig sárosan, fárad-
tan, de boldogan. Schöffer Attila 
kortyolt néhányat a forró teából, 
majd nyilatkozott.
-Szerettem volna egyéni csúcsot 
futni, de kicsit elmaradtam tőle. 
A sáros talaj sokat kivett belő-
lem, de az a lényeg hogy sikerült 
nyernem. Többször váltottam 
ritmust, hogy leszakítsam a töb-

bieket. Elég párás volt a levegő, 
ez elég zavaró volt.
Nem sokkal később beérkezett 
az első nő is, aki rendszeres 
résztvevője a tatai futóverse-
nyeknek. Szederkényi Takács 
Andrea nem először győzött 
akár a Tó futásokat, akár a szil-
veszteri futásokat számítjuk.
-Nagyon szeretek futni és sze-
retem ezeket a versenyeket. Ha 
néhány nap kimarad már nagyon 
hiányzik a futás. Kedvencem a 
tízezer méter, de a félmaratoni 
és a maratoni is rendben van. 
Éppen tegnap számolgattuk ott-
hon hogy már egyszer körbefu-
tottam a földet.
Mindenki szerencsésen célba 
érkezett, fogyott a forró tea, be-
szélgetve várták a futók az ered-
ményhirdetést és a tombola sor-
solást. Ismét bebizonyosodott 
hogy Tata és a környék sportot 
szeretői bármikor vevők egy jó 
futásra. Így volt ez most is, fu-
tással zárták az évet.
Eredmények: 
Nők: 
1. Szederkényi Takács Andrea
2. Schmölcz Sára
3. Valkó Júlia
Férfiak:  
1. Schöffer Attila
2. Szederkényi Máté
3. Musza Bence         Tompa Andor

Szilveszter = futás = Tata

Foci ősz számokban

A TAC megyei I. osztályban sze-
replő labdarúgó csapata az őszi 
idényben (nem számolva a ta-
vaszról előrehozott meccset) a 4. 
helyen végzett.
4. TAC  14     8  2  4    30 16    26 
pont
Hazai pályán:  6    3  2  1    15-7    
11 pont
Idegenben:      8    5  -  3     15-9    
15 pont
Két meccsen nem rúgott gólt a 
TAC és öt meccsen nem kapott.
Góllövők:  
6 Nagy, Rába, 4 Tóth, 3 Berki, 
Szűcs, Zuggó, 2 Bombicz,  1 
Csordás D., Holecz, Veres

A bajnokságban az ősszel a leg-
több gól – 37 – a 15. fordulóban 
született, míg a 6. fordulóban 
csak 21 alkalommal rezdültek 
meg a hálók. A legtöbb sárga la-
pot ( 38 ) a 15. fordulóban mutat-
ták fel a játékvezetők, míg piros 
lapból a 2. fordulóban került elő 
a legtöbb amikor 7 játékos került 
a kiállítás sorsára.
A bajnokság  március 4-én foly-
tatódik amikor a TAC hazai pá-
lyán a Nyergesújfalu csapatát 
fogadja.           - ta -

A Tatai SE NB-s bajnokságban 
szereplő női kosárlabda együtte-
se a 8 csapatos csoport 5. helyén 
áll az őszi szezon után. Hazai 
pályán voltak kimondottan jó 
meccseik, de idegenben is sike-
rült nyerni a MAFC ellen. Há-
rom győzelem mellett négyszer 
szenvedtek vereséget és a 10 
pont az 5. helyhez elég. A leg-
több pontot a TSE dobta, igaz ők 
kapták a legtöbbet is. Az egyéni 
ranglistákat tekintve Lendér áll a 
legjobban. Közel 19 pontos át-
lagban talált a gyűrűbe, de a le-
pattanókban is 10 fölött átlagolt. 
Rajta kívül Takács, Orsós-Bog-

dán és Gusztafik is 10 pont fölöt-
ti pontátlagot csinált. Gusztafik 
a szerzett labdák tekintetében a 
lista 2. helyén áll. A Győr elleni 
győztes hazai mérkőzésen ketten 
is szezoncsúcsot dobtak Lendér 
30/18, Orsós-Bogdán 23 pontot 
tett a közösbe. Takács a ZTE II 
(25) míg Gusztafik az Ajka (24) 
ellen érte el a szezonbeli leg-
jobbját.
Szabó Judit edző: fennállásunk 
eddigi legjobb teljesítményét 
nyújtottuk ősszel. Jól sikerült 
beépíteni a visszatért játékosokat 
és a régiekkel együtt jó csapat 
kezd kialakulni. Sok munka kell 

még, de úgy látom, van igény 
a lányokban. Voltak nagyon jó 
meccseink, de igazából nagyon 
rossz mérkőzést nem játszot-
tunk, akkor sem amikor veresé-
get szenvedtünk. Itthon nagyon 
lelkes közönségünk van, ez so-
kat segít. Ha a teremproblémá-
ink megoldódnának, akkor sze-
rintem játékminőségben sokat 
léphetnénk előre. Bízom benne, 
hogy a tavaszunk sem lesz rosz-
szabb mint az ősz volt.
A csapat december közepén 
játszotta az utolsó meccset, de 
január első hétvégéjén már Ta-
tabányán elkezdte a tavaszi me-

netelést. Nagy küzdelem jelle-
mezte a találkozót ahol felváltva 
vezettek a csapatok. Az eleje 
és a vége a hazaiaknak sikerült 
jobban, és ha kis szerencsével 
is de megnyerték a meccset. A 
TSE-nek nem kell szomorkod-
nia, hiszen a Tatabánya számított 
esélyesnek, de a győzelemért na-
gyon meg kellett szenvednie.
Tatabányai KC – Tatai SE 72-67 
(19-14, 14-17, 16-22, 23-14)
Vezette: Czupi M., Nagy-Pál p.
Pontszerző: Lendér 21/3, Takács 
18/6, Orsós-Bogdán 11/9, Gusz-
tafik 10, Strupka 4, Novák 2, Ja-
gicza 1. Edző: Szabó Judit   - ta -

Ősszel jól dobtak

A TAC atlétái az év végén 
sem tétlenkedtek. Novem-
ber végén a már szinte „ 
kötelezőnek „ számító Ba-
laton Marathon versenyén, 
Siófokon kezdtük meg az 
utolsó szakaszát a verseny-
sorozatunknak. A táv 7 + 7 
km-es részét 5 váltónk vál-
lalta be a kissé zord időjá-
rási körülmények mellett is. 
A táv felénél, a váltásoknál 
már remélni lehetett a végső 
eredmények alakulását – hi-
szen az élmezőnyben sike-
rült továbbadni a váltóbotot 
mindegyik csapatunknak. 
Izgalommal vártuk a befutó 
tagok érkezését, örömmel 
konstatáltuk az igen előkelő 
sorrendet – ami az 52 váltót érté-
kelte. 
Legjobban a Pápai Edit-Fenyvesi 
Márk anya-fia páros szerepelt, a 
vegyes páros 1. helyén. A férfi-
aknál az átlag 12 éves Nagyszegi 
Zsombor-Bozori Péter duó a 2. 
pozíción zárt . A női kategóriában 
Gaál Eszter-Kakas Lili a 2. , Valla 
Audrey-Helesfai Éva anyapáros a 

3. , míg a Beleznai Lara-Kővári 
Eszter összetételű váltó a 4. he-
lyen fejezte be a versenyt.
A 21 km-es félmaratonon négyen 
képviselték szakosztályunkat. 
A több mint 1000 induló között 
Labossa Tamás az abszolút 20., 
korosztályában a 1. helyen érke-
zett a célba fáradtan – de öröm-
től sugárzó arccal. A szenioroknál 
Seprényi Ferenc, Balogh Mihály, 

Fenyvesi Tamás is kategóriájuk-
ban a 60. helyen belül végeztek.
December 2-án a Cseke Miku-
lásfutáson folytattuk , ahol 50 fő 
fölötti létszámmal vonultunk ki 
a Cseke partjára és a különböző 
távokon sorra hoztuk az elvárható 
győztesi-dobogós helyezéseket . 
A csapat több mint fele több távon 
is elindult , így egy keményebb 
edzéssel is felérő versenyen pró-

bálhattuk ki a felkészülé-
sünk eredményességét.
A záró Szilveszteri Tófutás 
előtti utolsó nagy megméret-
tetésünk a győri Karácsonyi 
Rohanás volt. Sajnos közü-
lünk többen is lebetegedtek, 
illetve sajnálatos sérülés mi-
att ki kellett hagyniuk ezt a 
versenyt, de így is húsz fő-
vel érkeztünk meg a Hidak 
Városába – Győrbe vasár-
nap, 2017.12.17-én reggel. 
Gyors regisztráció, rajtszám 
felvétele , pálya bejárása 
, bemelegítés és már be is 
álltunk a rajtvonalhoz. Elő-
ször a rövidebb, 1,3 km-es 
távon rajtoltak el verseny-
zőink. Szoros küzdelemben, 

hatalmas csatákban dőltek csak 
el a helyezések sorrendjei. Őket 
az 5,1 km-t indulók követték a 
versenyrendben, körbefutva az 
Egyetem környékét és a Duna-
part sétányait. A távokat teljesítő, 
fáradt versenyzőket forró tea és 
lilahagymás zsíros kenyér várta 
a versenyközpontban. A kiírt időt 
bőven túllépve kezdődött csak 

meg az eredményhirdetés, melyen 
a TAC-os atléták taroltak és a rö-
videbb távon indulóknál heten is a 
dobogó különböző fokán állva ve-
hették át a megérdemelt érmeiket, 
kupáikat. 
A legeredményesebb versenyzőnk 
Kővári Eszter volt, aki az abszolút 
és a korosztályos győztes címet is 
megszerezte. Az aranyérmet érő 
kupát nyerte még meg Beleznai 
Lara és a hosszabb távon a sze-
nior korú Labossa Lajos is. Ezüst 
érmet ért a futása az 1,3 km-en 
Rózsahegyi Rozinak és Fenyvesi 
Márknak. A nagyszerű bronzérem 
került több sportolónk nyakába. 
A kicsiknél Hanzlik Éva, Nagy-
szegi Zsombor, Juhász Bálint és 
a hosszabb távot teljesítők közül 
Labossa Tamás abszolúton és kor-
osztályában is kiérdemelte ezt az 
elismerést.
A szép sorozatot egy közös, csa-
ládias hangulatú örömfutással fe-
jezzük majd be a Szilveszteri Tó-
futáson. Eredményekben gazdag 
évet zárhatunk, bízva a következő 
év hasonló szintű folytatásában.

Sándor Péter szakosztályvezető

Évvégi versenysikerek az atlétáknál

Gólok percenként:
          lőtt    kapott
1 – 15 perc                 3              2
16 – 30                       8              2
31 – 45                       5              1
l. félidő összesen       16             5
46 – 60                        6              2
61 – 74                        4              5
75 – 90                        4              4
II. félidő összesen     14            1
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