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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 

A Ramsari Egyezmény által is 
védett tatai Öreg-tavon telelő 
több tízezernyi vízimadár nyu-
galma érdekében Tata Város Ön-
kormányzata merészet lépett, és 
rendeletben tiltotta be november 
1 - február 28. között a nagy fény- 
és hanghatással járó pirotechni-
kai termékek használatát. A helyi 
összefogás eredményeként több 
mint 13 000 vadlúd a tavon ma-
radt, amire hosszú évek óta nem 
volt példa, Tata pedig a Vadludak 
városa maradhatott.
A tatai Öreg-tó Európa egyik 
legjelentősebb vadlúd gyüleke-
zőhelye, ám a sok ezernyi madár 
többsége vagy mindegyike (!) a 
szilveszteri tűzijátékok hatásá-
ra hosszú évek óta elmenekült 
ezen az éjszakán, és sokszor he-
tekig is eltartott, mire visszame-
részkedtek, de már jóval kisebb 
számban. A madarak és a lakos-
ság nyugalma védelmében indult 
civil kezdeményezést a Magyar 
Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület (MME) és a Száz 
Völgy Természetvédelmi Egye-
sület is támogatta. A petícióra 
érkezett több mint 3000 aláírás is 
hozzájárult ahhoz, hogy a város 
képviselő-testülete egyhangúan 
támogatta a kezdeményezést, és 
21/2018. (X.31.) számon hozta 
meg erre vonatkozó helyi rende-
letét.
A civil szervezetek tagjai és a leg-
több városlakó nagy várakozással 
tekintett a mostani szilveszter elé, 
hiszen a tét nem volt kicsi. Vajon 
képes-e a helyi rendelet védelmet 
biztosítani a nemzetközi jelentő-
ségű Öreg-tó madárvilágának? A 
tapasztaltak messze felülmúltak 
minden várakozást!
Már a Szilveszter előtti hét is azt 

sejtette, hogy valami tényleg el-
indult. Szokatlanul csendben tel-
tek ezek a napok, holott az előző 
években ilyenkor már rendszerint 
durrogások zavarták meg a város 
és a tó nyugalmát. Alkonyatkor 
mintegy 23 000 vadlúd húzott 
be éjszakára. Csendben telt Szil-
veszter estéje is, miközben a kör-
nyező településekről már jócskán 
hallatszottak a távoli dörrenések. 
Szinte hihetetlen volt ez a nyuga-
lom. A szilveszteri éjszaka csend-
jét csupán egy-egy (illegálisan 
használt) petárda tompa puffaná-
sa zavarta meg és mindössze egy-
egy városszéli tűzijáték fénye 
látszott. Éjfélkor aztán mégiscsak 
elindult némi tűzijátékozás, de ez 
a korábbi évek szintjét meg sem 
közelítette. A város legmagasabb 
pontjáról jól lehetett látni, hogy 
bár akadtak tűzijátékok, de lé-
nyegesen kevesebb helyszínen 
és (tán a szabálysértés felfede-
zésétől is tartva) jóval rövidebb 
ideig tartottak. Azt is jól lehetett 
látni, hogy a környező községek-

ben jóval nagyobb tűzijátékozás 
zajlott, mint a tízszer nagyobb 
Tata városában. Az óvatosságuk-
ról ismert vadludak negyed óra 
elteltével kezdtek el kirepülni az 
Öreg-tóról, de jellemzően csak 
kisebb csapatokban, a többség az 
első riadalom után visszaszállt a 
tó vizére.
Január első napjának reggelén az 
MME tagjai felmérték az Öreg-tó 
madárvilágát, és örömmel álla-
pították meg, hogy a ludak nagy 
része, több mint tízezer madár itt 
maradt, amire az elmúlt harminc 
évben csak háromszor akadt pél-
da.
Tata nem véletlenül kapta meg ta-
valy októberben a Ramsari Város 
Díjat. Az elmúlt években végre-
hajtott élőhely-rekonstrukciók, 
a kiépített tanösvények, a Tatai 
Vadlúd Sokadalom támogatása, 
a városban folyó környezeti ne-
velés elősegítése után a tűzijáté-
kok használatának betiltásával 
is igazolta, hogy méltán egyike 
annak a tizennyolc városnak a vi-

lágon, amelyek a vizes élőhelyek 
megőrzéséért méltán részesültek 
ebben a rangos nemzetközi elis-
merésben.
Tatán egy másik civil kez-
deményezésre is sor került a 
2018/2019-es szilveszteri éjsza-
kán – csillagszórós óévbúcsúz-
tatóra invitálták a város főterére 
azokat, akik az éjfélt immár nem 
tűzijátékokkal köszöntenék, de 
mégis a szabadba kívánkoztak. 
A jó hangulatú, zenés eseményen 
több százan vettek részt, forralt 
bort és csillagszórókat osztogat-
tak.
A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület köszönetét 
fejezi ki Tata városának, a képvi-
selő-testületnek és mindazon la-
kóknak, akik fontosnak tartották 
a tűzijátékozás korlátozását, a he-
lyi rendelet betartását, a kisgyer-
mekek és a társállatok nyugalmát, 
és persze az Öreg-tó nemzetközi 
természetvédelmi jelentőségének 
megőrzését!

Musicz László - Csonka Péter

Csillagszórós szilveszter

www.vadludsokadalom.hu
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Az újság megjelenését támogatta:

Elfogadták a város költségvetését

December 19-én tartotta tavalyi 
utolsó utolsó ülését Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te a Városháza dísztermében.
A napirendi pontok előtt a képvise-
lő-testület megemlékezett a közel-
múltban elhunyt dr. Szatmári Sa-
rolta régész-muzeológusról, a tatai 
múzeum egykori igazgatójáról. Az 
ülés résztvevői egy perces néma 
csenddel adóztak dr. Szatmári Sa-
rolta emlékének.
Ezt követően a képviselő-testü-
let nevében mondott köszönetet 
Michl József polgármester Csík-
né Mészáros Klárának és Miklós 
Istvánnénak, a Juniorka Bölcsőde 
és Óvoda vezetőinek, nyugdíjba 
vonulásuk alkalmából a tatai kis-
gyermekekért végzett áldozatos 
munkájukért, majd a Tatai Geszti 
Óvoda apróságai mutatták be ka-
rácsonyi műsorukat a képviselők-
nek, és az ülés meghívott vendége-
inek.
2018 utolsó ülése rendelet-alkotás-
hoz kapcsolódó előterjesztésekkel 
kezdődött, köztük Tata Város Ön-
kormányzatának 2019. évi költ-
ségvetéséről, melyet 8:3 arányban 
elfogadott a testület. Ezzel kapcso-
latban sajtótájékoztatóján Michl 
József polgármester elmondta: - 
a költségvetés elkészítése során 
mindig arra törekszik a városve-
zetés, hogy a Magyary-tervben 
lefektetett célokhoz újabb forráso-
kat rendeljenek, folyamatosan fel-
használják a pályázatokra elnyert 
pénzösszegeket, emellett pedig 
a legfontosabb a működési rész 
megtervezése, amely a város in-
tézményeinek és magának a város-
nak az üzemeltetését, működését 
biztosítja. A magyar állam közel 
1,2 milliárd forinttal járul hozzá 
a büdzséhez, és hozzávetőlegesen 
300 millió forint az az összeg, amit 
nem kapunk meg az államtól a ta-
tai adóerő képesség színvonala mi-
att, ezt a pénzt saját forrásból kell 
hozzátenni a kötelező feladatok 
ellátásához.
A képviselő-testület módosította a 
tűzijátékok használatának korláto-
zásáról szóló önkormányzati ren-
deletet. Ez egyrészről egy kisebb 
pontosítást jelent, ugyanis utcákra 
lebontva is meg kellett határozni 
azt a területet, ahol tilos a tűzijáték 
használat november 1. és február 
28. között. Emellett a tilalom hatá-
lya alá bekerültek a 4-es besorolás 
alá eső pirotechnikai eszközök is, 
tehát a város közigazgatási hatá-
rain belül (Agostyán kivételével) 

tilos a szóban forgó időszakban a 
2-es, a 3-as és a 4-es besorolás alá 
eső pirotechnikai eszközök hasz-
nálata.
A decemberi ülésen a településren-
dezéshez kapcsolódó előterjeszté-
sek között szavaztak a képviselők a 
Településképi Arculati Kézikönyv-
vel és a Településképi Rendelettel 
kapcsolatosan is. A kézikönyv az 
épületeket tervező szakemberek 
mellett a tataiakat is segítheti az 
építészeti megoldások, a különbö-
ző városrészekben meglévő lehe-
tőségek és a vonatkozó szabályok 
pontos ismertetésével. A témáról a 
közelmúltban négy lakossági fóru-
mot tartottak, a kézikönyv anyaga 
a tata.hu weboldalon megtekinthe-
tő, és a tervek szerint hamarosan 
egy kiadvány formájában is meg-
jelenik majd.
A napirendek sorában a gazdasá-

gi társaságokhoz kapcsolódó elő-
terjesztéseket követően az elmúlt 
hónapokhoz hasonlóan decem-
berben is tájékoztatást kaptak a 
képviselők az Európai Uniós pá-
lyázatokról, majd vagyongazdál-
kodási témában a Tata-Agostyán 
közötti kerékpárút kialakításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
került sor. A témáról Michl József 
úgy nyilatkozott: - köszönet jár az 
együttműködésért azoknak a te-
lektulajdonosoknak, akikkel már 
sikerült aláírni a terület megszer-
zési szerződéseket. Körülbelül 
70 ingatlant érint ez a fejlesztés a 
Tata-Agostyán kerékpárút vonat-

kozásában, s egyenként egyeztet-
nie kell az önkormányzatnak az 
út melletti telkek tulajdonosaival, 
akiknek egy értékbecslés alapján 
tesz ajánlatot a város. A decem-
ber 19-i döntés azzal kapcsolatban 
született, hogy a projekt szomódi 
és baji ingatlanokat is érint, ezért 
ezekben az esetekben az érintett 
települések önkormányzatait kell 
megkeresni   az egyeztetések lebo-
nyolításának támogatása ügyében. 
A közbeszerzés 2019 tavaszán el-
indulhat, majd sikeres közbeszer-
zést követően idén megkezdődhet 
az építkezés is.
Az ülésen több beszámolót is elfo-
gadott a testület, így többek között 
a Kőkúti Tanuszoda 2008 – 2018 
közötti működéséről, valamint a 
Tatai Közös Önkormányzati Hiva-
tal és a képviselő-testület bizottsá-
gainak 2018. évi tevékenységéről.

A testületi ülést követően a Város-
háza dísztermében közmeghall-
gatásra került sor, melyet minden 
esztendőben megszervez Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te azzal a céllal, hogy a különböző 
fórumokon, programokon  és foga-
dóórákon túl, legyen még egy ösz-
szevont, évzáró alkalom a tataiakkal 
való közvetlen találkozásra. A köz-
meghallgatás első részében Michl 
József polgármester tartott részletes 
tájékoztatót az érdeklődőknek a vá-
ros 2019. évi költségvetéséről, majd 
a képviselők egyenként számoltak 
be egész éves munkájukról. Ezt kö-
vetően a megjelent érdeklődők tet-
ték fel kérdéseiket, és fogalmazták 
meg javaslataikat, véleményüket.
Tata Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete következő ülését janu-
ár végén tartja.     Ábrahám Ágnes

FOGADÓÓRA
DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes, a Tatai Rendőrkapi-
tányság vezetője

2019. január 16-án 
10:00 – 12:00 
között tartja fogadó-
napját hivatalában, 
Tata, Ady Endre utca 
27. szám alatt.
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A Soproni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kara a piarista rendház-
ban tartotta az EFOP- 3.4.3. „Qu-
alitas - minőségi felsőoktatás fej-
lesztés Sopronban, Szombathelyen 
és Tatán” elnevezésű pályázatának 
projektközi értékelő konferenciáját, 
december 14-én.
A piarista rendház épületben 2017 
őszén kezdte meg működését a Ta-
tai Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ, ahol a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Kara 
Csecsemő és Kisgyermeknevelő 
Alapszakot indított. Az óvodapeda-
gógus oktatás alapjaiból kinőtt cse-
csemő és kisgyermeknevelő képzés 
felsőfokú végzettséget adó szakként 
már több éve működik hazánkban, 
s egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend, hiszen erkölcsi és anyagi 
megbecsülést is jelent a szakembe-
rek számára. Tavaly ősszel az okta-
tás első és második évfolyamon is 
elindult, jelenleg közel 40 hallgató 
részvételével zajlik.
A foglalkoztatás és a felsőfokú ok-
levéllel rendelkezők arányának nö-
velése, a lemorzsolódás csökkenté-
se, valamint az idegennyelv-tudás 
fejlesztése a célja a Qualitas prog-

ramnak, amelynek megvalósításá-
ra 1,458 milliárd forint támogatást 
nyert a Soproni Egyetem. A sopro-
ni campuson négy munkacsoport 
keretében zajlik a megvalósítás. 
A negyedik munkacsoport a Tatán 
létesített Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ képzési portfólió-
ját alakítja ki, elsősorban a kisgyer-
mekneveléshez kapcsolódó képzést. 
A projekt kiemelt hangsúlyt fektet 
a csecsemő –és kisgyermeknevelő 
alapképzésre, ahol a bekerülés se-

gítésétől a sikeres diplomaszerzésig 
támogató tevékenységeket tervez, 
korszerű oktatási környezet megte-
remtésével, tananyagfejlesztéssel.
„Nagyot álmodtunk, amikor Tatával 
együttműködésben beindult az ok-
tatás, és szerencsére akkor hirdették 
meg a pályázatot, amelyet elnyerve 
lehetőség van nemcsak az oktatók 
és a tudás eljuttatására, hanem arra 
is, hogy a tatai rendházban a csecse-
mő és kisgyermeknevelő képzéshez 
kapcsolódó infrastrukturális feltéte-
leket is megteremtsük, fejlesszük” 
– nyilatkozta a projektközi értékelő 
konferencián Dr. habil Varga László 
egyetemi docens, a Benedek Elek 
Pedagógiai Kar dékánja. Varga 
László tájékoztatott arról, hogy a 
projektből számítógépeket rendel-
tek, szakkönyveket, demonstrációs 
eszközöket, hangszereket, a vizuális 
neveléshez festékeket és egyéb esz-
közöket hoztak Tatára, így a szak-
mai képzéshez a személyi állomány 
mellett jelentős infrastruktúrafej-
lesztéssel is hozzá tudnak járulni.
A hallgatók részéről nagyon sok 
pozitív visszajelzés érkezik, hiszen 
nagy részük dolgozó nő, csalá-
danya, s az egyetem tatai oktatásá-
nak segítségével elkerülhetik az uta-
zást, a képzés pedig helyben valósul 

meg, mint ahogyan a megszerzett 
tudás is helyben fogja segíteni az 
intézmények minél színvonalasabb 
működését.
A találkozón Michl József polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket 
hangsúlyozva, hogy Tata Váro-
sa olyan szolgálatnak tekinti az 
egyetemmel való együttműködést, 
mellyel támogatja az itt élőket, és 
tovább szeretné emelni Tata szelle-
miségét, ezzel is erősítve a várost. 
Nagy öröm, hogy ez a program 
elindulhatott, s a munka, ami el-
kezdődött szép bizonyítéka annak, 
hogy megérte újra kinyitni a piaris-
ta rendház kapuit – mondta a pol-
gármester. 
A konferencián részt vett a SOE 
BPK vezetősége: Dr. habil Varga 
László egyetemi docens, a kar dé-
kánja, Kissné Dr. Zsámboki Réka 
tudományos és külügyi dékán-he-
lyettes, Dr. Simon István Ágoston 
oktatási dékán-helyettes, valamint  
Prof. Dr. Náhlik András, a Soproni 
Egyetem rektora is. A helyszínen  
összegezték az eddigi tapasztalato-
kat és egyeztettek a jövőbeli felada-
tokról. A tervek szerint 2019-ben 
újabb szakok és továbbképzések 
indulhatnak a rendházban a Soproni 
Egyetem jóvoltából.           -áá-
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Kun Lajosné 1935 június 28-
án Nagykállóban született 
Gönczy Magdolna és vitéz 
Kiss Jenő negyedik gyerme-
keként.  Kántor-tanító, tanfe-
lügyelő, iskolaigazgató édes-
apja pedagógiája, kulturális 
szerepvállalása egész életét 
meghatározó értékrendet 
alakított ki benne. Állandó 
tehetséges versmondója, sze-
replője, közreműködője volt 
a település rendezvényeinek. 
A népi kultúra iránti fogé-
konysága az iskola udvarán 
folyó játékokban gyökere-
zik. A saját játékélményekből 
táplálkozva alkotta meg azo-
kat a sikeres koreográfiákat, 
melyekkel felnőttként díjakat 
nyert. A szülőfaluja játékai és 
a gyermekek táncaira vonat-
kozó ismeretei sok tekintet-
ben egyedülállóak, színpadi 
feldolgozása, visszatanítása 
hagyományőrző tevékenysé-
gének része. Érettségi után 
munka mellett, egy gyermek 
édesanyjaként szerzett tanítói 
képesítést a Sárospataki Taní-
tóképző Intézetben, 1965-ben. 
Ezzel párhuzamosan minden 
akkor lehetséges képzést ki-
használt a népművészetekkel 
összefüggő ismereteinek bő-
vítésére. 1962-ben elkezdte 
a „C”kategóriás néptánc ok-
tatói tanfolyamot, Budapes-
ten három éves gyermektánc 
oktatói tanfolyamot, melyen 
„B”kategóriára minősítést 
kapott. A pedagógusok tan-
folyamainak oktatójaként is 
sokat tett a néptáncoktatás 
színvonalának emeléséért. 
1981-ben családi okokból 
Tatára költözött. A koráb-
bi gyakorlatát folytatva itt 
is csoportot szervezett, mely 
néhány év alatt közel kétszáz 
fős szakkörré nőtte ki magát. 
Ebben a munkában lánya asz-
szisztensként segítette. Gyűj-
tő munkához fogott, felkereste 
a múzeumokat, könyvtárakat. 
Három év elteltével 1983-ban 
helyi gyűjtésekből összeállí-
tott Luca naptól farsangig c. 
koreográfiájával elnyerte a 
Gyermektánc Antológia Nívó 
díját. Az ország első, akkor 
egyetlen önálló néptánc is-
kolájának alapításában első 
számú segítő, támogató volt. 
Nyugdíjazása után is, ösz-
szesen 15 évig dolgozott a 
művészetoktatásban, s men-
torálta fiatal tanítvány-kol-
légáit, akik szellemiségének, 
pedagógiájának tovább vivői. 
Munkájának elismeréseként 
2003-ban elsőként vehette át 
a „Tata város kultúrájáért” 
kitüntetést. 

A Tatai Kistérségi Többcélú Tár-
sulási Tanács tagjai a Városháza 
dísztermében, december 18-án tar-
tották évzáró találkozójukat.
Az ülés napirendi pontjai között 
szerepelt a Társulás 2018. évi 
költségvetésének módosítása, emel-
lett az aktuális közbiztonsági he-
lyzetről dr. Friedrich Gábor r.ezre-
des, Tata Rendőrkapitányságának 
kapitányságvezetője számolt be, 
majd tájékoztató hangzott el a 
jelenlegi gyermek- és családvédel-
mi feladatokról Székely Csabától, 
a Szociális Alapellátó Intézmény 
vezetőjétől, valamint a kistérséget 

érintő EFOP-1.5.2-16-2017-00043 
azonosító számú projektről Lőrincz 
Anita szakmai vezetőtől.
Michl József a helyszínen elmond-
ta: - 2018-ban sok szép feladatot 
végeztek el, és számos új pályázati 
terv megvalósulhatott. A kistérsé-
gi fenntartású intézmények tavaly 
is zavartalanul működtek, mind-
en, az évre kitűzött célt  sikerült 
elérni. Köszönöm polgármester-
társaim együttműködését, hiszen 
egy nagyon jó csapatban dol-
gozhatunk együtt azért, hogy a 
kistérségben élők békés, nyugodt 
légkörben tölthessék a minden-

napjaikat. Emellett a hivatalnak 
és a társszervezeteknek is nagy 
köszönet jár az együtt gondolko-
dásért, az összehangolt, kiváló 
munkáért – fogalmazott a Társulá-
si Tanács elnöke. 
Az ülés végén a Társulási Tanács 
nevében Michl József, Lévai 
Ádám tatai grafikusművész 
alkotásával mondott köszönetet 
nyugdíjba vonulásának alkal-
mából Vámosiné Illés Mártának, 
a Tatai Járási Hivatal Foglalkoz-
tatási Osztály vezetőjének. 
Szívből kívánunk neki egészség-
ben eltöltött, tartalmas, örömteli 
éveket!                                  -áá-

Eredményes évet zárt a kistérség Elhunyt Kun Lajosné 

Sikeres a tatai képzés

                           
EFOP-1.5.2-16-2017-00043

                           
EFOP-1.5.2-16-2017-00043



Családja körében köszöntötte Michl József polgármester Bába Eleknét 90. születésnap-
ja alkalmából december 11-én, a Tatai Kistérségi Idősek Otthonában. Bába Elekné Tatán 
született, gyermekkorának nagy részét vidéken töltötte, majd egészen korán, fiatal lány-
ként dolgozni kezdett. Először konyhán és egy patikában szolgált, majd öt évig volt a 
Szőnyeggyár munkatársa. Férje cipész volt, a Tatai Cipőgyárban dolgozott, három gyer-
mekük született. Terike néni a szőnyeggyári éveket követően a helyi bolgárkertészetbe 
került, ahol mindent megtanult a kertészkedésről, így egy idő után már maga termelte és 
árulta a zöldségeket, virágokat – egészen nyugdíjas koráig foglalkozott a növényekkel. 
Terike néni erős, kiegyensúlyozott személyiség, családja gyakran látogatja, és szívesen 
jár velük kirándulni, 8 unokája és 7 dédunokája van. A reggeleket  mindig egy pohár tejjel 
kezdi a saját pöttyös bögréjében, napközben pedig szívesen beszélget a társaival. A hosz-
szú élet titka szerinte az, hogy sokat kell dolgozni, és egészségesen kell táplálkozni: sok 
főzeléket és kevés húst fogyasztani.                                                     -áá-
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Boldog születésnapot!

„Akkor lesz majd csodás az élet, 
ha mindenki a szeretet útján lép-
ked” Ezen idézet így Karácsony 
táján nagyon fontos mozzanat 
mindenki számára. A Bajtársi 
Klub családias légkörben rendezte 
meg a Karácsonyi ünnepet 2017.
dec.12.-én. A szép műsorszámok 
maradandóvá válnak mindnyá-
junk szívében. A klubtagok szinte 
hangyaszorgalommal díszítették 
fel a termet.  Fenyőfa kellékek, 
gyertyák kerültek az asztalok-
ra. Sárközi József  „Karácsonyi 
recept” című verset olvasott fel. 
„Végy egy kg meleg szeretetet, 
szitált át a türelem szitáján…..
aztán vágd fel sok darabra, hogy 
mindenkinek jusson belőle, aki 
szeretetre éhes….” Hisz szeretni 
és szeretve lenni olyan jelenség, 
mintha minden oldalról sütne 
ránk a Nap. Ezt követően a Fa-
zekas Iskola V. osztályos tanulói 
szívet-lelket melengető, kristály-

tiszta csengő hangjukkal elvará-
zsolták a nyugdíjasokat. A Csen-
des éj c. dal énekléséhez Sárközi 
József a következő gondolatot fűz-
te. E dal megszületése egy tiroli 
falucskához kötődik. 200 éves 
múltja van. Több mint 300 nyelv-
re fordították le, szinte az egész 
világ ismeri. A dalok elhangzása 
után Kálmán Szabolcs tiszteletes 
Úr beszélt az ünnep üzenetéről, 
a szeretet fontosságára, a békes-
ségre való intelemre hívta fel a 
figyelmet. Felsorolt egy-két po-
zitív és negatív példát, melyeket 
valamennyien megtapasztalunk 
életünk során. E lelki feltöltődést 
követően Csölley Martin ének-
művész énekelt szép adventi dal-
lamokat, gitárral kísérve. Hangja 
lenyűgözte a hallgatóságot. A 
későbbiek folyamán, Balla Edi-
na hegedű szólóval mutatkozott 
be. Előadásuk után az Őszirózsa 
Dalkör Mesterné Lupták Mariann 

karmester vezényletével a kö-
zönséggel együtt énekelte a szép 
megható karácsonyi dallamokat.  
Kéringerné Ady Endre Karácsony 
c. gyönyörű versét adta elő. „Ka-
rácsonyi rege, ha valóra válna, 
igaz boldogság szállna az egész 
világra.” Kemény Balázs két sa-
ját versét szavalta, „ A kenyérrel 
kijössz a boltból, ott áll a csöves 
kajáért koldul, ha segíted őt kis 
aprópénzzel, a szívedben már me-
leget érzel, mert az, akit a gondok 
vernek, te is, mint ő, voltál gyer-
mek. Szép, ha csillagot vársz az 
égre, de a földön ember légy vég-
re!” Máthé Jánosné a következő-
ket olvasta fel. „Megtanultuk mi 
a szeretet, nem csábít el minket 
a gonosznak sötét ereje, tiszták 
maradunk örökre.” A műsorszá-
mok után sokan emlékeztek a régi 
Karácsonyokra, mely történeteket 
szívesen hallgattuk. Majd egy-két 
köszönő szó is elhangzott a jól 

megszervezett ünnepségben részt 
vevők számára. 2018 minden ren-
dezvényét az egymásra figyelés, 
a törődés jellemezte, az önkéntes 
munkát végző összekötők és Hon-
véd Bajtársi Klub Egyesületének 
elnöksége teljesítette feladatát. 
Összességében úgy érezzük, hogy 
e békességben lezajlott ünneppel 
megerősítettük egymás iránti tisz-
teletünket és azt, hogy mit jelent 
e Klub számunkra, hisz szeretet-
tel készültünk erre a délutánra 
is, ugyanúgy, mint egész évben 
a többire. A továbbiakban a Klub 
vezetősége kis süteménnyel és 
itallal megvendégelte a tagokat. 
Jó érzéssel, szeretettel feltöltőd-
ve, jókívánságokkal köszöntünk 
el egymástól. Karácsonyi kíván-
ságunk a következő: „Egy ölelés 
minden szomorúságra, egy mo-
soly minden könnycseppre, egy 
álom minden csalódásra, egy vi-
gasztalás minden fájdalomra.”            

Az Egyesület januári tervezett 
programja:

Január 11. péntek 10 óra
A Művelődési Ház előtt megemlé-
kezés és koszorúzás a doni áttörés 
76. évfordulóján a Dandárral és 
Tata Város Önkormányzatával

Január 22. kedd 14 óra
Művelődési Ház
A Magyar Kultúra napja alkalmá-
ból Petrozsényi Eszter színművész 
verseket szaval

Január 24. csütörtök 15 óra
Klapka György laktanya étterme
Az egyesület 2019. évi közgyűlése
-beszámolók, idei program és ren-
dezvényterv, tiszteletbeli tagok vá-
lasztása, februári programtervek

Január 25. péntek 15 vagy 17 óra
Művelődési Ház
A „Történet 1938-ból” című szín-
mű újabb előadása, az időpont még 
változhat.   Nagy Olga

90. születésnapja alkalmából dr. Beró Henrietta alpolgármester köszöntötte Mészáros Ist-
vánné Ica nénit, december 17-én. Mészáros Istvánné Újvidéken született, a háború miatt 
1944-ben menekültek Magyarországra, majd 1950-ben került Tatára. Ica néninek három 
gyermeke született, akiket egyedül nevelt fel. Kezdetben a gyerekek mellett különböző 
munkákat vállalt, zsákot varrt, házaknál főzött, vagy éppen disznóvágásoknál segített, s a 
házukat is maga építette fel. 1960-ban aztán a vendéglátóiparba került, ahol számos felada-
tot ellátott, végül étteremvezető-helyettes lett, ebből a munkakörből ment nyugdíjba. Mé-
száros Istvánné neve sok tatai előtt ismert, hiszen hosszú időn át jótékonykodott a városban 
és a térségben. Ica néni 22 évig kötött, 620 pulóvert készített, emellett sapkák, mellények és 
más ruhadarabok is kikerültek a kezei alól, melyeket aztán szétosztott a rászorulók között. 
Adományaiból részesültek erdélyi árvák, dunaalmási fogyatékkal élők, és református hit-
tanra járó gyermekek is. Ica néni pénzadományából 2011-ben új defibrillátort vásárolhatott 
a megyei Mentőalapítvány. Aktív évei alatt a városban sokaktól kapott fonalat a kötéshez, 
és nagyszámú újságcikk is megjelent róla, az elismeréseknek és köszönő okleveleknek most 
is külön helyük van a ház egyik falán. Ica néni ma már nem köt, napjai olvasással, rejtvény-
fejtéssel és tévénézéssel telnek. Azt mondja, hosszú életét a géneknek köszönheti, de fontos 
az is, hogy megtanuljuk: adni jobb, mint kapni, mert így láthatjuk mások boldogságát.   -áá-

Családias rendezvény a szeretet ünnepén

Tata Város Önkormányzatának és 
a Güntner –Tata Kft.-nek köszön-
hetően a Tatai Városkapu Zrt. az 
idei tanévben is üzembe helyez-
te a Kőkúti Általános Iskolában 
lévő sportsátorban a jégpályát.
A jégpálya 2017. december 01. 
és 2018. február 28. között várja 
vendégeit egy kis jeges szórako-
zásra, korcsolyázásra és sporto-
lásra.
Ebben az időszakban, a tanítási 
napokon 14.00 – 16.00 óráig a 
tatai és kistérségi közoktatási in-
tézmények kedvezményes áron 
használhatják a jégpályát. Baráti 
társaságok és csapatok számára 
is remek kikapcsolódást nyújt a 
jégpálya a hét minden napján, de 
akár születésnapok, vagy zártkö-

rű programok lebonyolítását is 
örömmel vállalják a szervezők. A 
helyszínen korcsolyabérlésre és 
élezésre is van lehetőség.
A jégkorongozni vágyó gyerekek 
jelentkezhetnek a Tatai Hódok 
csapatába a megadott elérhetősé-
gek valamelyikén.
A pálya előre egyeztetett idő-
pontfoglalással vehető igénybe.

Az időpontok foglalása az alábbi 
elérhetőségeken lehetséges:

https://www.facebook.com/Ta-
taiJegpalya/

Horváth Zoltán Zsolt:
+36 30/372 81 93 
dhorizoli@gmail.com

Idén is várja a Városkapu Jégsátor a korcsolyázni vágyókat



December 20-án a piarista rend-
házban rendezte hagyományos 
évértékelő, karácsonyi ünnepsé-
gét a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. A helyszínen Michl József 
polgármester és Acsai Zoltán, a 
cég ügyvezető igazgatója mon-
dott köszönetet a Kft. városüze-
meltetési feladatokat nap, mint 
nap ellátó 70 munkatársának. 

A cég annak ellenére is eredmé-
nyes évet zárt, hogy bár a fela-
dataik nem változtak, a dolgozói 
létszám az elmúlt években folya-
matosan csökkent a közfoglal-
koztatottak számának fogyatko-
zásával. 
Michl József a helyszínen úgy 
nyilatkozott: - nagyon sokrétű 
feladatot lát el a Városgazda, s 

ebből fakadóan nincsenek köny-
nyű helyzetben, hiszen nagy te-
rületet érintő, rendkívül komplex 
tevékenységet végeznek. A napi 
feladatok mellett mindig kü-
lön öröm azoknak a terveknek a 
megvalósulása, melyek egy-egy 
városrésznek a megújulásához já-
rulnak hozzá, idén ilyen volt töb-
bek között  a Kocsi út, Dob utcá-

tól az Ipari Parkig tartó kilencven 
méteres szakaszának felújítása, 
vagy az agostyáni buszváró meg-
építése. A polgármester hozzátet-
te: - az évek során a Városgazda 
igazi erős céggé fejlődött, új te-
lephelyet létesítettek, bővítették 
az eszközparkjukat, de nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy a város 
üzemeltetése, fenntartása olyan 

közös feladat, amelyben minden 
tatainak részt kell vállalnia, ezért 
felelősen kell gondolkodnunk a 
környezetünkről.
Acsai Zoltán a piarista rendház-
ban elmondta: 
- A cég az elmúlt esztendőkhöz 
hasonlóan jó évet zárt, az ered-
mények is azt mutatják, hogy si-
került teljesíteni a célokat. Ren-
geteg munka hárult továbbra is a 
Kft.-re, ám a munkatársak száma 
jóval kevesebb, mint korábban, 
amikor közel 200 közfoglalkozta-
tott is dolgozott a Városgazdánál, 
a jelenlegi 29-hez képest. A Kft. 
jövőbeni terveivel kapcsolatban 
elhangzott, hogy szeretnének to-
vább gépesíteni, modernizálni, 
bár nem lehet teljes mértékben 
gépesítéssel kiváltani az emberi 
munkát, hiszen a városüzemel-
tetési feladatok jelentős részé-
hez szükséges a kézi munkaerő. 
2019-ben a tervek között ezért is 
szerepel a humán erőforrás fej-
lesztés és az új szakemberek al-
kalmazása.                      -áá-
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Köszönet a közfoglalkoztatottaknak
December 18-án rendezte hagyo-
mányos, évzáró karácsonyi ün-
nepségét közfoglalkoztatott mun-
katársainak a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft., a cég telephelyén.
A Városgazda Kft. aktív részese 
a közfoglalkoztatási rendszernek, 
mely azzal a céllal működik, hogy a 
közfoglalkoztatottak sikeresen visz-
sza-, vagy bekerüljenek az elsődle-
ges munkaerő piacra. Ez a program 
a hátrányos helyzetű álláskeresők-
nek nyújt lehetőséget a foglalkoz-
tatásra. Az elmúlt években folya-
matosan és jelentősen csökkent a 
közfoglalkoztatottak száma, Tatán 
55 személyre lehetne támogatást 
kapni, de csupán 41 fő vesz részt 
a programban. Közülük 29-en dol-
goznak a Városgazdánál, a többiek 
óvodákban, a Német Nemzetiségi 
Múzeumban és az Önkormányzat-
nál végeznek napi feladatokat.

Acsai Zoltán, a Tatai Városgaz-
da Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta: - 2018-ban 
közfoglalkoztatott munkatársaik 
városüzemeltetési és kertészeti fel-
adatokat láttak el, többek között: 
virágültetést, növények gondozá-
sát, sövényvágást, az utak és árkok 
karbantartását, vízelvezetési mun-
kákat és a lombhulladék eltakarí-
tását. Tiszteletre méltó, ahogyan a 
sokszor nehéz élethelyzetben lévő 
közfoglalkoztatott kollegáink nap, 
mint nap helyt állnak, és elvégzik 
munkájukat. Az év végi karácsonyi 
ünnepség a köszönetünk kifejezése 
számukra, egész éves erőfeszítései-
kért – fogalmazott Acsai Zoltán.
Az ünnepségen a Városgazda veze-
tősége egy finom ebéddel és aján-
dékcsomagokkal várta munkatársa-
it, akiket a helyszínen Michl József 
polgármester is köszöntött.       -áá-

Teljesítették a kitűzött célokat

Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú 
Zrt. a hagyományokhoz hűen idén is koncerttel köszöntötte 
az új esztendőt január elsején, a Magyary Zoltán Művelődé-
si Központban, ahol fellépett a Bágyi Balázs New Quartet és 

Pocsai Krisztina, a koncerten közreműködött Jenei Márta. A helyszínen Michl József polgármester osztotta meg évindító gondola-
tait, majd köszöntötte az új évezred első tatai szülöttjét Dedinszky Lillát, 18. születésnapja alkalmából. A koncert után pezsgős 
koccintással zárult a délután a művelődési ház aulájában.

Boldog Új Évet Tata!



A művészeti nevelésre alapozott 
intézményi stratégia lehetőségei-
ről rendezte meg a VI. Szándék 
és Valóság Konferenciát a Ken-
derke Református Alapfokú Mű-
vészeti Iskola január 7-én a pia-
rista rendházban.
A konferencia tematikájának 
alapját a Kenderke Fürkész- 
programja adta, mely  egy or-
szágosan egyedülálló komplex 
művészeti-oktatási módszerként 
fejleszti a kisiskolások tanulás-
hoz szükséges készségeit, ké-
pességeit, valamint támogatja 
az óvodai fejlesztést is. A Für-
kész-programban a gyermekek a 
népművészet tárházából vett for-
rásanyagra építve négy művésze-

ti ágban, összetett művészeti ok-
tatásban részesülnek. A folyamat 
része a hallás után tanított hang-
szeres oktatás pásztorfurulyán, 
népi játék keretében koordináció 
fejlesztése és tánctechnikai ala-
pozás, drámajáték, és kézműves 
foglalkozások.
2011-ben kezdték el mérni a 
program eredményeit, hatása-
it, az első konferenciát pedig a 
2012/13-as tanévben rendezték 
meg a témában. A Fürkész folya-
matosan fejlődik és bővül mind 
a négy érintett művészeti terület 
oktatása terén, és persze a mód-
szerben töretlen az innováció, 
melynek alapjául szolgálnak a 
konferenciák is, a tapasztalatok 

átadása, megosztása és a módsze-
rek csiszolása nyomán.
Kun Katalin, a Fürkész-program 
kitalálója és a Kenderke igazga-
tója a konferencián elmondta: 
- A testet lelket egyaránt erősítő 
program alapjai  Kun Lajosné 
Kati nénitől, a Kenderke műhely 
alapítójától erednek. Az ő gon-
dolkodásmódján, szemléletén és 
tapasztalatain alapulva ismerték 
fel a lehetőségét annak, hogyan 
lehet a gyerekek képességeit és 
személyiségét fejleszteni a játé-
kokon, néptáncon, hagyományo-
kon keresztül.
A rendszer több mint 50 éves 
pedagógiai tapasztalatcsomagra 
épül, s a jó eredményeket a tatai 

óvodapedagógusok és pedagó-
gusok is megerősítik, hiszen az 
eredmények egyértelműen mu-
tatják, hogy a Fürkész-program 
hatására a gyermekek képessé-
gei fejlődnek, tanulmányi ered-
ményeik javulnak, ehhez pedig 
magas színvonalú és következe-
tes szakmai munkára van szük-
sége. Ezért is kiemelkedő része a 
programnak a szakemberképzés, 
melynek folyamatában jelentős 
állomás volt 2016 decembere, 
amikor megerősítették a Káro-
li Gáspár Református Egyetem 
Tanítóképző Főiskolai Kara, és a 
Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola közötti, a Für-
kész-program kiterjesztésére kö-

tött megállapodást.
A komplex művészetoktatás pe-
dagógiai eszközéül is szolgáló 
Fürkész-program egyik kulcsa 
a gyermekjátékokban van, s az 
ezekből származó és az iskolai 
oktatásba beépíthető tananyag 
tartalmakat a Kenderke egymást 
segítő, fejlesztő, inspiráló kö-
zössége hozza létre, és fejleszti 
tovább. A módszertan bővítése 
mellett a szakemberek tapaszta-
latcseréje, továbbképzése elen-
gedhetetlen, ezzel kapcsolatban 
Kun Katalin úgy nyilatkozott: 
- A pedagógusok kezében em-
beri sorsok vannak, ezért fontos 
felismerni, hogy a gyerekekkel 
eltöltött idő minden másodpercé-
nek kiemelkedő és megismétel-
hetetlen jelentősége van. Ennek 
a felelősségnek a tudatára kell 
ráébredni felismerve azt, hogy a 
pedagógus már pusztán a visel-
kedésével is modellt állít a gyer-
mekek elé.
A konferencia nyitásaként Dr. 
Szabó Előd fenntartó lelkész tar-
tott áhítatot, majd a vendégeket 
Michl József polgármester kö-
szöntötte, aki a hagyományőr-
zés, az egyéni fejlesztés, a helyi 
kulturális élet, a hazafias nevelés 
és az identitásépítés jelentőségé-
ről beszélt. A találkozó ezt köve-
tően szakmai előadásokkal foly-
tatódott, emellett a konferencia 
vendégei részesei lehettek egy 
Fürkészes bemutató órának is, 
Farkas Emőke, a Kenderke mű-
vészeti igazgató helyettesének 
koordinálásával. A találkozó 
második részében műhelybe-
szélgetések zajlottak, melyeken 
közvetlen tapasztalatcserére és 
kommunikációra teremtettek 
lehetőséget a szervezők a prog-
rammal kapcsolatban.
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A tatai vár megújult ter-
me, középen a kandalló-
val, karácsonyi, mesélő 
programra hívta a múze-
um barátait.
Andersen meséi igazán 
múzeumba illő történe-
tek, hiszen ott recsegő 
hangon megszólal a régi 
bútor, elmondja történe-
tét a porcelán teáskanna. 
Andersen meséiből indult 
el tehát gyermekeknek, 
családoknak szánt prog-
ramunk, majd megszólí-
tottuk tulajdon tárgyainkat, a régi órákat, fest-
ményeket a kiállításon. A program kézműves 
foglalkozással ért véget, hiszen a terem sarká-
ban a gyönyörű karácsonyfa még díszekre várt.
Délután Petrozsényi Eszter színművész volt 
vendégünk, aki nemcsak Andersen meséjét tol-

mácsolta (A régi ház című mese egy régiségek-
kel megrakott ház története: tárgyak és emberek 
sorsa, emlékek és emlékezés), hanem egy mai 
környezetben játszódó karácsonyi novellát is 
elmondott, Pribojszky Mátyás karácsonyi törté-
netét.

Kandallómesék

December 14-én, pénteken nyílt 
meg „A magyar dinók nyomában” 
című új időszaki kiállítás a Kuny 
Domokos Múzeumban. A kiállítás 
a Magyar Dinoszaurusz-kutató ex-
pedíció kiemelt kutatási helyszínét, 
Iharkutat mutatja be. 85 millió évvel 
ezelőttre, a Bakony akkor még telje-
sen más képet mutató környezetébe 
kalauzoljuk el a látogatót; ásatási 
leletekkel, képekkel, rekonstrukciós 
rajzokkal, valamint 3D animációval 
mutatjuk be az akkori növény- és 
állatvilágot, kiemelt szerepet adva a 
magyar dinoszauruszoknak. Egy ki-

csinyített ásatási területen pedig bár-
ki kipróbálhatja magát paleontoló-
gusként. A megnyitón nagy számmal 
vettek részt az Eötvös Gimnázium, 
valamint a Talentum Szakgimnázi-
um diákjai. A megnyitó keretében 
mondott köszönetet múzeumunk a 
Talentum Szakgimnázium tanulói-
nak és oktatóinak, akik dekorációs 
és arculat-tervezési tevékenységük-
kel az utóbbi időben nagymértékben 
segítették intézményünk munká-
ját, megalapozva a további sikeres 
együttműködés lehetőségét. A kiállí-
tás áprilisig látogatható.

„A magyar dínók nyomában”



Pluhár István 1893-ban Tóváro-
son született és 1919-ig lakott 
a Baji úti szülői házban, mely-
et Stoll Fülöp, a tatai piarista 
gimnázium latin-német szakos 
tanára vásárolt meg tőlük. A pi-
arista gimnáziumba járt, majd 
Győrben érettségizett.
A Tata-Tóvárosi Híradó 
tudósítása szerint Pluhár neve 
1908 áprilisában olvasható a 
Tata-Tóvárosi Testedzők Köre 
futballcsapatában, amikor is egy 
győri vegyes csapatot 2:0-ra le-
győztek. Ekkor együtt játszott 
több, a későbbi évek kiváló tatai 
labdarúgójával, Hüttner Lász-
lóval, Leopold Sándorral, Gre-
gor Istvánnal valamint Breier 
Ernővel is. Majd az 1910-ben 
létrejött Tata-Tóvárosi Atléti-
kai Club csapataiban folyama-
tosan a kezdőcsapatban szere-
pelt, egészen 1911-ig, amikor 
leigazolta a Győri ETO, majd 
a jogi tanulmányai Budapestre 
szólították és ekkor átigazolt a 

Budapesti Egyetemi Atlétikai 
Club (BEAC) labdarúgócsapa-
tába. Innét hívták meg a magyar 
labdarúgó válogatottba, melyben 
1921-ben két alkalommal – Mag-
yarország:Lengyelország 1:0, és 
Magyarország:Svédország 4:2 – 
jobbszélsőként pályára is lépett. 
A korabeli tudósítások rend-
kívül gyors, erőszakos és kiváló 
technikai adottságokkal bíró 
labdarúgóként jellemzik. Olyan 
neves futballistákkal játszott a 
válogatottban, mint Zsák, Fogl, 
Mádl, Blum és  Orth. 
Pluhár 1928-ban, 35 évesen 
hagyta abba az aktív sportot, 
közben már a Nemzeti Sport fő-
munkatársa volt, a Testnevelési 
Főiskolán pedig a labdarúgást 
oktatta.
2014-ben, a Pluhár István em-
léktábla avatás előkészítésekor 
személyesen hívtam meg Szepe-
si Györgyöt, a nagy tanítványt, 
akkor mondta, hogy „amikor 
Pista 1930-ban a TF-en tanított, 

nem mellesleg rajongtak érte a 
hallgatói. Mint kétszeres váloga-
tott futballistát felkérték, hogy 
közvetítse a Magyarország:O-
laszország Európa Kupa döntő 

válogatott mérkőzést az Üllői 
úti stadionból.  Megkérdezték a 
meccs előtt, hogy hallott-e már 
sportközvetítést, erre maga-
biztosan azt mondta, „dehogy 
hallottam, nincs is rádióm, de 
különben is, nem hallgatni ha-
nem beszélni kértek fel.”
Ekkor 1930. május 11-én állt 
először a rádió mikrofonja elé, 
a kupadöntőt az olaszok 5:0-
ra megnyerték, ennek ellenére 
szuggesztív, lelkes közvetítése 
tetszett a rádióhallgatóknak, az 
újságok másnap azt írták, hogy 
Pluhár volt a mérkőzés legjobb-
ja.
Különösen az 1936-os berlini 
olimpiáról adott rádióközvetíté-
sei voltak emlékezetesek, ahol 
mind a tíz magyar aranyérmet 
a helyszínen ünnepelhette. Az 
ő közvetítésével hallhatta az 
ország az 1938-as franciaorszá-
gi labdarúgó VB döntőjét, ahol 
a magyar „ezüstcsapat” 4:2-re 
kikapott az olaszoktól.
A világháborút követően tovább 

dolgozott a rádióban, de mint 
a „Horthy-korszak emblema-
tikus hangját”, a kommunista 
hatalomátvételt követően el-
távolították a rádióból, megjárta 
a hírhedt Andrássy út 60-at, a 
dél-budai internáló tábort, majd 
a Népbíróság elé állították, ame-
ly több tárgyalás után felmen-
tette.
Ettől kezdve nagy vissza-
vonultságban élt a baji 
présházában, ahol sok sport-
barát, volt labdarúgótársak és 
nem utolsósorban, a tanítvány 
Szepesi György is sokszor 
felkereste. 1968-ra azonban 
gyógyíthatatlan betegség követ-
keztében a látását is elvesztette 
és feleségének diktálta visszae-
mlékezését. 1970. december 
10-én hunyt el, a Farkasréti te-
metőben levő sírját védettnek 
nyilvánították.
Hat sportkönyvet írt, emlék-
tábláját 2014-ben avatták a Tatai 
Atlétikai Club székházának be-
járatánál.               Vámosi László 

A KEM Sportszövetségek 
Szövetsége december 20-án 
sajtóbeszélgetést és fogadást 
szervezett az Által-ér völgyi 
kerékpárút átadásának ünne-
pi, 5. évfordulója alkalmából a 
Fáklya úti parkolóban.
A 2013 decemberében átad-
ott kerékpárút az érintett 
három település (Tatabánya, 
Vértesszőlős és Tata) össze-
fogásával épült meg, a hossza 
6,5 km. Létesítésének átfogó 
célja a régió fejlődésének 
elősegítése volt, hosszú távú 

célja pedig a települések 
közötti gépjármű-forgalom 
csökkentésével a környezet 
védelme, és a biztonságos 
kerékpáros közlekedés biz-
tosítása.
A találkozó helyszínén kötetlen 
beszélgetés során emlékez-
tek vissza a megvalósulás es-
eményeire, a közös élményekre, 
és a kerékpárút megépülésé-
ben   szerepet vállalók megosz-
tották tapasztalataikat az út mai 
jelentőségéről is.
Horváthy Lóránt, a 

KEM Sportszövetségek 
Szövetségének elnöke, és a 
kerékpárút megépítésének 
kezdeményezője elmondta: 
- a kerékpárút sokak össze-
fogásával jött létre, s így 5 év 
után érdemes megünnepelni, 
és köszönetet mondani min-
dazoknak, akik segítették a 
megvalósítást a tervezéstől 
és engedélyezéstől kezdve a 
számos probléma megoldásán 
keresztül a kivitelezésig. Ez 
a projekt nem csupán egy 
pályázat megvalósulása, hiszen 

2002 óta már megvolt az építé-
si engedély. Az első nagyobb 
lépést akkor lehetett megtenni, 
amikor megnyíltak a szélesebb 
pályázati lehetőségek, de vol-
tak akadályoztató tényezők is, 
mint például az Által-ér völgyi 
vízfolyás rendezése, ami egy új 
helyzetet teremtett a tervezés 
folyamatában – nyilatkozta 
Horváthy Lóránt.
Az Által-ér völgyi kerékpárút 
az elmúlt 5 évben sikeresen 

bizonyított, hiszen átadása óta 
számos fejlesztés kapcsolódik 
hozzá, sokan napi közlekedési 
útvonalként használják, emel-
lett pedig közkedvelt a kerék-
páros és akár a gyalogos tur-
isták körében is.
Az 5 éves évforduló alkal-
mából rendezett találkozón át-
vágták a kerékpárút születésna-
pi szalagját, majd egy tortát is 
felszeleteltek a jubileum tisz-
teletére.                -áá-
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Öt éves az Által-ér völgyi kerékpárút

„Különben is nem hallgatni, hanem beszélni kértek fel”

125 éve született Pluhár István sportriporter



Egy második kötet, ami tulaj-
donképpen az első…hogy is van 
ez?
Nógrádi Szofi (alias Szakács Zsuz-
sa, közismertebben „szakizsuzsi”) 
50 évesen gondol egyet, s elm-
egy Szicíliába. Nyelvet tanulni… 
vagy mégsem? Utazni… de nem 
a szokásos városnéző turistautat 
választva…
Nem, ő belelassul  egy helyi család 
mindennapi nyugis életébe, ahol 
azért mindig történik valami, min-
dig van valaki (sosincs egyedül az 
ember, de nem is akar!), ráérősen 
felfedezi a rejtett szépségeket 
(amikor a turisták már elmennek, 
s lehet is látni vmit, úgy igazán), 
bepillant a helyi szokásokba, 
megoszt egy-két receptet, sztorit, 
életérzést , megél egy szerelmet…
(szívecskés, mosolygós ikon).
A könyvtár idei, utolsó  könyvbe-
mutatóján megtudtuk, hogy 
Zsuzsa fejében igazán a „Szol-

tantó Szisília” című kötet körvonalazódott, utána merült fel, hogy az oda vezető út is érdekes lehet az 50-es 
Nőknek… meg a velük élő pasiknak, barátoknak, barátnőknek  (röhögős ikon).  Erről szólt a tavaly meg-
jelent „Újraföstve” című könyv.
Más a két könyv stílusa, önállóan olvasva is nagy élmény, de érdemes mindkettőt beszerezni magunknak… 
vagy barátnőnknek…vagy anyukánknak…vagy anyósunknak.                Sinkó Ildikó
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 Ajánló

A gyerekek kíváncsisága, 
tudásvágya olthatatlan, csak ki 
kell szolgálni. Ha irodalmi furfan-
gossággal kínálja meg őket egy 
gyerekkönyvtár, akkor számítani 
lehet rá, hogy kezdeményezésére 
lelkesedés lesz a válasz. A tatai 
Móricz Zsigmond Könyvtár ki is 
használta ezt. 
2018 decemberében a Klassziku-
sok kisebbeknek című sorozat, 
E. T. A. Hoffmann Diótörő és 
egérkirály című könyve volt a 
téma. Szövegértés, színezés, 
összekötős és kakukktojás fela-
dat szórakoztatta a gyerekeket, 
míg kitöltötték a Kemény dió el-
nevezésű kvízt. Az eredményeket 
látva azonban sem a műveltségi, 
sem az ügyességi, sem az elgon-
dolkodtató feladatok nem fogtak 
ki a pöttömökön, hiszen csodála-
tosan vették az akadályokat.
Meg is hozta cserébe Egérkirály 
a megrágatlan ajándékokat, a 

könyvjutalmat, szaloncukrot, 
diót, könyvjelzőt és Diótörő hor-
golt figuráját a nyerteseknek. Ez 
utóbbi Dollmayer Bea könyvtáros 
keze munkáját dicséri.
Jövőre folytatódik a furfangosság, 
de hogy mi lesz a téma, az még 
egyelőre maradjon a könyvtáro-
sok titka!         Dományi Zsuzsanna
A nyertesek: 
Kerekes Bernadett (Kőkúti Ál-
talános Iskola, 5. osztály)
Kozicz Júlia Anna (Vaszary 
János Általános Iskola, 5. osz-
tály)
Lakatos Nikolett (Vaszary János 
Általános Iskola, 5. osztály)
Jerabek Hanna (Kőkúti Ál-
talános Iskola, 4. osztály)
Kelemen-Varga Donát (Du-
naalmási Csokonai Általános 
Iskola, 2. osztály)
Szabó Anna Dóra (Vaszary 
János Általános Iskola, 3. osz-
tály)

Karácsonykor is irodalmi furfangSzoltantó Szisília: Nógrádi Szofi levelei

FELNŐTT RÉSZLEG

Hétfő: 9:00-19:00
Kedd: 9:00-19:00
Szerda: Szünnap
Csütörtök: 9:00-19:00
Péntek: 9:00-19:00
Szombat: 9:00-13:00
Vasárnap: Zárva

GYERMEK RÉSZLEG

Hétfő: 14:00-18:00
Kedd: 14:00-18:00
Szerda: Szünnap
Csütörtök: 14:00-18:00
Péntek: 14:00-18:00
Szombat: 9:00-12:00
Vasárnap: Zárva

A Móricz Zsigmond Városi Könyvtár nyitvatartása
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Tata Város Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. szerve-
zésében január 6-án a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban  rendez-
ték a „Vízkereszt vagy amit akartok” elnevezésű hagyományos, évin-
dító városi koncertet.
A farsangi időszak kezdetét jelentő Vízkereszt-napi koncert idén is 
nagy sikert aratott, a sportcsarnokban zsúfolásig megteltek az ülőhe-
lyek. Az eseményen Michl József mondott köszöntőt, hangsúlyozva, 
hogy az új esztendő  beköszöntével mindannyian ismét kaptunk 365 
napot arra, hogy jót tegyünk, jó döntéseket hozzunk, és legyen miért 
hálásnak lennünk. Tata polgármestere hozzátette: ha mindannyian ké-
pesek leszünk többet és jobbat tenni a közösségünk építéséért az elkö-
vetkező hónapokban, akkor 2019 biztosan egy szép éve lesz Tatának is.
A program műsorvezetője Jenei Márta volt, fellépett a Menner Ber-
nát AMI vonószenekara Szabóné Major Mariann, és az iskola összevont 
zenekara Belső Máté vezetésével. Közreműködött a Kőkúti Általános 
Iskola Fazekas utcai Tagintézményének Kicsinyek kórusa Szabó Imréné, 
valamint a Menner Bernát AMI Leánykara Schmidt Mónika vezetésével, 
és a Menner Bernát AMI Fúvószenekara Belső Máté vezetésével. Ezt 
követően a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár Zene-
karának műsorát hallhatta a közönség, Balázs Attila vezényletével.
Tata Város Önkormányzata szeretettel hívja és várja a tataiakat kö-
vetkező eseményére január 26-án szombaton 17:00 órakor, a Magyary 
Zoltán Művelődési Központba, ahol a  magyar kultúra napja alkalmából 
a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola művészeti együtte-
seinek előadását láthatja majd a közönség.

Sikert aratott a Vízkereszt-napi koncert
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10 éve működik a Kőkúti Általá-
nos Iskolában a Tatai Tanuszoda. 
A jubileum alkalmából december 
19-én Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete tett látogatást 
az intézményben.
A Tatai Tanuszoda Tata Város Ön-
kormányzata, az Önkormányzati 

és Területfejlesztési Minisztéri-
um, valamint egy magánbefektető 
(KEREX Kft.) között 2007-ben 
létrejött szolgáltatási szerződés 
alapján épült meg, átadására 2008. 
december 20-án került sor.
Az uszoda, átadása óta elsősor-
ban a tatai kistérség óvodásainak 

és kisiskolásainak úszásoktatását 
szolgálja. A Tatabányai Tankerü-
let kötelező úszásoktatási felada-
tait - az egyébként önkormányzati 
tulajdonában álló létesítményben 
- a 2016-ban megkötött használa-
ti szerződés alapján biztosítja. Az 
úszásoktatásra órarend szerint be-

osztott óvodás és iskolás csopor-
tok naponta reggel 8-tól délután 
4-ig veszik igénybe az uszodát. 
Emellett rendkívül népszerűek a 
nyári szünidő ideje alatt az óvo-
dásoknak, valamint a kisiskolá-
soknak szervezett úszótáborok, 
valamint a tanítási időn kívüli 
úszófoglalkozások. A köznevelési 
intézmények uszodahasználatán 
felül a Tanuszoda ad helyszínt a 
Kőkúti Sasok D.S. E. úszó szak-
osztály edzéseinek, a városi gyó-
gytestnevelési foglalkozásoknak, 
és itt zajlanak a Kistérségi Diáko-
limpia úszóversenyei is.
A 129 m3-es 16m x 8,5 m-es me-
dencében a víz 30 C-os, vízmély-
sége 70-120 cm, a medencetéri 
levegő 28 fokos, a páratartalom 
45-65%. A medence feszített víz-
tükrű, gépészete homokszűrős 
vízforgatással üzemelő, automata 
vegyszeradagolós rendszerű. Az 
uszoda megépülésének és létreho-
zásának óriási jelentősége abban 

áll, hogy ma már nincs olyan kis-
gyermek a városban, aki nem is-
merkedett meg – legalább a szer-
vezett óvodai úszásoktatás vagy 
az iskolai testnevelésórák során 
– az úszás alapjaival.
Kőhalmi Zoltán a Kőkúti Iskola 
igazgatója elmondta: - a mögöt-
tünk álló évtizedben többen meg-
fordultak a tanuszodában, mint 
ahányan Tatán élnek, s a gyere-
keken kívül nyugdíjasok is folya-
matosan használják a medencét. 
Az intézményvezető köszönetet 
mondott azért, hogy a város tá-
mogatta az uszoda létesítését, hi-
szen nagyon fontos, hogy a gyer-
mekek megtanuljanak úszni.
A 10 éves jubileum alkalmából a 
város képviselő-testületének ne-
vében Michl József polgármester 
a helyszínen pénzügyi támoga-
tást igazoló oklevelet adott át, 
mely az úszásoktatáshoz szük-
séges eszközfejlesztéshez járul 
hozzá.                                    -áá-

10 éves a tanuszoda

A Tatai Patrióta Közéleti Magazin 
legújabb számának központi témája 
Tata vizes élőhelyeinek védelme, és 
az Öreg-tavon telelő vadludak. Töb-
bek között olvashatnak városunk 
legújabb kitüntetéséről, a Ramsa-
ri Város címről, és a Tatai Vadlúd 
Sokadalomról, amely Tata érték-
tárában is szerepel. A lap interjút 
közöl Musicz Lászlóval, az Által-ér 
Szövetség szakmai igazgatójával, 
aki szenvedélyes kutatója a vadlu-
daknak.
A patrióta téli számának hasábjain fe-
lelevenednek a tavalyi esztendő test-
vérvárosi találkozásai is, valamint a 
múzeum legfontosabb kiállításai, 
programjai, kezdeményezései. Az 
aktuális számból kiderül, hogyan 

szeretné támogatni a városvezetés a 
kezdő tatai vállalkozásokat, és hog-
yan bővült a Tom-Ferr Zrt. A mag-
azinban olvashatnak még Esterházy 
Antal herceg és Zichy Tivadar gróf 
Bugattijáról, amellyel megnyerték a 
Királyi Automobil Club Nyergesúj-
falu-Tát közötti versenyét, a Barokk 
Fesztivál keretében megnyitott 
Ősök csarnoka kiállításról, valamint 
az NB I-ben játszó tatai asztalit-
eniszezőkről.
A „Szív, lélek, hit” című rovatban 
ezúttal dr. Kálmán Szabolcs oszt-
ja meg  gondolatait, a könyvajánló 
pedig a hamarosan megjelenő Tatai 
Református Egyháztörténeti Füzetek 
első kiadványának alakjáról, Flóris 
Benőről szól, akinek szobrát a kö-

zelmúltban újjá formálták a re-
formátus templom udvarán. A lap 
utolsó oldalán szereplő recepteket 
a gyógyfüves kertjéről ismert baji 
Rózsika néni ajánlja téli meghűlés-
re, lázra, köhögésre.

Mivel 2018 őszétől 
a Tatai Rend-ház Kft. 

a lap új kiadója, 
a magazint a volt 

Piarista Rendházban 
(Tata, Tanoda tér 5/A) 

lehet megvásárolni, 
az előfizetők pedig a 

postaládájukban találják.

Már kapható a Tatai Patrióta téli száma
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A városon belül lévő alsóbbrendű utak egy része a Városgazda hatáskörébe tartozik. Ezeken a részeken 
egész nap találkozhatunk hókotró, illetve sószóró járművekkel, de a házak előtt minden tulajdonos maga 
köteles gondoskodni a hóeltakarításról. A Tatai Városgazda Kft. járművei január első hetében a havazással 
egy időben elkezdték az utak takarítását. A céghez tartozó területeken a síkosságmentesítést is elvégzik. A 
Városgazda munkatársai egy környezetkímélő anyaggal, kalcium-kloriddal sózzák a járdákat és a csúszós 
burkolatot. A kisebb traktorok a járdán is elférnek, így azok segítségével a nagyobb havat ott is el tudják tol-
ni, hogy a gyalogosok közlekedését ezzel könnyítsék meg. Acsai Zoltán, a Tatai Városgazda Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta, hogy elsősorban az önkormányzathoz tartozó közintézmények környékén tisztítják 
meg a járdákat. A lakóházak előtt viszont mindenki saját maga köteles eltakarítani a havat. Az ügyvezető 
arra is felhívta a figyelmet, hogy a városban kihelyezett tároló edényekből bárki vihet szóróanyagot, hogy 
azzal szórja fel a háza előtti járdát, a veszélyessé vált szakaszokat.

A Tatai Kistérségi Többcélú Tár-
sulás, a Szomódi Helytörténeti 
Egyesület és a Budapesti Erdő-
gazdaság Süttői Erdészete szerve-
zésében január 12-én kerül sor a 
szovjetek által elhurcolt, és 1945. 
január 4-én Dunaszentmiklós kö-
zelében meggyilkolt 26 polgári 
áldozat emléke előtt tisztelgő ren-
dezvényekre.
Program:
Január 12-én szombaton 14:00 
órakor Dunaszentmiklóson talál-
kozás a polgármesteri hivatal par-
kolójában, majd 14 óra 30 perckor 
koszorúzás az emlékkeresztnél.
Szomódon 15 óra 15 perckor kez-
dődik koszorúzás a temetőben a 
kopjafánál, ahol imádságot mond 
Bakonyi Zsuzsa.
A megemlékezés Tatán folytató-
dik 16 óra 30 perckor a Városhá-
za dísztermében, ahol beszédet 
mond Michl József Tata polgár-
mestere, a Tatai Kistérségi Több-
célú Társulás elnöke, valamint 
Nemes János, a Szomódi Helytör-
téneti Egyesület elnöke.
A rendezvényeken közreműködik: 
Petrozsényi Eszter színművész és 
Szántó Csongor (narráció), Szöl-
lősi Bottyán Mór (klarinét) és 
Prónikné Mező Judit (zongora), 
valamint a szomódi énekkar.

Az 1945-ös sortűz áldozataira emlékezünk január 12-én

Módosul a MÁV menetrend
A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2019. január 6-tól 
2019. január 12-ig, valamint 2019. január 13-tól 2019. ja-
nuár 23-ig 
Kelenföld - Biatorbágy állomások között végzett pálya 
karbantartási munkák miatt egyes vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek. A vasútvonal részletes 
vágányzári menetrendje megtalálható az állomási pénztá-
raknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a 
MÁVDIREKT +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámán és a 
www.mavcsoport.hu honlapon.

Hótakarítás

a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapi-
tányság állományába Járőrtárs beosztás betöltésére

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a 
felvételi követelményeknek megfelelő
magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.
A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú mo-
duláris képzésben vesznek részt, melyet követően – 
sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesí-
tést (OKJ 51 861 03) szereznek.
A résztvevők a képzés első két hónapjában munkavál-
lalói munkaviszonyban állnak, majd a második hónap 
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a 
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével 
kerülnek kinevezésre.
Illetmény:
- a képzés első két hónapjában munkavállalóként a 
2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyve szerinti 
bérezés,
- a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati 
jogviszonyba lépés napjától a rendvédelmi feladato-
kat ellátó szervek hivatásos állományú tagjainak szol-
gálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 
szerinti alapilletmény.
Egyéb pótlékok:
- Az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelv-
vizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szint-
jétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegeny-
nyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege 
havi 5796 Ft-tól 38.650 Ft összegig terjedhet ki,
- teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesít-
ményértékeléstől függően - évente két részletben,
- a túlszolgálat ellentételezése.
- Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által 
garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi 
életpályamodell keretei között a magasabb iskolai 

végzettség, illetve szakképzettség megszerzését kö-
vetően magasabb beosztásba történő kinevezés lehe-
tősége biztosított.
Illetményen kívüli juttatások a vonatkozó jogszabá-
lyok szerint.
Felvételi követelmények:
- betöltött 18. életév, cselekvőképesség,
- magyar állampolgárság,
 - állandó belföldi lakóhely,
- érettségi bizonyítvány,
- büntetlen előélet,
- fizikai-, pszichológiai-, egészségügyi alkalmasság,
- pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes mi-
nősítése,
- kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a 
szolgálat létesítése előtti, valamint a szolgálati vi-
szony fennállása alatti ellenőrzéséhez.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, 
- a pályázó részletes, kézzel írott, fényképes önélet-
rajzát, elérhetőségeit, 
- a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyít-
ványok másolatát,
- érvényes 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítványt (az igénylőlapon kézbesítési címként 
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).
A pályázatot postai úton a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási 
Szolgálat részére (2800 Tatabánya, Komáromi út 2) 
kell megküldeni, vagy személyesen le lehet adni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást 
a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Humánigazgatási Szolgálatán 
(Horváth Attila r. alezredes, horvathat@
komarom.police.hu) ad felvilágosítást a 
34/517-716-os telefonszámon. 

PÁLYAZATI FELHÍVÁS

PROGRAMSOROZAT A ZÖKKENŐMENTES
ISKOLAKEZDÉSÉRT

A Vaszary János Általános Iskola Jázmin Ut-
cai Tagintézménye szeretettel várja az is-
kolába készülő nagycsoportos óvodásokat!

2019. január 18-án (pénteken) 16:00
2019. március 29-én (pénteken) 16:00

Nyílt órák:
2019. március 26-án (kedden) 
7.45-8.30 tanít:  Bella-Mike Magdolna 
8.45-9.30 tanít:  Szarka Attiláné 

A foglalkozásokat Szarka Attiláné, Bella-Mike Magdolna, 
Jenei Bea és Bella Károly leendő elsős tanítók vezetik. 
Célunk, hogy a különböző 
képességű gyerekek sike-
rélményen keresztül ismer-
kedjenek meg az iskolával. 
Biztonságérzetüket szolgál-
ja, hogy szüleikkel együtt 
vesznek részt a munkában. 
Bízunk abban, hogy a ter-
vezett foglalkozásainkkal 
megkönnyítjük a gyakran 
gondot okozó beilleszke-
dést és az új környezethez 
való alkalmazkodást.

Suliváró a Jázminban



Az már megszokott látvány Tatán 
hogy akár a Cseke, akár az Öreg 
tó körül mindig fut valaki. Az 
is megszokott hogy a tatai fu-
tóversenyeken szép számban 
állnak rajhoz futók. Így szinte 

borítékolni lehetett hogy a Szil-
veszteri futáson sokan lesznek. 
Ehhez persze az is kell hogy ne 
legyen farkasordító hideg, vagy 
ne szakadjon az eső. Nos előb-
bi szinte kizárható volt, míg az 

esőből szerencsére csak 30-án 
kaptunk egy kicsit. Így tulaj-
donképpen ideális futóidő várt 
azokra akik úgy gondolták futás-
sal zárják az óévet. Már 9 óra előtt 
megjelentek az első jelentkezők, 

aztán ahogy közeledett a rajt ideje 
egyre többen lettünk. Még negyed 
órával  a meghirdetett 10 órai rajt 
előtt is hosszú sor kígyózott az 
asztaloknál, de aztán mindenki 
sorra került, így nem volt akadá-
lya annak hogy elinduljon 2018 
utolsó futóversenye. Michl József 
polgármester köszöntötte a fu-
tókat, majd 449 futó –sokan jel-
mezben- vágott neki az egy körös 
távnak. A szervezők a legötle-
tesebb jelmezeket is díjazták, így 
már a gyülekezés közben gyűltek 
a szavazatok. Most először a 
Hódy SE szervezésében gyerek-
futásra is sor került, ahol közel 
2 km lefutás várt a kicsikre (de 
akár a nagyokra is). A 7.2 km-t 
először Szántó Bence teljesítette 
aki remek 23.48 perces idővel ért 
célba. Ahogy elmondta nagyon 
jól érezte magát, jó volt a hangu-
lat. Nem várt ilyen jó eredményt 
magától és este házibuliban 

köszönti az új évet. Az első hölgy 
is 30 percen belül teljesítette a 
távot. Badis Anissa Zsófia Győr-
ből érkezett a versenyre. Ő is 
dicsérte a hangulatot és ahogy 
elmondta rendszeresen jár a tatai 
versenyekre. Miután minden-
ki célba érkezett kihirdették az 
eredményeket, a jelmezesek is 
megkapták a díjakat, a tombolán 
pedig többen is gyarapíthatták es-
tére az italkészletet.
Női egyéni: 
1. Badis Anissa Zsófia (Győr), 
2.Schöffer Dorottya 
(Vértesszőlős)
3.Bogárdi Szilvia (Vértesszőlős)
Férfi egyéni: 
1.Szántó Bence (Tatabánya)
2. Háder Olivér (Tata)
3. Musza Bence (Tata)
Jelmezesek: 
1. Hófehérke és a 7 törpe
2. Házisárkány 
3. Angyalkák

Amikor 2017-ben az OMS-Tata 
Vívóegyesület női párbajtőrcsa-
pata megnyerte a felnőtt mag-
yar bajnokságot mindenki úgy 
volt vele, hogy ennyi második 
hely után már kijárt nekik. Tény 
hogy több elveszített döntő után 
megérdemelték a lányok az ara-
nyat. Persze a párbajtőrben mint 
ahogy a többi fegyvernemben 
sem mehet biztosra az ember. A 
vívás az idegek csatája, sokszor a 
türelem vezethet eredményre. A 
tatai vívók évek óta ott vannak 
az élmezőnyben szinte minden 
korosztályban szereztek már ba-
jnoki címeket. A legrangosabb 
azért mégis csak egy felnőtt baj-
noki cím. Akkor 2017-ban a csa-
pat arany mellé Büki Lili révén 
egy egyéni bronz is társult. Az 
elmúlt évben aztán mind Kun 
Anna, mind Büki Lili stabil 
válogatott lett, bár Anna koráb-
ban is annak mondhatta magát. 
Mindketten jól teljesítettek 
egész évben a hazai versenyek-
en, de a nemzetközi viadalokon 
is. Az év főversenye mégis csak 
a magyar bajnokság ahol a 
lányok címvédésre készültek. 
Karácsony előtt került sor a 
bajnokságra. A női párbajtőr 
csapatversenyre 20 együttes 
nevezett. Az OMS-Tata SE a 
második körben lépett először 
pástra és az ÉTC csapata ellen 
45-27-re nyertek. A legjobb 8 

között az AVA várt rájuk és 45-
40-es sikerrel jutottak tovább. A 
döntőbe jutásért a Vasas 2 ellen 
vívtak és magabiztos 45-32 lett 
a vége. Ismét a döntőbe kerültek 
ahol a BHSE elleni győztes 
BVSC-s lányok fenték a pár-
bajtőröket. Az élesebb fegyver 
viszont a tataiaknál volt és nem 
lehetett vita ki lesz a bajnok. A 
döntőt 45-35-re nyerve a Büki 
Lili, Gnám Tamara, Kovács Sa-
rolta, Kun Anna összeállítású 
csapat állhatott a dobogó leg-
magasabb fokára. A szakma 
különösebb meglepetés nélkül 
fogadta a címvédést, ami azt is 
jelenti hogy ebben a fegyver-
nemben elismerésre méltó szak-
mai folyik Tatán. A női párbajtőr 
egyéni versenyben 113 vívó állt 

rajthoz, akik először 11 csoport-
ban vívtak a legjobb 82 közé 
jutásért. Innen Büki és Kun 
vereség nélkül jutott tovább, de 
a csak egyéniben rajthoz álló 
Bödecs Pálmával együtt mind-
en ki  vívhatott tovább. Balszer-
encse hogy a legjobb 32 között 
Büki-Gnám asszóra került sor 
ahol Tamara győzött, majd a 16 
között Kolczonay elleni siker 
után már a legjobb 8 között 
volt. Kun Anna is szépen me-
netelt és 3 győzelemmel ő is a 8 
közé került. A legjobb 4 közé a 
válogatott versenyzők kerültek, 
ahol Kun előbb Mihály Katát 
győzte le, majd a döntőben nagy 
küzdelem után Muhari Esztertől 
szenvedett vereséget. Így a csa-
pat arany után egyéni ezüstérem 
került a nyakába. Gnám Tamara 
végül a 7. helyen végzett.  
Férfi párbajtőrben 167 vívó lé-
pett pástra köztük Esztergályos 
Patrik, Horváth Norbert, Hudek 
Dávid, Kátai Bence, Kovács 
Kristóf, Schweighardt Rajmund. 
Patrik a legjobb 16 között An-
drásfitól szenvedett vereséget és 
ez végül a 10. helyet jelentette 
neki. Csapatban az Esztergályos 
Patrik, Horváth Norbert, Hudek 
Dávid, Kátai Bence összeállítású 
együttes a KSI-t és az MTK-t 
legyőzve a legjobb 8 között a 
BHSE-től kapott ki és a 6. hely-
en zárt.                                     -ta-

Sport 2019. január 10. V. évfolyam, 1. szám12
     Programajánló
Asztalitenisz
január 12 szombat
11.00 Tatai AC – Kaposvár női NB 
( TAC csarnok)

Őszi kézilabda végeredmény: 
5. TAC    11    5   1   5   277-267    
11 pont

Kézilabda
TAC – Tungsram SE Nagykanizsa 
23-19
Veszprém KKFT Felsőörs - TAC 
23-21
Budai Farkasok NKFT – TAC 
22-24
TAC – Balatonfüredi KSE U21 
29-30
NEKA – TAC 22-19
TAC – Szigetszentmiklósi KSK 
21-21
AGROFEED ETO-SZESE – TAC 
27-21
TAC – Váci KSE 28-32
Telekom Veszprém U21 – TAC 
24-29
TAC – Pécsi VSE 33-24

Százhalombattai KE – TAC 23-29
A tavaszi szezonban hazai pályán 
először február 23-án 18.00-kor 
játszik a csapat a Veszprém KKFT 
Felsőörs ellen.

Kosárlabda 
Kiss Lenke KA – Tatai SE 66-75 
(20-20,17-16,17-16,12-23)
Vezette: Nagy-Pál P., Gaál N.
Pontszerző: Gusztafik 23/3, 
Orsós-Bogdán 19/9, Chroméj 
17/3, Kuller 13, Selmeczy 2, Kiss 
Cs 1
Tatai SE – ELTE Fortis 
80-72 (16-19,27-9,17-19,20-25)
Vezette.: Kéri I., Kaposi E.
Pontszerző: Orsós-Bogdán 17/9, 
Gusztafik 14/3, Heizer 12, Kuller 
9, Farkas 7, Kiss J. 6, Chroméj 6, 
Kurucz 4, Gyöngyösi 4, Jagicza 2
Edző: Szabó Judit

EREDMÉNYEK

A férfi kézilabda NB I/B 
Nyugati csoportjában de-
cember elején befejeződött 
az őszi szezon. A csapatok 11 
mérkőzést játszottak. A TAC 
az 5. helyen tölti a tél nagy 
részét, hiszen a bajnokság 
csak február 16-án folytató-
dik. Az utóbbi évek legjobb 
helyezése ez a félidőben, bár 
az idény előtt még az indulás 
is kérdéses volt. Bizonyára 
emlékeznek a szurkolók arra, 
hogy az előző bajnokságot 
kieső helyen zárta a csapat 
és csak a feljutók visszalé-
pése miatt maradhatott bent. 
A gazdasági problémák miatt 
sokáig lógott a levegőbe az 
NB I/B-ben történő elindulás 
is. Aztán sikerült egy nagyon 
fiatal csapattal nekivágni az 
évnek, gyakorlatilag kicse-
rélődött a gárda. Sokat szá-
mított, hogy Harsányi Gergő 
révén egy olyan játékos ke-
rült Tatára, aki pályafutása és 

emberi tulajdonságai miatt 
példakép lehet. Vele együtt 
hat tatabányai fiatal jutott 
rendszeres játék lehetőség-
hez az ősszel. Győzelemmel 
indult a bajnokság az újonc 
Nagykanizsa ellen, aztán ide-
genben a másik újoncot is si-
került megverni. Októberben 
három meccsen mindössze 1 
pontot sikerült szerezni, ezt 
novemberben még két vere-
ség követte. Az utolsó három 
mérkőzésen aztán begyűjtöt-
te a csapat a 6 pontot és ezzel 
sikerült az 5. helyre kerülni.
A mérkőzéseken 19 játékos 
kapott lehetőséget, legtöbb-
ször (10x) Bagi, Báthori. Be-
nis, Győrffi,Halász, Sarmon 
és Venczel szerepelt. A fiatal-
ságot jellemzi, hogy a 19 já-
tékosból tizenkettő 1997 után 
született. A házi góllövőlistát 
Harsányi vezeti 50 góllal, ösz-
szesen 15 játékos szerzett ta-
lálatot.                 Tompa Andor

Sikeres ősz

Újabb aranyérem

35. Szilveszteri Futás


