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A Honvéd Bajtársi Klub és a MH.
25. Klapka György Lövészdandár szervezésében, január 11-én
a Magyary Zoltán Művelődési
Központ mellett lévő II. világháborús hősi emlékműnél tisztelegtek a doni áttörés áldozatai, és
a tatai hősi halottak emléke előtt.
76 éve, 1943. január 12-én indult
meg a doni áttörés, a második
világháború egyik legtöbb áldozatot követelő csatája. A II. világháborúban a Magyar Királyi
Honvédség vesztesége többszázezres, a tatai 3/2 zászlóalj vesztesége 1000 és 1100 fő közötti
volt. 1942-ben a német hadvezetés nyomására Magyarország
egy kétszázezer fős hadsereget
küldött a keleti frontra a már kint
lévő alakulatokon felül, s mozgósították a II. magyar hadsereget,
vitéz Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt. A tatai

zászlóalj a 3. gyalogezred kötelékében 1942. november 4- én
rakodott vonatra, majd két heti
szállítás után Kurszk környékén
rakodott ki, s 200 kilométeres
gyalogmenettel érték el kijelölt
helyüket a Doni védőállásban.
1943. január 12- én Urivnál az
orosz sereg sokszoros túlerővel
áttörte a II. hadsereg arcvonalát.
Január 15-ig a zászlóalj tartotta állásait a Don mellett, majd
kivonták őket és tehergépkocsin délre, Kocsatovkára vitték,
ezt követően a parancs szerint
Roszocski községbe meneteltek,
másnap pedig támadást indítottak a Jabloncsoje községet védő
szovjet erők ellen. A támadásra
válaszul egy túlerőben lévő gyalogság indult ellentámadásra, a
zászlóalj egységeit visszaszorították, tűz alá vették, a vis�szavert egységet körülzárták, és

nagy részét megsemmisítették,
vagy fogságba ejtették. Csupán
egy 50 főnyi csoportnak sikerült
19-én hajnalban Polgár Sándor
főhadnagy parancsnoksága alatt
Kocsatovkára
visszavonulnia.
Kocsatovkáról Polgár Sándorék
a megmaradt emberekkel április
végére érkeztek Ovrucsra, onnan
Komáromba vitték a túlélőket, s
végül május 21- én érkeztek Tatára, 72 fővel.
1943. január 12. és 14. között a
II. Magyar Hadsereg sorsa megpecsételődött, néhány hét leforgása alatt több tízezer magyar
katona vesztette életét, vagy esett
fogságba a doni katasztrófában.
A Don mellől akkor alig 60000
ezer katona tudott hazatérni, az
elesettek többsége ma is idegen
földben nyugszik.
A tatai megemlékezés helyszínén Michl József polgármester

mondott beszédet. A városvezető
kiemelte: - A hősi katonákra tisztelettel emlékezve és felidézve a
történteket, próbálunk a mai életünk számára mintát, mértéket,
rendet szabni az emlékükből,
s próbálunk erőt meríteni erejükből. Akikre ma emlékezünk,
idegen földön, mások akaratából
lettek hőssé. Nekünk saját földünkön, saját akaratunkból, itthon
kell hősökké nemesednünk. Köszönjük a példájukat, az Úristen
adjon örök nyugodalmat nekik zárta gondolatait Michl József.
A megemlékezésen közreműködött a MH. 25. Klapka György
Lövészdandár és zenekara, Sárközy József nyugalmazott ezredes, a Honvéd Bajtársi Klub elnöke, Farkas Balázs református
lelkész, valamint Balogh Krisztián, a Tatai Református Gimnázium tanulója.
Ábrahám Ágnes

Január 19. a németek kitelepítésének emléknapja

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu
Tatán 6 éve szerveznek megemlékezést a Német Nemzetiségi Múzeumban a második
világháború kapcsán bekövetkező tragikus történelmi
eseményekről. A megemlékezésre a megye több német

nemzetiségi hagyományokkal
rendelkező településeiről érkeztek. Komárom-Esztergom
megyében minden típusú jogfosztásra találunk példát. A
kitelepítés Máriahalmot, Leányvárt és Környét sújtotta,

Várgesztes térségéből kényszermunkára hurcolták el a
lakosok nagy részét. A Tata
környéki kisebb településeken élőket, így a baji és tarjáni lakosságot erőteljesen érintette a kényszer áttelepítés. A
múzeumban fontosnak tartják, hogy az ősök előtt tisztelegjenek, és ezt tovább adják a
fiatalabb generáció tagjainak
is. A tatai programon a második világháborút követő kitelepítések mellett, a továbbélő
kulturális hagyomány is nagy
hangsúlyt kapott. Az elmúlt
évben megjelent „Hartmann
Miklós: A széna illata” című
nemzetiségi családtörténetet
bemutató kötetből részleteket
adott elő a Talpalatnyi Szín-

házi Társulat. Az emléknap
keretében pedig megnyílt a
dunamenti svábok hétköznapjait bemutató fotókiállítás
is. Az ulmi Dunamenti Németek Központi Múzeumának
(Donaschwäbisches Zentralmuseum)
vándorkiállítása
egy szerb születésű szabadúszó fotográfus, Dragoljub
Zamurović fotóit vonultatja
fel. A kiállított 60 fényképen
a mai Magyarország, Szerbia,
Románia és Horvátország területén élő svábok sokszínű
hétköznapjait örökítette meg
az alkotó. A kiállítás egy hónapig látogatható a Német
Nemzetiségi
Múzeumba,
majd ezt követően Újvidékre
megy tovább.
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Tatai programok 2019-ben

Ügyfélfogadás a Tatai
Közös Önkormányzati
Hivatalban
2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600
Fax: +36 34 / 587 - 078
Hétfő: 8:00-12:00,
13:00-16:00
Szerda: 13:00-15:30
Péntek: 8:00-12:00
Gyermekorvosi rendelések és helyettesítések

Programokból az új esztendőben sem lesz hiány Tatán. A tataiak és
városunk vendégei 2019-ben is számíthatnak a már megszokott és közkedvelt fesztiválokra, rendezvényekre, sporteseményekre, melyeknek
tervezett időpontjai a következők:

Dr. Kicska Zsuzsanna
06.25. - 07.13.
07.30. - 08.03.
08.27. - 08.31.
Helyettesítő orvos:
Dr. Varga Mária
Tata, Ady Endre u. 7.
páros héten: du. 13:00 - 16:00
páratlan héten: de. 07:30 - 10:30
Dr. Varga Mária
Helyettesítő orvos:
Dr. Kicska Zsuzsanna
Tata, Ady Endre u. 7.
páros héten: de. 07:30 - 10:30
páratlan héten: du. 13:00 - 16:00
Dr. Szabó Dénes
07.02. - 07.06.
07.09. - 07.13.
Helyettesítő orvos:
Dr. Válóczi János
du. 13:00 - 16:00
de. 8:00 - 11:00

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-962-4556

tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!

Pályázat- Építéshatósági ügyintéző munkakör
betöltésére
A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Építési és vagyongazdálkodási Iroda
Építéshatósági ügyintéző
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati kiírás a
http://tata.hu/18735/palyazat_epiteshatosagi_ugyintezo_munkakor_
betoltesere
oldalon található.

Fogyatékos asztalitenisz Diákolimpia és utánpótlás OB - január 23.
Ugrókötél Országos Felnőtt Bajnokság - január 25.
A magyar kultúra napja a Kenderkével - január 26.
Renmei Kupa karate verseny - február 9.
Karate Országos Felnőtt Bajnokság - február 16.
Városi Sportdíj-átadó ünnepség - február 18.
Tavaszi Kvaterka - március 8.
Gerecse terepfutó verseny - március 30.
Böjti karikázó a Kossuth téren - április 14.
Gerecse 10,20,30,50 km túra - április 27.
V4 kerékpárverseny - április 30. – május 1.
Cseke 4x2 km futóverseny - május 4.
Speed Kupa karate verseny - május 11.
Tavaszi Tó-futás - május 18.
Szabó Szonja Boccia Emlékverseny és Paraművészeti Biennálé május 18.-19.
Tatai Patara Török kori Történelmi Fesztivál - május 24.-26.
Tatai Sokadalom - június 14.-16.
Tatai Regatta - június 21.
Víz, Zene, Virág Fesztivál - június 28.- 30.
Tóátúszó verseny - július 20.
Neszmélyi Borünnep és Halnapok - augusztus 2 -4-ig.
Tatai Minimarathon - augusztus 3.
Old Lake Man triatlon verseny - augusztus 31.-szeptember 1.
Tata és Térsége Civil Napok - szeptember 13-tól a hónap végéig.
Világ Gyalogló Nap - október 5.
XXIV. Által- Ér Vízitúra - október 5.
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál - október 19.-21.
Őszi Tó-futás és Csuló-Balu Emlékverseny - október 26.
Tatai Vadlúd Sokadalom - november 30.
Mikulás futás - december 7.
Adventi Örömök a Kossuth téren - decemberben, az adventi
hétvégéken.

Nyílt nap a rendházban

jéről a dékán helyettes úgy nyilatkozott: - Most elsősorban pedagógia
továbbképzéseket terveznek, de ezzel párhuzamosan jelenleg zajlik egy
igényfelmérés, és ha lesz rá érdeklődés, akkor megnyílhat a lehetősége
annak, hogy az óvodapedagógiai vagy gyógypedagógiai szakok is megjelenjenek Tatán.
A nyílt napra azok jelentkezését várták, akik felsőfokú végzettséget szeretnének csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon, vagy már
végzett, diplomás pedagógusokként érdeklődnek a szakirányú továbbképzések iránt. Az eseményen ismertető hangzott el a kar képzési palettájáról,
s az érdeklődők megismerkedhettek a piarista rendház épületével is. -áá-

Az újság megjelenését támogatta:
A piarista rendházban rendezte évindító nyílt napját Tatán a Soproni
Egyetem január 17-én. A helyszínen a Benedek Elek Pedagógiai Kar mutatkozott be képzéseivel, az érdeklődők tájékoztatást kaptak a csecsemőés kisgyermeknevelő alapképzési szakról, valamint a szakirányú továbbképzésekről.
Városunkban 2017 szeptemberében kezdte meg működését a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ, ahol a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Csecsemő és Kisgyermeknevelő Alapszakot
indított. A képzés felsőfokú végzettséget adó szakként már évek óta elérhető hazánkban, s tavaly ősszel az oktatás első és második évfolyamon is
elindult Tatán, jelenleg 38 hallgató részvételével működik.
Dr. Simon István Ágoston, a SOE-BPK oktatási dékán helyettese a nyílt
napon elmondta: - nagyon pozitívak a tapasztalatok a tatai képzéssel
kapcsolatban, szorgalmasak a hallgatók, és az oktatók is szívesen járnak
a piarista rendházba, hiszen a környezeti feltételek európai szintűek, melyek a legjobb egyetemekhez viszonyíthatóak. Az együttműködés jövő-
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Tisztelgés az 1945-ös sortűz áldozatainak emléke előtt

A Tatai Kistérségi Többcélú
Társulás, a Szomódi Helytörténeti Egyesület és a Budapesti
Erdőgazdaság Süttői Erdészete
szervezésében a szovjetek által
elhurcolt, és 1945. január 4-én
Dunaszentmiklós
közelében
meggyilkolt 26 polgári áldozat
emléke előtt tisztelegtek január
12-én.
A megemlékezés Dunaszentmiklóson koszorúzással kezdődött
az emlékkeresztnél, majd Szomódon a kopjafánál folytatódott,
ahol imádságot mondott Bakonyi
Zsuzsa. A rendezvény harmadik

állomása Tatán, a Városháza díszterme volt.
A IV. SS-páncéloshadtest 1945.
január 1-jén indította meg az ún.
Konrád hadműveletet, melynek
célja a Vértes-hegység és Budapest között lévő szovjet katonai
erők szétzilálása és felszámolása, valamint a Budapesttel való
kapcsolat megteremtése volt. A
német haderő Komáromnál vagonírozott ki, és Dunaalmás, Agostyán valamint Tarján irányába indította meg az offenzívát. Ebben a
térségben karácsony óta a szovjet
haderők által elfoglalt területekről

„málenkij robotra” szedték össze
a fellelhető lakosságot. Január
1-jén a szomódiakat 147 összegyűjtött környékbelivel Agostyán
felé terelték. Dunaalmás és Neszmély lakóit szintén összeterelték
a községházához és Süttő irányába Bikol pusztán át hajtották
gyalog a 220 civilt Tardos felé,
útépítésre. Ők estére szintén csak
Agostyánig jutottak. Január 2-án
hajnalban az agostyáni gyűjtőtáborból közel ezer foglyot szabadítottak ki az előre nyomuló német
katonák. A kiszabadított magyar
foglyok mielőbb haza szerettek

volna jutni, de sajnos nem tudhatták, hogy Szomód, Dunaszentmiklós illetve Neszmély dombjait
és erdeit akkor még az oroszok
ellenőrizték. A Vörös Hadsereg
katonái ismét fogságba ejtettek
egy hazafelé igyekvő csoportot.
A foglyok január 3-án az éjszakát Dunaszentmiklóson töltötték,
majd hajnalban a szovjet katonák
tovább hajtották őket az erdő felé
- a halálba. A Vörös Hadsereg katonái január 4-én délután 4 órakor Dunaszentmiklós határában
végeztek 26 magyar foglyukkal.
A vérengzést ketten élték túl, a

szomódi Pőcze László és Bartha
István Erdélyből.
Michl József polgármester a Városházán elmondta: - Az idén már
5. éve szervezett rendezvény emlékeztet arra, hogy milyen szörnyű eseményeknek is meg kellett
történniük ahhoz, hogy ma itt
lehetünk, és békében élhetünk.
A rendezvény napja egybeesett a
doni áttörés, a második világháború egyik legtöbb áldozatot követelő csatájának 76. évfordulójával, melyre Tatán január 11-én
emlékeztek. Ezzel kapcsolatban
a polgármester úgy nyilatkozott:
- Így együtt, megemlékezéseink,
visszatekintésünk a múlt eseményeire figyelmeztetnek arra, hogy
a saját munkánk, igyekeztünk és
életünk során magunk bizonyíthatjuk, hogy életben akarunk és
tudunk maradni, s olyan hősökké
válhatunk, mint akikre ilyenkor
januárban évről-évre megemlékezünk.
Az eseményen helyet kapott egy
fotó és dokumentumkiállítás,
melyről Nemes János a Szomódi
Helytörténeti Egyesület elnöke
elmondta: - a fotók az öt évvel ezelőtt felállított dunaszentmiklósi
emlékkereszt történetének folyamatát mutatják be, kezdve a kutatásoktól, a kő kiválasztásától egészen a tereprendezésig. Emellett
korabeli dokumentumokat, beszámolókat, és kiadványokat is kézbe
vehettek az esemény résztvevői.
A megemlékezésen közreműködött Petrozsényi Eszter színművész és Szántó Csongor (narráció),
Szöllősi Bottyán Mór (klarinét),
valamint Prónikné Mező Judit
-áá(zongora).

Nagy hanghatással járó lövészetet tart a
Klapka György Lövészdandár
A MH. 25. Klapka György Lövészdandár
2019. január 25-én (pénteken) 08:00 és 14:00
óra között nagy hanghatással járó
lövészetet tart a tatai gyakorlótéren.
A Magyar Honvédség a vonatkozó
jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a
lehető legkisebb mértékben zavarja az
állampolgárok nyugalmát.

A Klapka György Lövészdandár
köszöni a lakosság megértését és
türelmét.
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Gerlitzenben jártak a Tatai Református Gimnázium tanulói

Pályázati felhívás
Szent István király kultusza
a 20. században
A Magyar Nemzeti Múzeum a Honismereti Szövetséggel közösen pályázatot írt ki “Szent István király
kultusza a 20. században” címmel, amatőr kutatók
számára. A pályázatra olyan tanulmányok küldhetők
be, amelyek a Szent Jobb 1938-1941 közötti országjárásának helyi történetét és emlékeit kutatják fel,
gyűjtik össze és ebben a munkában támaszkodnak a
könyvtárak, levéltárak és múzeumok gyűjteményeire. A felhívás – melyből a pályázati feltételek, illetve
elvárások részletesen megismerhetők a
honismeret.hu internetes oldalon olvashatók.

A Tatai Református Gimnázium tanulói az idén negyedik alkalommal is népes csapattal, 89 fővel vettek részt Gerlitzenben az iskola sítáborában. A kíváló hó-és időjárási viszonyok között több tanuló most először csatolt lécet,illetve snowboardot,sokan pedig rendszeres résztvevőként már gyakorlottan siklottak a pályákon. Szurcsik Gyöngyvér

A pályázat beküldési határideje: 2019. április 30.

Erdei fülesbagoly telelőhelyek országos felmérése

fotó: Orbán Zoltán
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a
lakosság bevonásával országos
erdei fülesbagoly telelőhely felmérést hirdetett január 19. és 22.
között, amiben bárki részt vehetett.
A faj közismertsége ellenére sem
a fészkelő állomány, sem a telelőállomány nagyságával nem állnak
rendelkezésre pontos adatok. A természetvédők ezért a lakosság segítségét kérték, jelezzék, ha ismernek
erdei fülesbagoly gyülekezőhelyeket. Tatán eddig három helyszínen
figyelték meg a madarakat.
Az erdei fülesbaglyok különleges
viselkedése, hogy a téli időszakban
csapatosan keresik fel a települések, különösen az agrárterületek

falvainak és városainak belterületeit. Egy-egy ilyen telelőhelyen
többnyire néhány vagy néhány tucat egyed látható, de Magyarország
bagoly „fővárosában”, Túrkevén,
illetve a szomszédos Kisújszálláson a telelő erdei fülesbaglyok
száma jelenleg az ezer példányt is
meghaladja! Hogy miért teszik ezt,
arról csak feltételezések vannak.
Az egyik legfőbb vonzerő számukra a település környéki gyepek és
szántók gazdag kisrágcsáló zsákmány-kínálata, ami a magyarországi enyhe teleken (a sarkkörön túli
területekhez viszonyítva) könnyen
és nagy biztonsággal hozzáférhető táplálékbázist jelent számukra.
Ezeket azonban könnyebben és

zavartalanabbul érhetnék el, ha az
agrárvidék fáin, facsoportjaiban,
mezővédő erdősávjaiban töltenék
a nappalokat. Csakhogy a sík és
dombvidékek alapvetően lombhullató fáinak csupasz ágain gyülekező bagolytömegek nagy vonzerőt
jelenthetnének az olyan ragadozó
madaraknak, mint a parlagi sas, a
héja, az egerészölyv vagy akár a
kerecsen- és a vándorsólyom, melyek termetüknél fogva potenciális
veszélyt jelenthetnek az erdei és a
réti fülesbagolyra. Ez a veszély a
belterületi nappalozással gyakorlatilag teljes egészében kiküszöbölhető, mivel ezek a fajok (a héja
kivételével) nem szívelik az ember
közelségét. A baglyok jelenléte
gazdasági, környezet- és természetvédelmi, humán-egészségvédelmi
szempontból is rendkívül hasznos,
ezért a település, a térség, az ország
egész lakosságának jól felfogott érdeke! Ez annak köszönhető, hogy
a telelő erdei fülesbaglyok mindegyike napi két-három (kemény fagyok idején akár négy-hat) kisrágcsálót is elfogyaszt. Száz madárral
és három hónapnyi teleléssel számolva az általuk biológiai úton eltávolított, mezőgazdasági kertevő
egerek és pockok száma 18-27000
(36-54000), nem számolva a már
néhány hetesen korában ivaréretté
váló kisrágcsálók utódait – me-

Könyvkiadásra is készülnek

lyekkel ez a szám nagyságrendekkel nagyobb. Ha a baglyok (és más
ragadozó madarak) nem végeznék
el ezt a rágcsálóirtást, a feladatot
mi csak súlyos környezet- és természetvédelmi, humán egészségügyi kockázatot jelentő mérgek bevetésével, és akkor is csak részben
tudnánk megoldani.
Az erdei fülesbaglyok téli gyülekezőhelyeinek felmérési programját
a Nimfea Természetvédelmi Egyesület kezdte 2009-ben, amit az idei
évtől az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály szervez és az
MME Monitoring Központ segít.
A telelő erdei fülesbaglyok lakossági felmérése kettős célt szolgál.
Egyrészt az adatközlők szélesebb
köre sokkal pontosabb országos információkat szolgáltathat a jelenség területi eloszlásáról és nagyságrendjéről, mintha a felmérést
csak hivatásos szakemberek végeznék. Másrészt tájékoztatja is az
embereket erről a különleges állati
viselkedésről, arra buzdítva gyerekeket és felnőtteket, hogy még
több időt a szabadban töltve természetvédelmileg is hasznos önkéntes
munkát végezve közösen tegyünk
hazánk gazdag madárvilágának védelme érdekében.
Az országosan összehangolt,
egyidőben végzett szinkron felmérés 2018. január 19-22. között

zajlott. A bagolycsapatokról azonban egész télen várják az adatokat, melyeket akár utólag, a tavasz
folyamán is érdemes beküldeni.
A lakott területi gyülekezések legtöbbször a települések központjában található parkok, közintézményekhez tartozó udvarok,
templomkertek
örökzöldjein,
illetve magánházak kertjeiben
alakulnak ki, azonban lombhullatókon vagy a lakott területek határában fekvő temetők területén is
előfordulhatnak kisebb csoportok.
Az erdei fülesbagoly telelőhelyeken magas, meglehetősen jó takarást biztosító örökzöldeken is
nappalozhatnak madarak. Ezek
a fák megnehezíthetik a nappali
fényben történő, pontos számolást, hiszen nem biztos, hogy az
összes bagoly észlelhető a zárt,
sötét lombozatban. Ilyen esetekben lehet alkalmazni a szürkületi
kihúzáskor vagy a hajnali behúzáskor történő számlálást, amivel
pontosabb adatokat nyerhetünk
a nappali fényviszonyok között
történő számoláshoz képest, persze csak a problémás örökzöldek
esetében.
Tatán három helyszínen sikerült
megfigyelni a baglyokat. Az üdülő
övezetben, a Fényes Fürdő területén és a Hamari Dániel utcában.
forrás: www.mme.hu

Tata Város Polgármestere
Tata Építési Szabályzatának módosításáról
Lakossági Fórumot hirdet
2019. február 04. 16 órára

a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe
az alábbi témákban:

A 2019-es év feladatait beszélték
meg a Tatai Helytörténeti Egyesület tagjai a január 8-án tartott
vezetőségi ülésen. A civil szervezet tervei között szerepel például
egy könyv kiadása is, amely az
egyesület 15 évét foglalja magában.
– Az egyesületünk az elmúlt
években végzett munkájáról
szóló könyv kiadására készül.
A könyv remélhetőleg elkészül

a közgyűlésre, amit február 8án tartunk majd a Német Nemzetiségi Múzeumban. Tovább
folytatjuk a Református Gimnáziummal való együttműködést
– magyarázta Kiss Tiborné, az
egyesület elnöke. Az egyesület
a következő kiállítást január 29én szervezi a gimnázium MIND
Galériájában. Ezúttal Szentessy
László képgrafikus munkáiból nyílik kiállítás. A művész

az elmúlt évben ünnepelte 80.
születésnapját. Az elnök azt is
elmondta, hogy szeretnék a testvérvárosi kapcsolatokat szorosabbá tenni. Terveznek egy kiállítást is az idén, amely szőgyéni
és gerlingeni művészek munkáit
vonultatná fel. Az ülésen a civil szervezet egyik alapítóját,
Menczelné Irént is köszöntötték
az egyesület tagjai 90. születésnapja alkalmából.

Vaszary János Általános Iskola területének szabályzása
Egyes zöldterületi besorolások szabályzásának módosítása
A tervezett módosítások a
http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/
weboldalon találhatóak meg.
A településrendezési eszközök módosításával, az elkészült
szabályozási terv módosítás tervezetével kapcsolatos
javaslatokat, észrevételeket a partnerek írásban a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére,
2890 Tata, Kossuth tér 1., vagy e-mailben a
foepitesz@tata.hu
címezve juttathatják el.
A javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon szóban,
illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír
alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.
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„Künn vad, téli szelek sivítnak…”
Nem, kedves olvasó, nem az időjárás-jelentés került rossz helyre. Ady
Endre Az öreg Kúnné című versének
egy sorát idéztük. Idén emlékezünk
meg ugyanis a költő halálának 100.
évfordulójáról. Ez alkalomból tartotta
2019. január 16-i előadását a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Csilla von
Boeselager Gondviselés Háza Idősek
Napközi Otthonában.
Mitől hétszilvafás egy nemes? Mi az az
anagramma, melyet Ady oly szívesen
alkalmazott saját írói álneveinél, sőt
múzsáinál is? Ilyen, s ehhez hasonló
kérdésekkel eleveníthették fel az érdeklődők korábbi ismereteiket a költő
életével és munkásságával kapcsolatban. Ami nem nehéz, hisz Ady gondo-

latai ma is időszerűek. Mint azt Az élet
című verse is mutatja:
„…Eladó minden, hogyha van vevő:
Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság,
Rajongás, hit, eszmény és szerető.
Aki bolond, holmiját olcsón adja,
Az okos mindig többet nyer vele,
A jelszó: egymást túl kell licitálni,
Ádáz versennyel egymást verve le!”
Megismerkedhettek továbbá Csinszka
költészetével, de betekintést nyerhettek
a közelmúltban megjelent kiadvány,
Ady Lajosné: Az ismeretlen Ady című
kötetének érdekességeibe is. A kitelepült előadást a könyvtár ingyen ajánlja
Tata iskolái számára. Amennyiben Ön
is kiváncsi rá, várjuk szeretettel 2019.
február 14-én 17.00-tól a tatai könyvtár
olvasótermébe! Kerekesné Fuli Anikó

Versek egy szál gitárral
Könyves Szerda Gerendás Péterrel

A magyar kultúra napja jegyében telt
az év első Könyves Szerdája a tatai
Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban. Január 16-án rendhagyó módon verses-zenés alkalomra került
sor, melyen Gerendás Péter magyar
költők műveit szólaltatta meg saját
zenei kíséretével. A több mint négy
évtizedes zenei pályát maga mögött
tudó gitáros számára a költészet folyamatos inspirációt nyújt. Tizenhat
lemeze közül kettő verslemez, melyeken Faludy György, illetve Sz.
Koncz István műveit dolgozta fel,
de portugál és magyar-zsidó szerzők verseire is írt zenét. A Könyves

Dr. Simon rendel a gyermekkönyvtárban

lóban négy volt.
Simon a gyermekkönyvtárban jól tájékozódik, ezt tanúsította akkor, amikor az egyik
tanuló pórázon vezette, és együtt találták
meg a polcon Eric Knight művét. A gyermekek végül átfogó feladatlapot töltöttek
ki Lassie történetével kapcsolatban. Kiderült, hogy az osztályba járó tanulók közül
többeknek van otthon kutyája. Persze odahaza mindenkinek a saját négylábúja a kis
kedvence, de ezen az alkalmon a gyermekkönyvtárban Simonért rajongtak mindan�nyian.
A gyermekkönyvtár Páratlan Páros címmel kutyaszelfi pályázatot hirdet. Vedd rá
a kutyusodat egy közös fotóra, és küldd el
a gyerek@mzsvktata.hu e-mailcímre 2019.
február 5-ig! Részleteket a gyerek.mzsvktata.hu oldalon találsz!
Goldschmidt Éva

Kutyaterápiás foglalkozássorozat indult a
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2019. január 18-án. Sugta
Klára és terápiás kutyusa, Dr. Simon segítségével élhették át a Talentum Iskola negyedik osztályos gyermekei Lassie történetét.
A foglalkozás alkalmával az igaz-hamis
választós feladatban a nebulók jutalomfalatkákkal ajándékozták meg a kutyust. A
gyermekek és felnőttek nagy meglepetésére
kiderült, hogy Simon a számok világában is
otthonosan mozog. A Lassie hazatér című
regény bővelkedik számokban, így bizony
nemcsak a tanulók tudták a helyes választ
arra a kérdésre, hogy hány órakor várta
Lassie mindennap kis gazdáját az iskolánál,
hanem a kutyus is bizonyította kiváló emlékezőtehetségét azzal, hogy négyet ugatott
ennél a kérdésnél, és a megfelelő válasz va-

Szerdán a huszadik század klas�szikussá vált magyar költőinek írásait hozta el a tatai közönségnek.
Megszólaltak többek között József
Attila, Ady Endre, Radnóti Miklós,
Faludy György, Nadányi István,
Kosztolányi Dezső, Szabó Magda
halhatatlan írásai. Gerendás Péter
nem csak zenei és előadói profizmusával, de közvetlenségével is
belopta magát a hallgatók szívébe.
A termet megtöltő zenekedvelők és
rajongók egy igazán kellemes estét tölthettek a társaságában, méltó
módon megemlékezve irodalmunk
nagy alakjairól.
Makuvek Nóra
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Sikeres évkezdet

február 2. szombat 15.00
Tatai AC – Budaörs férfi NB I.
A mérkőzést a TAC csarnokban
játsszák.
Karate
február 9. szombat 9.30
Renmei Kupa országos
utánpótlás verseny
A versenyt a Güntner Arénában
rendezik.
Kosárlabda
február 3. vasárnap 11.00
Tatai SE – MAFC
női amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary iskolában játsszák.
Röplabda
február 2. szombat 18.00
Tatai AC – Röpsuli Ajka női
NB II.
A mérkőzést a Güntner Arénában játsszák.

EREDMÉNYEK
Asztalitenisz
Férfi NB I.
Kiss J. SZAK-Sportiskola –
Tatai AC 4-10
Pontszerző: Bedő 3, Krebs,
Nagy, Sipos 2-2, Sipos-Bedő
Férfi NB II.
Tatai AC – Agárdi SE 17-1
Pontszerző: Barassó, Krebs,
Szakál 4-4, dr Szám 3, Barassó
-Krebs,
edző: dr Szám-Szakál
Kosárlabda
Női amatőr NB I.
Szolnoki MÁV SE – Tatai SE
51-53 (15-10,14-9,17-15,5-19)
Pontszerző: Kiss J. 13/9, Gusztafik 13, Kuller 11/3,
Orsós-Bogdán,Kurucz 4-4,
Gyöngyösi 4, Farkas, Szűts 2-2
Edző: Szabó Judit

A TAC női asztalitenisz csapata
2018 nyarán az NB I-re készülhetett. A fiúk már megtapasztalták ezt az érzést, hiszen akkor
fejezték be első évüket és ragadtak meg ebben az osztályban.
A nőknél is az extra liga a legmagasabb osztály, míg az NB I
küzdelmei két csoportban zajlanak. A Nyugati csoportban 6
együttes indult. A lányok az első
fordulóban mindjárt meglepetést
okoztak azzal, hogy Kaposváron
győzni tudtak. Aztán úgy belejöttek hogy az őszi mérkőzéseken
a győzelmek mellett mindössze
egy döntetlen született. Az asztaliteniszben nincs hosszú szünet télen, így január 20-án már
elkezdődött a tavaszi szezon. Az
első fordulóban hazai pályán a jó
erőkből álló Kaposvárt fogadták.
A beírásnál a vendégek egy kicsit túl jártak a tataiak eszén, így
a párosok nem a TAC íze szerint
alakultak. Ahogy Lukács Csaba
szakosztályvezető megjegyezte
50-50 % az esély. Nos jó jósnak
bizonyult, hiszen a két páros után
1-1 lett. A Gajdos-Pattantyús
kettős nagyon sima három játszmában győzött. Jól kezdődött

az Adamik-Jankus duó meccse
is. Az első szettben-bár mindkét
páros sokat hibázott- a hazaiak
10-8-ra nyertek. Aztán mintha
egy egészen más meccs kezdődött volna. A két tatai lány
nagyon idegesen játszott, különösen Adamik Csengének nem
ment. Tulajdonképpen innentől
nem sok köze volt a hazaiaknak a mérkőzéshez, mert előbb
3-11, azután 4-11 és végül 2-11
lett oda és ezzel a kaposváriak
hozták is a pontot. Döntetlen
után indultak el az egyéni mec�csek. A kérdés az volt, hogy a
papíron gyengébb vendégjátékosok ellen sikerül-e győzni? A
csapatot Pattantyús Petra vette a
vállára aki minden találkozóját
megnyerte. Összekapta magát
Adamik Csenge is, aki Gajdos
Dórával 2-2 győzelmet aratott. A
győzelmet jelentő tizedik pontot
Jankus Dóra tette hozzá, így az
idegenbeli győzelem után hazai
pályán is sikerült nyerni. Igaz
most „csak” 10-8-ra.
Tatai AC – Kaposvári AC 10-8
Pontszerző:
Pattantyús
4,
Adamik, Gajdos 2-2, Jankus 1,
Gajdos-Pattantyús
-ta-

Heti beszámoló
december 11-16.
Női NB I.
Halasztott
mérkőzés
lejátszása várt csapatunkra
a Mecsekalján. Az eddigi
eredmények alapján nyerési
esélyekkel kelhettünk útra,
de az idegen terem, a többórás utazás és a beköszöntő
téli idő is óvatosságra intett
bennünket, nehogy megfázzunk Komlón…
Bíztunk az egységesebb csapatunkban és a párosokat
úgy állítottuk össze, hogy
legalább az egyik mérkőzést
biztosan meg tudjuk nyerni.
Ennek megfelelően a rutinosabb Gajdos Borbála-Pattantyús Petra összetételű
párosunk be is húzta a kötelezőt, míg fiataljaink szoros
meccsen, de kikaptak a rutinos hazai párostól. Az egyéni
meccsek során azonban már
kijött a nagyobb játékerő és
végig kezünkben tartottuk
az irányítást. A vezére ezen
a meccsen Adamik Csenge
volt, aki minden mérkőzését
megnyerte. Serdülő válogatottunk igazán meggyőző
volt és mind sebességben,
mind technikában felülmúlta

a vendéglátóinkat. Belefért
a meccsbe, hogy a többiek
nem játszották életük játékát,
de amit kellett, azt megtették.
Végül magabiztos győzelemmel (11/7) zártuk az őszi szezont, s ezzel a sikerrel a Nyugati csoport élén telelünk!
Tatai győzelmek: Adamik
Csenge 4; Gajdos Borbála 3;
Pattantyús Petra 3 és a Gajdos Pattantyús páros
Megyei I. osztály:
Hazai mérkőzéssel zártuk
ezt a bajnokságot, amelyen
a Kisbér csapata volt az ellenfelünk.
Amennyiben
győzünk, megerősítjük a helyünket a középmezőnyben.
Ennek megfelelően az első
mérkőzéstől kezünkben tartottuk az irányítást. A mérkőzés során nem volt olyan
pillanat, hogy kérdéses lett
volna a mérkőzés kimenetele. végül a nagyobb tudás
magabiztos győzelmet hozott, amelyből minden hazai
játékos kivette a részét.
Tatai AC III. – Kisbér 14/4
Hazai győzelmek: Senkál
Lajos 4; Szendi János 4; Var-

sényi F. Dániel 2; Vincze Attila 2
Megyei II. osztály:
Fiataljaink a dobogóra
pályázó Leányvár gárdáját látták vendégül, azzal
a nem titkolt szándékkal,
hogy megőrizzék veretlenségüket, s ezzel harcban
legyenek az őszi bajnoki
címért. A vendégek nem
tudtak a legerősebb ös�szeállításban az asztalhoz
állni, de nálunk is volt hiányzó. Ezúttal Alföldi István a lázzal küzdött, így
helyettesítésére Jankus Balázst hívtuk a csapatba, aki
két egyéni győzelemmel
járult hozzá a sikerhez. A
fiatalok – Katona Máté és
Lentulai Bence – továbbra
is jól teljesítenek, így Lukáccsal kiegészülve nem
forgott veszélyben a hazai
győzelem.
Tatai AC IV. – Leányvár
SE 12/6.
Hazai győzelmek: Lukács
Csaba 4; Lentulai Bence 3;
Katona Máté 2; Jankus Balázs 2 és a Lukács – Jankus
páros
-ta-

Van mit javítani
A TAC labdarúgó szakosztálya
2012-ben alakult újjá. A felnőtt csapat a megyei III. osztályban kezdte.
Évről-évre sikerült feljebb kerülni
és néhány éve már a megyei I. osztályban szerepel az együttes. Idő
közben az utánpótlás rendszer is felállt és szinte minden korosztályban
ott vannak a bajnokságok élcsapatai
között. Nem csak a férfi hanem a
női vonal is erős, jelenleg két csapatuk is vezeti a pontvadászatot. A
férfi felnőtt gárda ezt a bajnokságot jelentős átszervezéssel kezdte.
Egyrészt váltás történt a kispadon,
Wéber Roland helyett Kele Zoltán
kapta az edzői feladatot. Másrészt
komoly mozgás volt játékos fronton
is, meghatározó emberek mentek
el és őket az U19-ből feljövőkkel
pótolták. Hogy ez mennyire sikerült az nem olyan egyértelmű, hiszen az eddigi dobogó közeli vagy
dobogós helyek után bizony levés
sikerélmény jutott a csapatnak és a
szurkolóknak. Mindjárt a bajnoki év
eleje 4 vereséggel indult és 10 kapott gólra egyet sikerült lőni. Aztán
az Ács elleni idegenbeli 10 rúgott
gól jókor jött. Majd két újabb vereség, aztán hazai pályán némiképp
meglepő biztos győzelem Bábolna ellen. Következett megint egy 4
meccses vereség sorozat amit 3-17es gólkülönbséggel zárt a csapat,
majd megint egy bravúros győzelem
hazai pályán 0-1 –ről a Vértessomló ellen. A fentiekből is látszik elég

hullámvasutazás jellemezte az őszi
szezont. Összesen 25 játékos jutott
szóhoz, közülük 14 játékos életkora
volt 21 év alatt. Mindössze 2 olyan
mérkőzés volt ahol nem kapott gólt
az együttes, viszont 7 találkozón kapott három vagy ennél több gólt.
A bajnokságban ősszel már egy
meccset lejátszottak a csapatok a
tavaszi fordulóból és a TAC a 12.
helyen áll 9 ponttal, 3 győzelem, 11
vereség mérleggel, a gólkülönbség
24-40.
Házi góllövőlista:
8 Rába
7 Zuggó
3 Bogár
2 Tóth
1 Benkő, Csapó, Csordás G.,
Járóka
Őszi eredmények:
Tatai Ac – Tatabányai SC
0-2
Nagyigmándi KSK
2-1
Koppánymonostor
3-0
Sárisápi BSE
0-3
Ácsi Kinizsi
0-10
Wati Kecskéd KSK
1-5
Vértesszőlősi SE
3-1
Bábolnai SE
3-0
FC Esztergom
5-0
OBSK Oroszlány
5-1
Zsámbéki SK
1-2
Nyergesújfalu SE
5-1
Vértessomlói KSK
4-1
Tatabányai SC
4-1
A tavaszi idény március 17-én kezdődik, a csapat hazai pályán a Nagyigmánd ellen lép pályára. Tompa Andor

Nemsokára kezdődik a kézilabda bajnokság
Néhány sportágban csak nagyon
rövid pihenő jutott a csapatoknak,
akik már január elején elkezdték a
bajnoki küzdelmeket. A tatai együttesek közül a női kosarasok és az
asztaliteniszezők voltak a legfrissebbek. A legmagasabb osztályban
szereplő férfi kézilabda csapat februárban lép először pályára bajnoki
pontokért. A világbajnokság miatt
mind az NB I -ben, mind az NB I/Bben december elejétől február közepéig tartott a szünet. Persze volt
pihenő is, de javában edzésekről,
felkészülésről szólt ez az időszak.
Aki a TAC csapatának mérkőzéseire kíváncsi az alábbiakban megtalálhatja a tavaszi idény mérkőzéseinek időpontját. Jó szurkolást!!
február 16. 18:00
Nagykanizsa – Tatai AC

február 23. 18:00
Tatai AC – Veszprém KKFT
március 1. 19.00
Tatai AC – Budai Farkasok
március 10. 16:00
Balatonfüred U21 – Tatai AC
március 16. 18:00
Tatai AC – NEKA
március 24. 15:30
Szigetszentmiklós – Tatai AC
március 31. 18:00
Tatai AC – AGROFEED ETOSZESE
Április 5. 18:30
Vác – Tatai AC
Április 28. 18:00
Tatai AC – Telekom Veszprém U21
Május 11. 16:00
Pécsi VSE – Tatai AC
Április 19. 18:00
Tatai AC – Százhalombatta -ta-

