
Tata Város Önkormányzata a Pe-
ron Music Könnyűzenei Tehetség-
gondozó és Képző Központban 
rendezte a Tatai Tehetségek Talál-
kozóját december 4-én, a Piarista 
Rendházban.
Június 6- án Budapesten, a Hagyo-
mányok Házában adták át a Te-
hetségbarát Önkormányzat 2019 
díjakat. Idén hat önkormányzat, 
köztük Tata Város Önkormányza-
ta is részesült az elismerésben. A 
Tehetségbarát Önkormányzat díjat 
olyan önkormányzatok kaphatják 
meg, amelyek segítik a tehetséges 
fiatalok felkutatását, támogatását, 
és a tehetséggondozó szervezetek-
kel is példamutató együttműkö-
dést folytatnak. Tata köznevelési, 
közoktatási, illetve közművelődési 
megállapodások útján is támogatja 
a tehetséggondozással foglalkozó 
intézményei, szervezetei működé-
sét.  Az ősszel megnyílt  könnyűze-

nei tehetséggondozó és képző köz-
pont pedig egy újabb kiemelkedő 
helyszínévé vált a tatai és térségi 
fiatalok képzésének, tehetségük 
kibontakoztatásának. A Tehetség-
barát Önkormányzat pályázatban 
vállaltaknak megfelelően váro-
sunk a helyi diákönkormányzattal 
együttműködve szervezte meg a 
Tatai Tehetségek Találkozóját.
A rendezvényt dr. Illés Boglárka 
ifjúságpolitikáért és esélyterem-
tésért felelős helyettes államtitkár 
nyitotta meg, aki a helyszínen el-
mondta: - Nagyon fontos, hogy a 
tehetségeket ne csupán kormány-
zati szinten, a családok erősítésén 
keresztül támogassák, hanem a te-
lepülések is segítsék helyben azo-
kat az intézményeket és programo-
kat, melyek erősítik a fiatalokról 
való gondoskodást. Ahhoz, hogy 
egy város elnyerje a Tehetségbarát 
Önkormányzat címet, szükség van 

arra, hogy a múltból is fel tudjon 
mutatni jó gyakorlatokat és példá-
kat, valamint a jövőre vonatkozó-
an vállalásokat fogalmazzon meg. 
A Tatai Tehetségek Találkozója 
egy nagyon jó példa, ráadásul az 
ilyen és ehhez hasonló rendezvé-
nyek elősegítik a szülőföldön való 
boldogulást is, hiszen ha a fiatalok 
helyben megtalálják a számukra 
megfelelő lehetőségeket, akkor itt-
hon fogják a tehetségüket kibonta-
koztatni - nyilatkozta dr. Illés Bog-
lárka.                            
A találkozót Michl József polgár-
mester nyitotta meg, aki köszöne-
tet mondott az együttműködésért 
Tata Város Diákönkormányzatá-
nak, a rendezvény  szervezőinek, 
a tanároknak és a szülőknek, akik 
mind nagy szerepet játszanak ab-
ban, hogy Tata elnyerte a Tehet-
ségbarát Önkormányzat címet. A 
városvezető kiemelte: - A Tatai 

Tehetségek Találkozója folytatód-
ni fog, és a tervek szerint minden 
évben megrendezik majd, hogy 
lehetőséget nyújtsanak az itt élő  
fiataloknak a bemutatkozásra és 
egymás megismerésére. 
Michl József kiemelte: - Tatán 
több, mint ezer gyermek tanul va-
lamilyen művészetet és több, mint 
négyezer igazolt sportolónk van, 
ez pedig egy kisvárosban óriási 
szám és óriási kincs is egyben. En-
nek a kincsnek, ennek az értéknek 
az ünnepe a tehetségek találkozó-
ja, ezért szeretnénk minden évben 
megrendezni - fogalmazott a pol-
gármester.
Az esemény programjában tatai 
tehetségek mutatkoztak be a kö-
zönségnek. A helyszínen fellépett 
a JMP zenekar a Fazekas Iskolá-
ból, Gajó Benedek a Menner Ber-
nát Alapfokú Művészeti Iskola 12 
éves gordonka szakos tanulója, 
Rossz Koppány a Vaszary János 
Általános Iskola 8. osztályos tanu-
lója, az Eötvös József Gimnázium 
és Kollégium énekkara, a Kőkúti 
Általános Iskola Matematika Tu-
dásközpontjának képviselői, a Va-
szary Iskola művészeti csoportja, 
a Kőkúti Általános Iskola Fazekas 
Utcai Tagintézményének Kodály 
Kórusa, a Tatai Református Gim-
názium 10. a osztályos tanulója 
Illés Levente, a Pötörke Népművé-
szeti Egyesület valamint a Talen-
tum Angol-Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola diákja, 
Adamik Csenge Virág. A találko-
zón közreműködött  Jenei Márta.                                                                                                                                           
                                  Ábrahám Ágnes
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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 

Bővebb információk:
  www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Évről-évre bővül a Tatai 
Karitász Csoport
    5.oldal

„A hetedik csoda” a Gerecse 
Natúrpark    
    9.oldal 

A Városházán adták át az 
Öveges József Tanulmányi 
Ösztöndíjakat    2.oldal

Tata építészei elevenednek 
meg a Söréttoronyban
    5.oldal

Idősek napja Agostyánban   
      
    6.oldal

Az Év Házai a Városházán
     
    4.oldal

A tehetségek ünnepe a Rendházban

Áldott,  békés  karácsonyt, 
és sikerekben gazdag
Boldog új évet Tata!



December 3-án idei utolsó állomá-
sához érkezett az önkormányzat 
üzleti reggeli sorozata a Piarista 
Rendházban. A találkozón ezúttal 
Michl József polgármester tartott 
tájékoztatót a meghívottaknak.
Idén tavasszal indult el a „Humán-
szolgáltatások fejlesztése Magyary 
Zoltán mintajárásában” elneve-
zésű EFOP-1.5.2-16-2017-00043 
azonosítószámú projekt munkálta-
tói találkozósorozata. Célja, hogy 
térségünk foglalkoztatói számá-
ra közvetlen találkozókon adjon 
lehetőséget a KKV szektorban 
(kis- és középvállalkozások) je-
len lévő globális folyamatokra és 
kihívásokra adandó válaszok esz-
közrendszerének bővítésére, és a 
személyes tapasztalatcserére.
Az évzáró rendezvényen Michl Jó-
zsef tartott tájékoztatót az elmúlt 
ciklus eredményeiről, és a követ-
kező öt év terveiről. A városvezető 
ezzel kapcsolatban elmondta: - Az 
önkormányzat hamarosan elindítja 
a Magyary-terv felülvizsgálatát, 
ezért a következő hónapok egyik 
legfontosabb feladata az előttünk 
álló ciklus feladatainak, fejleszté-
seinek részletes megtervezése lesz. 
Ebben fontos partnerek a város leg-
nagyobb adófizetői, akik kiemel-

ten járulnak hozzá Tata működteté-
séhez. Ennek kapcsán természetes, 
hogy közösen beszélgetünk a Ma-
gyary-terv folytatásáról – nyilat-
kozta a polgármester, hozzátéve, 
hogy az önkormányzatoknak hat 
hónap áll rendelkezésükre a kö-
vetkező időszakra vonatkozó gaz-
dasági programjaik elkészítésére, 
ezért különböző közösségeket hív-
nak meg, amelyekkel egyeztetnek 
a témáról. A helyben működő cé-

gek számára az egyik legfontosabb 
feladatot most az adja, hogy Tatán 
elfogyott a munkaerő, ezért érde-
mes beszélgetni arról, hogy ebben 
hogyan tud segítséget nyújtani 
számukra az önkormányzat. Emel-
lett elkezdődött Tata Helyi Építési 
Szabályzatának és Településszer-
kezeti Tervének felülvizsgálata, az 
ezzel kapcsolatos javaslatokat is 
örömmel fogadjuk, de kíváncsiak 
vagyunk a fejlesztési terveinkkel 

valamint a meglévő projektjeink 
befejezésével kapcsolatos véle-
ményekre is – nyilatkozta Michl 
József.
Az üzleti reggeli sorozat program-
jában idén a megfelelő munkaerő 
megtalálása és megtartása, a to-
borzás, kiválasztás, a munkaválla-
lók motiválása valamint a globális 
folyamatok és új kihívások adták a 
főbb témákat. A találkozósorozat 
2020-ban is folytatódik majd.   -áá-

Idén is tíz tatai, felsőoktatásban ta-
nuló diák részesült az önkormányzat 
Öveges Józsefről elnevezett tanul-
mányi ösztöndíjában. A nyertes pá-
lyázókat a Városházán köszöntötték 
december 2-án.
Tata Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete önkormányzati rendele-
tet alkotott a tanulmányi ösztöndí-
jakról és adományozásuk rendjéről. 
A rendelet értelmében az Öveges 
József Tanulmányi Ösztöndíj olyan 
tatai állandó lakóhellyel rendelkező, 
nappali tagozatos, felsőoktatásban 
alapképzésben, osztatlan mester-
képzésben vagy mesterképzésben 
tanuló hallgatónak adományozható, 
aki a díj adományozását megelőző 
tanév mindkét félévében 4,0-nál 
magasabb tanulmányi átlagot ért el 
és még legalább egy tanéve van hát-
ra a tanulmányai befejezéséig.
Az ösztöndíjjal kapcsolatban Purgel 
Zoltán alpolgármester elmondta: - 

Tata hosszú évek óta széles körűen 
támogatja a gyerekeket, az ifjúságot. 
Jól működik a diákönkormányzat, 
többek között ösztöndíjrendszert 
működtetünk a legeredményesebb 
tanulóinknak és sportolóinknak, 
minden évben kitüntetjük a művé-
szetek, a tanulmányi versenyek és 
a sport terén kiemelkedő diákokat. 
Erőfeszítéseinket mások is értéke-
lik, idén például elnyertük a Tehet-
ségbarát Önkormányzat és az UNI-
CEF Gyerekbarát Település díjakat, 
és természetesen a Gyermekbarát 
Város program keretén belül is év-
ről-évre sokat teszünk a legfiata-
labbakért. Purgel Zoltán hozzátet-
te: - Reméljük, hogy a tehetséges 
tatai diákok, illetve a tanulmányi 
ösztöndíjasok közül is sokan dön-
tenek majd úgy, hogy tanulmányaik 
befejezése után visszatérnek szülő-
városukba, és Tatán kamatoztatják 
tudásukat.

Az ösztöndíjat évente maximum 10 
hallgatónak lehet odaítélni: 5 hallga-
tónak, akik humán tudományterüle-
ten és 5 hallgatónak, akik természet-
tudományi-műszaki szakterületen 
tanulnak. A díj odaítéléséről a min-
denkori oktatási feladatokkal foglal-
kozó bizottság javaslatának figye-
lembe vételével Tata polgármestere, 
Michl József dönt. A díj, az odaíté-
lést tanúsító díszoklevélből és egy 
tanév 10 hónapjára szóló ösztöndíj-
ból áll. Az ösztöndíj havi összege 12 
000 Ft.
A Városházán Acsainé Dávid Ág-
nes, a Tatai Rend-ház Kft. ügyve-
zető igazgatója úgy nyilatkozott: 
- Tata tehetségekben gazdag város, 
mely kiemelten tervez és dolgozik 
a gyerekekért, a diákokért. Emel-
lett persze a fiataloknak is nagy a 
felelősségük, ezért hitet, örömöt és 
kitartást kívánunk nekik, használják 
jól azt a tehetséget, amit ajándékba 

kaptak.
A 2019/20-as tanévre vonatkozó 
ösztöndíj nyertesei:
-Berbás Hanna  (Andrássy Gyula 
Budapesti Német Nyelvű Egyetem).
-Csölley Martin  (Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Egyetem klasszikus 
ének szak).
-Garamvölgyi Dávid  (Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Államtudo-
mányi és Nemzetközi Tanulmányok 
Kar, államtudományi osztatlan mes-
terképzés).
-Heitz Ferenc Dániel  (Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Természettudományi Kar, 
alkalmazott matematikus).
-Illés Eszter Zsófia  (Szent István 
Egyetem Tájrendező és kertépítő 
mérnöki alapképzési szak).
-Jakabovics Luca  (Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Ipari termék- és formatervezői 
szak).
-Kovács Réka Csenge  (Budapesti 
Corvinus Egyetem Nemzetközi ta-
nulmányok).
-Mészáros Dániel  (Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Vegyészmérnöki és Biomérnöki 
Kar vegyészmérnök).
-Petró Liza  (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem épí-
tészmérnök).
-Somlyay Anna  (Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kar, Geológus mesterszak).
Ösztöndíjasainknak gratulálunk, si-
keres tanévet kívánunk nekik!
Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét „A 
Humánszolgáltatások fejlesztése 
Magyary Zoltán mintajárásában” 
elnevezésű EFOP-1.5.2-16-2017-
00043 azonosítószámú projekt 
keretén belül biztosítja az önkor-
mányzat.                                         -áá-
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Figyelem!
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női munkaerőt, továb-
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MEGHÍVÓ

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. december 18-án, szerdán 15.00 órakor

közmeghallgatást tart.

Az ülés helye:  Városháza díszterme
Tata, Kossuth tér 1.

N a p ir e n d :

1. Tájékoztató az önkormányzat új ciklusára készítendő 
gazdasági programról

A közmeghallgatáson a polgárok és a helyben érdekelt 
szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő 

kérdéseket és javaslatokat tehetnek.
Lehetőség van arra, hogy kérdéseiket, javaslataikat - 

korábban, pontos névvel és címmel ellátva a 
közmeghallgatás megkezdéséig - elektronikus úton a 

polgarmester@tata.hu címre 
eljuttassák.

A közmeghallgatást a Tatai Televízió élő adásban 
közvetíti.

Az Év Házai a Városházán
A Komárom-Esztergom Megyei Épí-
tész Kamara és Tata Város Önkor-
mányzata szervezésében november 
28-án nyílt meg „Az Év Háza Ko-
márom-Esztergom Megyében 2019” 
című kiállítás a Városházán.
 „Az Év Háza Komárom-Esztergom 
Megyében 2019” kiállítást a Város-
háza előterében nyitotta meg Michl 
József polgármester és Markos Ani-
kó, a Komárom-Esztergom Megyei 
Építész Kamara elnöke. Ezt követő-
en a díszteremben Kamarás Dorottya 
Tata Város főépítésze valamint Mar-
kos Anikó vezetésével szakmai be-
szélgetéssel folytatódott a program.
Az Építész Kamara évek óta meg-
hirdeti az „Év Háza” pályázatát, 
kifejezetten megyei építészek és a 
megyében található épületek számá-
ra. A kiállítást mindig egy roadshow 
keretében mutatják be a térség tele-
pülésein, köztük Tatán, ahol minden 
évben vannak díjazott pályaművek. 
A kiállítás helyszínén Markos Ani-

kó elmondta: - Tatára tervezni nagy 
kihívás és óriási lehetőség is egy-
ben, hiszen egy ilyen szép épített 
örökséggel rendelkező környezetben 

komoly feladatot ad a tervezés. A jó 
eredmények mögött mindig közös 
munka rejlik, ami az építtető, a terve-
ző és a kivitelező összhangján múlik 

- tette hozzá a Komárom-Esztergom 
Megyei Építész Kamara elnöke.
A felhívásra idén 24 pályamű érke-
zett, melyekből tízet díjazott a zsűri, 

köztük négy tatai épületet:
-egy családi házat Fácánoskertben, 
Sárfy Tibor munkáját,
-egy kertészetet a Május 1 úton, 
Csőre Imre munkáját,
-egy társasházat a II. János Pál pápa 
téren, Markos Anikó munkáját és
-a Református Gimnázium tornater-
mét, szintén Markos Anikó pályáza-
tát.
A kiállítás megnyitóján Michl Jó-
zsef mondott köszöntőt, kiemelve, 
hogy városunkban és a megyében 
kiváló tervezők és kivitelezők van-
nak, akiknek nagy köszönet jár a 
munkájukért. Büszkék lehetünk 
arra, hogy Tata barokk hangulatá-
hoz szépen illeszkednek az újonnan 
épült épületeink is - fogalmazott a 
polgármester.
„Az Év Háza Komárom-Esztergom 
Megyében 2019” című kiállítást a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
nyitva tartási idejében tekinthetik 
meg az érdeklődők.                                  -áá-

MEGHÍVÓ
A szovjetek által elhurcolt és 1945. január 3-án Dunaszentmiklós közelében 

meggyilkolt polgári áldozatok emléke előtt tisztelgő 
rendezvényekre

Szervezők:
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
Szomódi Helytörténeti Egyesület
Budapesti Erdőgazdaság Süttői 

Erdészete

Program:

A képviselő testület 2018. október 
31-i ülésén tárgyalta a tűzijáté-
kok használatának korlátozásáról 
szóló rendelet tervezetet. Ennek 
hátterében egy nagyszabású civil 
kezdeményezés állt, amelynek 
támogatói azt szerették volna el-
érni, hogy a pirotechnikai eszkö-
zök használatának korlátozásával 
védjük meg az Öreg-tavon tele-
lő vadludakat, a vízimadarakat 
ugyanis elriasztják a különböző 
erős hanghatások. A civil kezde-
ményezéshez a Magyar Madár-
tani Egyesület és a Száz Völgy 
Természetvédelmi Egyesület is 
csatlakozott, és a tavaly október 
31-i testületi ülésre 3000 aláírást 
gyűjtöttek össze a madarak védel-
me érdekében. A civil indítvány-
ra válaszul a képviselő-testület 
rendeletet alkotott arról, hogy 
Tatán november 01. és február 
28-a között a jövőben nem lehet 
használni a 2-es és a 3-as besoro-
lás alá eső pirotechnikai eszközö-

ket. Egyedül Agostyán esik ki a 
rendelet hatálya alól, hiszen ez a 
városrész olyan távolságra van az 
Öreg-tótól, amely a hanghatások 
tekintetében már nem jelent ve-
szélyt az itt telelő vadludakra.
A tavalyi, 18. Tatai Vadlúdsoka-

dalom kiváló lehetőség volt arra, 
hogy minél több látogatóhoz el-
jusson a korlátozásról szóló infor-
máció. 
Csordás Endre a Magyar Madár-
tani Egyesület helyi csoportjának 
tagja elmondta, hogy a több tíz-
ezer vadlúd mellett rengeteg más 

madár is itt töltené a téli hónapo-
kat, ha a szilveszteri tűzijáték és 
petárdázás nem riasztaná el őket. 
A MME helyi csoportjának mé-
rései alapján egyértelműen kije-
lenthető, hogy január elseje után 
a több tízezres példányszám tö-
redéke marad csak itt a városban.  
-Az egész éjszaka tartó szilveszte-
ri égi háború nem hagy nekik pi-
henést, nem tudnak zavartalanul a 
tavon tartózkodni, és elmenekül-
nek. Voltak olyan nyomkövetős 
madarak, amelyek 100 kilométe-
res távolságra repültek el, illetve 
az összetartó, együtt vándorló 
csoportok is szétszóródnak ilyen-
kor - magyarázta Csordás Endre. 
A madarászok azt szeretnék elér-
ni, hogy a vadlúdak itt tartózko-
dása folyamatos legyen. A szak-
emberek abban bíznak, hogy a 
rendelet hatására hosszú távon 
újabb emelkedés figyelhető majd 
meg az itt telelő vadludak számá-
ban.  

Idén is tilos a tűzijáték!

2020. január 5. vasárnap
Dunaszentmiklós 14 órakor

Találkozás a polgármesteri hivatal parkolójában
14.30 órakor

Koszorúzás az emlékkeresztnél
Szomód

15.15 órakor
Koszorúzás a temetőben a 

kopjafánál

Beszédet mond:
Michl József, Tata polgármestere, a Tatai Kistérségi 
Többcélú Társulás elnöke
Moderátor: 
Rigó Balázs, Tata alpolgármestere

A rendezvényeken közreműködnek:
Petrozsényi Eszter színművész, Nemes Szilvia és 
Novotni László 
(narráció), továbbá a Szomódi énekkar

Imádságot mond: 
Bakonyi Zsuzsanna

Agostyán
16.30 órakor

Megemlékezés a Rendezvényházban 
(Kossuth Lajos utca 31.)
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Tata építészei elevenednek meg a Söréttoronyban
A Kuny Domokos Múzeum és Tata 
Város Önkormányzata szervezésé-
ben november 29-én nyitották meg 
a Söréttoronyban azt az állandó ki-
állítást, mely Tata építészeinek állít 
emléket.
A Kőfaragó házzal területi egység-
ben lévő Söréttorony (Fellner Ja-
kab kilátó) funkcionális felújítása 
idén nyáron fejeződött be a Kálvária 
dombon. A Söréttorony visszakapta 
egykori kilátó funkcióját új ablakok-
kal és díszkivilágítással, környezeté-
ben pedig interaktív játszó és pihenő 
tér jött létre. Michl József polgár-
mester július végén ezzel kapcsolat-
ban már hangsúlyozta, hogy a fel-
újítással emléket állítanak a torony 
építészének Puhl Aladárnak, vala-
mint Fellner Jakabnak, az Esterházy 
családnak és mindazoknak, akik itt 
Tatán a város építésében bármilyen 
módon részt vettek.
Kövesdi Mónika a Kuny Domo-
kos Múzeum művészettörténésze a 
kiállítás kapcsán elmondta: - Már 
megszoktuk, hogy ezt a tornyot ki-
látóként használjuk, ahonnan körbe-
nézhetünk. Az új, állandó kiállítás 
egyfajta segédlet ehhez, hiszen a 
tárlat tartalma Görözdi Géza terve-
zésében arról szól, amit föntről lát-
hatunk. A lépcsőkön felfelé haladva 
tehát tulajdonképpen felkészülhe-

tünk azoknak az épületeknek a meg-
figyelésére, értelmezésére, melyek 
különböző korok és stílusok jelleg-
zetes műemlékeiként kirajzolják 
Tata karakterét. Ez a kiállítási segéd-
let előhívja a múltból az építtetőket, 
a királyt, a földesurat és a polgárt, de 
előhívja az épí-
tőmestereket is, 
akik közül töb-
bet Lévai Ádám 
karakterrajzai 
elevenítenek fel, 
hiszen nem ma-
radt fenn mind-
e g y i k ő j ü k r ő l 
képmás.
A „Tata építői” 
című kiállítás 
a Söréttorony 
falán időren-
di sorrendben 
mutat be nyolc 
építőmestert és 
a hozzájuk kapcsolódó épületeket. A 
lépcsőkön felfelé haladva láthatjuk:
-Suess Orbánt a végvár építőjét, aki-
nek vezetésével átépítették a tatai 
várat, kialakították az olaszbástyákat 
(a Ferrando- és a Rosenberg-bástyát) 
és a kapuboltozatot.
- Kuttner Jakabot a Kapucinus 
Templom tervezőjét, a komáromi 
vár helyreállításával foglalkozó, ha-

diépítészetben jártas építőmestert.
- Anton Pilgramot a nagytemplom 
tervezőjét, aki haláláig az Esterhá-
zy-uradalmak építésze is volt, az ő 
tervei szerint épült a majki kamaldu-
li remeteség. Számos egyházi épület 
mellett főúri rezidenciákat is terve-

zett, például a pápai Esterházy-kas-
télyt.
- Fellner Jakabot a tatai uradalom 
építőmesterét, a magyarországi ba-
rokk építészet egyik legjelentősebb 
alakját, aki 1743-ban került Tatára. 
Idővel rá várt az uradalom kínálta 
számos építési feladat megoldása: 
a fogadók, malomépületek, istállók, 
lakóházak mellett az uradalmi építé-

si iroda vezető mestereként ő fejezte 
be a nagytemplom épületét, és ő ka-
pott megbízást a tatai Esterházy-kas-
tély valamint a piarista társház ter-
vezésére.
- Hültl Dezsőt a piaristák építészét, 
akit az 1765-ben alapított tatai pia-

rista rendház U alap-
rajzú, barokk épü-
letének bővítésével 
bíztak meg. A patkó 
alakot egy teljes épü-
letszárny beiktatásá-
val négyszögletesre 
bővítette, így nyílt 
lehetőség új konvik-
tusi szárny nyitására 
1930-ban.
- Feszty Gyulát Bu-
dapest építészét, aki 
Feszty Árpád fes-
tőművész, Feszty 
Adolf műépítész és 
Feszty Lajos tatai 

uradalmi jószágkormányzó testvé-
re volt. A Feszty-fivérek szívesen 
időztek Tatán, közülük a két építész, 
Adolf és Gyula saját tervezésű villát 
építtetett magának a tó partján, egy-
más közelében.
- Baumgarten Sándort az iskolaépí-
tőt, aki nagy gyakorlatára való te-
kintettel kapott megbízást a kegyest-
anítórend új tatai főgimnáziumának 

tervezésére 1911-ben. Az épület ki-
vételesen nem a divatos szecessziót 
képviseli, hanem Esterházy Károly 
püspök egri egyetemépületét, a Fell-
ner Jakab tervezte egri Líceumot 
vette alapul.
- és Puhl Aladárt a Söréttorony épí-
tészét, aki tatai születésű építészmér-
nök volt, 1921-től a Tata-Tóvárosi 
Hitbizományi Uradalom szolgálatá-
ban állt. Számos út, utca, csatorna, 
gát, üzemi épület mellett az ő ter-
vei alapján készült többek között a 
tóvárosi községháza, és a sörétöntő 
torony épülete is.
A Tata építőit bemutató kiállítás 
megnyitóján Michl József polgár-
mester úgy fogalmazott: - Minden 
olyan alkalom, amikor az előde-
inkről megemlékezünk, egyben jó-
vátétel is. Fontos, hogy azoknak, 
akik már nincsenek közöttünk úgy 
tudjunk emléket állítani, hogy az 
utódaink is megismerhessék. Ezért 
találtuk ki a Tata tantárgy oktatását 
is, hogy azokat, akik városunkért a 
múltban sokat tettek megörökíthes-
sük és a gyermekeinkkel is megis-
mertethessük, hiszen minél jobban 
ismerik Tatát, annál jobban meg tud-
ják szeretni. A kiállítás a Söréttorony 
nyitva tartási ideje alatt tekinthető 
meg, keddtől vasárnapig 8-tól 18 
óráig.                                       -áá-

Tóvárosban is megkondul a harang
A tatai református gyülekezet 
több évtizedes álma vált valóra 
november 20-án, amikor felke-
rült a tóvároskerti imaház tetejé-
re az összefogásból megvalósult 
harangtorony. Dr. Varga József 
főgondnok, a presbitérium tár-
selnöke elmondta, hogy a torony 
jelképezi a közösség hitét és ki-
tartását.
-Az előttünk járó nemzedékek, 
akik méltó örökséget hagytak 
ránk, elképzelték azt, hogy ez a 
gyülekezeti helyszín akkor lenne 
igazán méltó, a mi hitünk gyakor-
lásához, ha itt egy harangtorony 
és abban természetesen egy meg-
konduló harang lakozna. Külön 
szeretném kiemelni közülük azt a 
két személyt, akik nagyon sokat 

tettek ezért a gyülekezetért. Dr. 
Szabó Kálmánné tanárnő, vala-
mint Nagy Géza gondnok úr, aki 
az itteni ügyeknek a közösségi 
felelőse volt évtizedeken keresz-
tül. Nagy hálával tartozunk neki. 
Természetesen sok más ember is 
álmodott és tett azért, hogy idáig 
eljuthassunk. Büszkén mondha-
tom, hogy a harangtorony kizá-
rólag gyülekezeti adományok-
ból létesül. A teljes bekerülési 
költséget egyháztagjaink adták 
össze, így gyakorlatilag hetek 
alatt sikerült összegyűjteni azt 
az 1 millió Ft-ot meghaladó ösz-
szeget, amiből megépülhetett ez 
a harangtorony. Emellett termé-
szetesen nagyon sok személyi 
közreműködés, fizikai és szel-

lemi munka is van abban, hogy 
a Tóvárosi imaház, amelyet re-
ményeim szerint a jövőben akár 
már református kistemplomnak 
is nevezhetünk, meg tud újulni.
A gyülekezet világi elöljárója 
azt is elmondta, hogy a harang-
torony beemelésével a felújítási 
munkálatok még nem fejeződ-
nek be, ugyanis teljes rekonst-
rukció alatt van az épület külső-
leg és belsőleg egyaránt, amely 
összesen 30 millió forintból va-
lósul meg.
A gyülekezet az istentisztele-
ti alkalmakat a felújítás miatt 
nagyjából fél éve az evangélikus 
kistemplomban tartja, amiért 
nagyon hálásak az evangélikus 
gyülekezetnek.

2016. januárjában alakult meg a 
kapucinus plébánián a Tatai Kari-
tász Csoport, mely a tatai kistér-
ség rászorulóinak felkeresését és 
támogatását tűzte ki célul. Kovács 
Csaba Albert plébános biztosított 
helyet a csoportnak, és azóta is se-
gíti munkájukat.

A közösség célja elsősorban az 
egyedül élő betegek látogatása, rá-
szorultságuktól függően ellátásuk 
biztosítása, a hátrányos helyzetben 
élő családok rendszeres támoga-
tása. Tata Város Önkormányzata 
szervezésében november 12-én a 
Szociális Munka Napja alkalmá-

ból rendezett városi ünnepségen 
Dr. Lakatos Péterné a Katolikus 
Karitász tatai vezetője, és Tóth 
Lajosné, ugyancsak a Katolikus 
Karitász tatai csoportjának tagja is 
elismerésben részesült áldozatos 
munkájáért.
A tatai csoport november végi ülé-

sére Michl József polgármester 
is meghívást kapott. A plébánián 
olyan kihasználatlan részek, helyi-
ségek voltak, melyeket a Karitász 
idén tavasszal kezdett el rendbe 
hozni, kifesteni, felújítani, adomá-
nyok segítségével berendezni és 
otthonossá tenni. A felújítás nagy-
részt már elkészült, ebből az alka-
lomból találkoztak a csoport tagjai 
meghívott vendégeikkel, és bemu-
tatták az elkészült kis raktárhelyi-
séget, irodát, közösségi termet. A 
felújított környezetben a jövőben 
lehetőség nyílik arra, hogy nyu-
godt körülmények között tudjanak 
beszélgetni, találkozni a segítőkkel 
és a rászorulókkal egyaránt.
A helyi Karitász Csoport év köz-
ben számos akció részese, például 
központi szervezéssel iskolakez-
dési támogatás gyűjtésében, pelen-
ka programban és  vetőmag akci-
óban is részt vettek már. Eljárnak 

a hajléktalan szállóra, kiemelten 
fontosnak tartják az idősek láto-
gatását. Emellett tovább szeretnék 
erősíteni  kapcsolatukat az Idősek 
Otthonával és a Vakok Állami In-
tézete tatai telephelyével, valamint 
kórházlátogatásokat terveznek.
A szervezet eredményességét 
mutatja, hogy három év alatt 5-ről 
20-ra emelkedett az önkénteseik 
száma. Természetesen szeretettel 
várják további önkéntesek jelent-
kezését, akik érzik magunkban 
az ambíciót, az elszántságot a 
karitatív feladatok ellátására. Aki 
szeretne segíteni, adományozni, 
vagy önkéntesként csatlakoz-
ni a csoporthoz, jelentkezhet a 
kapucinus plébánián vagy köz-
vetlenül a csoportnál, melynek 
tagjai keddenként 14-től 16 órá-
ig fogadják azokat, akik segíteni 
akarnak, vagy segítségre szorul-
nak.                                      -áá-

Évről-évre bővül a Tatai Karitász Csoport



Várni valakire vagy valamire min-
dig nagy öröm.  A Jázmin Utcai 
Általános Iskola alsó tagozatos di-
ákjai igazi Mikulásváró előadáson 
vettek részt, amelyet a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtára kínált számukra 2019. 
december 3-án.  
A Téli Gyermekkönyvhét alkal-
mából szervezett zenés produkció 
vendége Lukácsy Katalin Béres 
Ferenc-díjas színművész volt. Ven-
dégünket elkísérte férje, József is, 
aki egy-egy dalban közreműködött 
gitáron, mi több, az ő előadásában 
hallhattuk és vele énekelhettük a 
mindenki által jól ismert Mici-
mackó-slágert. („Hull a hó és hózik-
zik-zik, Micimackó fázik…”)
A gyermekek aktívan részt vettek 
nemcsak az éneklésben, hanem a 
nyelvtörők megjegyzésében, majd 
visszamondásában, és a találós kér-
désekre is gyorsan megszülettek a 

helyes válaszok. Végül Katalin gi-
tárkíséretében a műsor címadó dala 
csendült fel, „Megjött Miklós bácsi, 
kit nem győztünk várni…” Közben 
egy bátor kislány a közönség sora-
iból csengettyű megszólaltatásával 
színesítette a nóta dallamát.
A program a MKE Komárom-Esz-
tergom Megyei Szervezetének tá-
mogatásával valósult meg.            
                     Goldschmidt Éva

Tataiak munkásságát is elismer-
ték a Magyarországi Református 
Egyház Zsinatának őszi ülésén, 
ahol Márkus Mihály nyugalma-
zott püspök és Kun Katalin, a 
Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola alapító igazga-
tója is díjat vehetett át. 
A reformatus.hu beszámolt róla, 
hogy idén is átadták a Zsinat őszi 
ülésszakának második napján a 
Dobos Károly-, a Kiss Ferenc-, 
a Juhász Zsófia- és az Imre Sán-
dor-díjakat, valamint az Arany-
gyűrűs teológiai doktor és az Év 

könyve elismeréseket. A zsinati 
alapítású kitüntetésekkel a pél-
daértékű gyülekezeti, diakóniai, 
teológiai és az oktatásügyben 
végzett szolgálatot méltatják. 
Márkus Mihály korábbi du-
nántúli püspök kapta idén az 
Aranygyűrűs teológiai doktor 
kitüntetést. „Ezzel fejezzük ki 
nagyrabecsülésünket és köszö-
netünket, amiért évtizedeken 
át szolgálta hűséggel tudomá-
nyosságunkat és egyházunkat” 
– hangzott el a méltatásban. 
Márkus Mihály 1975 óta tatai 
lelkész, ezzel párhuzamosan 
tizenöt évig szolgált a dunaal-
mási szeretetotthonban is. Köz-
ben doktori fokozatot szerzett 
egyháztörténetből. Nemzetközi 
Kálvin- és Zwingli-kutatóműhe-
lyek aktív tagja, számos tudomá-
nyos folyóiratban rendszeresen 
publikál és több könyv szerző-
je, 2013-ig a Pápai Református 
Teológiai Akadémia tanszékve-
zető tanára volt. A rendszervál-
tás után három cikluson keresz-

tül volt a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspöke, 1991 
és 2002 között a Zsinat lelkészi 
alelnökeként is szolgált. Emel-
lett tisztséget vállalt a Magyar 
Református Világszövetségben, 
a Magyar Bibliatanácsban és a 
Magyarországi Egyházak Öku-
menikus Tanácsában is, amely-
nek 1998 és 2002 között elnöke 
volt.
Imre Sándor-díjjal ismerték el 
Kun Katalinnak az oktatásirá-
nyítás területén és a református 
iskolaügyért végzett áldozatos 
munkáját. A tatai Kenderke  
igazgatónője szögre akasztotta 
műszaki mérnöki végzettsé-
gét, hogy az életüket a közjó 
szolgálatába állító pedagógus, 
lelkész és művész felmenői-
hez hasonlóan a gyermekek 
nevelésének és a nemzeti kul-
túra ápolásának szentelje éle-
tét – hangzott el a díj átadásán. 
A Kun Katalin által alapított 
művészeti iskola 2003-tól a 
Tatai Református Egyházköz-

ség fenntartásában működik. 
Komplex művészetoktatási 
programot dolgozott ki és ve-
zetett be a tanulmányi sikeres-
ség javításáért, a Fürkész-prog-
ramot azóta a Károli Gáspár 
Református Egyetemen oktat-
ják. „Tenni akartam a kultúrá-
ért, a gyerekekért és feltettem 
magamban a kérdést, hogyan 
lehetek hasznosabb tagja a tár-
sadalomnak: mérnökként, vagy 
pedagógusként?  A pedagógus 
pályát választottam. Döntésem 
után azt mérlegeltem, hogy 
emblematikus szakember sze-
retnék–e lenni, vagy alapítok 
egy iskolát, amelyben több 
ezer gyermeknek adhatjuk át a 
tudást, javíthatunk a megélhető 
művészeti élményeken keresz-
tül életérzésükön, és hozzájá-
rulhatunk majdani életük jobb 
megéléséhez. Így alapítottam 
meg az országban az első önál-
ló igazgatású csoportos művé-
szetoktatási intézményt. A gon-
dolat megvalósításához kellett 

a családi erkölcsi örökség és 
a mérnöki diploma egyaránt. 
Köszönet illet mindenkit, el-
sősorban családom közvetlen 
tagjait, akik elfogadták vá-
lasztott életutamat és támogat-
tak botladozásaimban…Hálát 
adok a Mindenhatónak az éle-
tutamért, melyet bejárhattam” 
– fogalmazott hitvallásával 
kapcsolatban Kun Katalin.
Gratulálunk a díjazottaknak és 
köszönjük városunk közösségé-
ért végzet elhivatott, áldozatos 
munkájukat!                             -áá-               
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Elismerték a reformátusokért (is) végzett munkájukat
Kun Katalin és Márkus Mihály püspök is átvehette a Zsinat kitüntetését

A városegyesítésről mesél Rabár Ferenc új könyve 

Tata Város Önkormányzata és a 
Kuny Domokos Múzeum szerve-
zésében a Városháza dísztermében 
mutatták be ifj. Dr. Rabár Ferenc: 
Tata és Tóváros egyesítése és fej-
lesztése (1938-1944) című könyvét 

december 3-án.
Rabár Ferenc történész több éve 
foglalkozik Tata és Tóváros egye-
sítésének történetével, az új könyv 
eddigi kutatásainak eredményeit 
foglalja össze. A mű két nagy rész-

ből áll. Az első rész az egyesítés tör-
ténetét, az azt végigkísérő korabeli 
vitákat mutatja be. A második rész 
az egyesítés utáni városfejlesztési 
terveket tárgyalja 1944-ig, amikor a 
városfejlesztés a világháború miatt 
elakadt, s a tervek nagy része azután 
már nem is valósult meg. A kiad-
vány nagy értéke, hogy a szerző le-
véltári kutatásai alapján eddig nem 
publikál térképeket és tervrajzokat 
is bemutat a nagyközönségnek.
A könyv a Libelli Tatenses sorozat 
6. köteteként kerül az olvasók kezé-
be. Az eddig megjelent helytörténeti 
kiadványok sorozatszerkesztője Dr. 
Schmidtmayer Richárd, a Kuny Do-
mokos Múzeum igazgatója a könyv-
bemutatón elmondta: - 2013-ban, 
amikor a város fenntartásába vette 
a tatai múzeumot, megszületett az 
az igény, hogy a helyi vonatkozású 
témáknak legyen egy önálló kiad-
ványsorozata, mely alapvetően Tata 

múltját dolgozza fel és a múzeum 
gyűjtőkörébe tartozó eseményeket 
mutatja be. A sorozat első valamint 
negyedik könyve, “A tatai piaris-
ta főgimnázium története (1900-
1944)” és a „Sorsdöntő esztendők. 
Tata és a Piaristák (1940-1944)” 
című kötetek szerzője is Rabár Fe-
renc volt, aki sokáig dolgozott a so-
rozat hatodik darabjának megírásán. 
A könyvben olyan új információkat 
találunk, melyek a Tatát szeretők 
számára izgalmas részletekkel szol-
gálnak - fogalmazott az igazgató.
A könyvbemutatón köszöntőt mon-
dott Dr. Schmidtmayer Richárd és 
Michl József, Tata polgármestere. A 
kötetet ifj. Dr. Rabár Ferenc, a Kuny 
Domokos Múzeum történész-muzeo-
lógusa mutatta be a közönségnek. 
A kötetről a szerző elmondta: - A 
könyv megszületésének előzménye 
a Tata és Tóváros egyesítésének év-
fordulójára rendezett tavalyi prog-

ramsorozat volt, amikor több ízben 
is felkérték előadások megtartására 
a témában. A Kuny Domokos Mú-
zeum az 1938-as városegyesítés 80. 
évfordulója alkalmából nyitott meg 
egy időszaki kiállítást 2018 novem-
berében, s ezzel kezdődött el a könyv 
koncepciójának kidolgozása. A me-
gyei levéltárban számos anyag állt 
rendelkezésre, és ott Hollósy Sándor 
mérnök leírásai is fennmaradtak, 
amelyeket eddig még nem kutattak, 
ezért nagyon sok újdonságot sikerült 
kideríteni. Többek között olvasha-
tunk a kötetben az egyesítés után ter-
vezett új városközpont létesítésének 
ötleteiről, a gazdasági továbbképző 
központ és a háziasszony képző inté-
zet terveiről is. 
A Tata és Tóváros egyesítése és fej-
lesztése (1938-1944) című könyv 
megvásárolható a Kuny Domokos 
Múzeum pénztárában valamint az 
Agora könyvesboltban.               -áá-

Nótaszóval várták a Mikulást
November 29-én másodszor adott 
otthont a Kecske Kupa matemati-
ka csapatversenynek a Kőkúti Ál-
talános Iskola.
A versenyzők nagy része már jól 
ismeri ezt az izgalmas, a maga 
nemében különleges feladatmeg-
oldást. Nemcsak a matematikai, 
hanem a stratégia-alkotó kompe-
tenciájukat is fejleszti . 90 percig 
volt egymásra utalva 4 ember úgy, 
hogy 1 közülük mindig  mozgás-
ban volt a csapat QR-kódjával.
Vajon mit fog mutatni a képernyő 
az eredmény beolvasása után?
zöld vagyis helyes a válasz? Gyor-
san viszem a következő feladatot.
piros vagyis rossz a válasz? Ez 
a nagyobb fejtörés, hiszen vagy 
újra próbálkozhatok, vagy elpasz-
szolom.
Mindezt 4x8 =32-szer kell át-
gondolni, hiszen a folyosókon 
jól látható, piros, fehér, zöld, kék 

állomásokon várják a gyerekeket 
a különböző témakörű / színű fel-
adatok másfél órában.
Mintegy félezer diák jelentkezett. 
Ez azért is meglepetés számunk-
ra, mert a verseny már saját magát 
népszerűsíti.
Terjed a jó híre 
egyrészt a mi diákjaink között: 
különösen az alsósaink várják 
már, hogy ötödikesek legyenek 
másrészt a város, a megye, sőt az 
azon kívüli iskolákban is.
Ennek köszönhetően sajnos / sze-

rencsére alig találtunk segítő di-
ákokat. Volt kőkútisok az Eötvös 
József Gimnáziumban segítettek 
nekünk leolvasókat toborozni. 
Újdonság az idén, hogy a kedves 
szülők is beálltak közénk felada-
tokat osztani, remek lehetőség ez 
a pedagógus-szülő kapcsolattartás 
erősítésére. 
Köszönet illeti a pedagógusokat, a 
segítő diákokat és szülőket, vala-
mint a technikai dolgozókat is az 
óriási háttérmunkáért!

                  Urbancsókné Takács Ildikó

Kecske Kupa matematika csapatverseny



Tata Város Önkormányzata 
szervezésében a hagyomá-
nyoknak megfelelően idén is 
felköszöntötték az időseket 
Agostyánban a közösségi ház-
ban, november 29-én.
Az Idősek Napja alkalmából 
szervezett eseményen Mi-
chl József polgármester, dr. 
Varga András, a városrész 
önkormányzati képviselője 
és Schmidt Mónika, a Tatai 

Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke fogadta a 
vendégeket. Dr. Varga András 
képviselő elmondta: - Hosszú 
évek óta hagyomány, hogy a 
városrészben november végén 
rendezzük az Idősek Napját. A 
legfontosabb, hogy ezeken a 
találkozókon jól érezzük ma-
gunkat, hiszen jó velük lenni 
és jó őket hallgatni.
Az eseményen idén is a Gesz-

ti Óvoda Agostyáni Tagin-
tézményének óvodásai adtak 
ünnepi műsort. A szokások-
hoz hűen külön köszöntötték 
Agostyán legidősebb lakóit: 
Hartmann Andrásné Marika 
nénit, valamint Antretter Re-
zsőt, mindenki Rudi bácsiját. 
A rendezvényen vacsorával, a 
Jónás Pincészet boraival és élő 
zenével várták a vendégeket.                                                                                     
                              -áá-

Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretné 
megköszöni mindenkinek az egész éves támogatást 
és felajánlásokat, amelyek nagyban megkönnyítették 
az egyesület munkáját és közre játszottak céljainak 
elérésében. Külön köszönettel tartózunk a támogatá-

sért:  
Tata Város Önkormányzatának,  az agostyáni Chmelo 
Trans Kft.-nek és Jónás Gábor helyi lakosnak. Ezúton 
szeretnénk megragadni az alkalmat és Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket kívánni mindenkinek!
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Idősek napja Agostyánban

Köszönet a támogatóknak

Gombafesztivált tartottunk és 
Tündérkertet alapítottunk
Tata- agostyáni városrészében nagy 
volt a sürgés-forgás ősszel, valami 
„megmozdult” ebben az egyébként 
csendes „faluban”. A családok egy 
része a már hagyományos gombatú-
rára érkezett a buszfordulónál lévő 
találkahelyre, sokan pedig faültetésre 
gyülekeztek a Faluház udvarán. A nap 
folyamán összegyűjtött gombákat 
bevizsgálták, a leg-
szebb példányokból 
pedig kiállítás nyílt 
a Faluházban, amit 
a fesztivál keretén 
belül megtekinthet-
tek az érdeklődők. 
A túrán résztvevők 
és a gombaszakér-
tők a szedett gom-
bák alapján az idei 
évben 101 gomba-
fajt azonosítottak 
be a Gerecsében. A 
környékbeli óvo-
dák, iskolák, intézmények tekintették 
meg a kiállítást. 
Egy másik esemény is volt az Agos-
tyáni Tündérkert létrehozása, amely-
nek első megnyilvánulása a Ma-
gyarországon őshonos gyümölcsfák 
elültetése volt, többek között alma, 
körte, cseresznye és sárgabarackfák 
lettek kiültetve a településrész több 
pontjára, összesen 32 darab gyü-
mölcsfát ültettek az Agostyániak.
„Megmozdult a falu lakossága, a 
hosszas előkészületeket követően 
közösségek szerveződtek a felada-
tokra és szombaton délelőtt ásóval, 
lapáttal és egyéb eszközökkel felsze-
relkezve ültettük el a fákat, melyeket 

helyi családok gyermekeik, unokáik 
részére fogadhattak örökbe”- mondta 
Fohner Zsolt a helyi főszervező. Már 
1733 után az ide telepített németeknél 
megjelent az igény a főutca szépíté-
sére és fák ültetésére a faluban, hogy 
az egységes utcaképet alkosson. Ol-
vasható korábbi feljegyzésekben és 
Schlepp Feri bácsi könyvében, mely 

Agostyán történetéről szól. Őseink is 
szép, rendezett portákat akartak, az 
utcai fák ültetésével „lehetőleg gyü-
mölcsfákat főként körtefákat”. Ezt az 
örökséget szeretnénk tovább vinni, 
tovább adni. Ennek megfelelően há-
rom helyen ültettünk gyümölcsfákat 
– egyrészt a helyi óvodánk udvarán 
ezzel is támogatva a közösségünket, 
az Új telepi játszótéren, és hasznosít-
va egy közterületet az önkormányzat 
hozzájárulásával a régi posta épület 
feletti területen. A Közösség össze-
fogását emelném ki, nélkülük nem 
valósulhatott volna meg a „Tündér-
kert.” Az anyagi forrást  a  „Helyi 
identitás és kohézió erősítése”  című  

pályázat biztosította. A három éven át 
tartó folyamatban évenként hétszáz-
ezer forintot használhatunk fel, ebből 
az összegből és a tenni akaró agos-
tyániak önkéntes közösségi munkájá-
ból tervezzük fejleszteni a falut.  Ez 
volt az első alkalom, a későbbiekben 
virágosítást, korlátok festését, pihe-
nőpark létrehozását tervezzük, csino-

sítani szeretnénk 
Agostyánt.”.
 Szegediné Bíró 
Mónika kislá-
nyával, Olíviával 
vett részt a faül-
tetésen, almafát 
ültettek, amit 
„örökbe fogad-
tak”, gondozni, 
locsolni fogják a 
fát, Jó kezdemé-
nyezésnek tartják 
ezt a fajta közös-
ségformáló tevé-

kenységet.
A faültetésben segédkeztek az UNI-
CEF Nemzetközi szervezet aktivistái 
is, egy korábbi agostyáni kapcsolat 
révén segítettek, vettek részt a mun-
kálatokban. A magyarok mellett töb-
bek között Fülöp-szigetekről, Tür-
kmenisztánból, Brazíliából és több 
európai országból érkeztek önkénte-
sek segíteni. 
A nap végére mindenki jól elfáradt, 
de hasznos és eredményes napot 
zártunk, aminek lesz még folytatása 
- mondták el a szervezők. A jövőben 
további gyümölcsfák telepítését és 
örökbefogadását szeretnék megvaló-
sítani.

Régi sváb karácsony Agostyánban
Dédszüleink, Nagyszüleink, karácsonyi készülődése

A karácsony kapcsán nagy különbség 
érzékelhető a ma ünnepe és a régvolt 
karácsony ünnepe között. Ma már 
szinte csak az ajándékokról szól a ka-
rácsony, és sajnos mellesleg van csak 
együtt a család is. Ez talán kissé ki van 
sarkítva, de ebben a rohanó világban 
azért érezzük, hogy a mostani kará-
csonyokon sokszor a lényeg elveszik 
a fényes körítés mellett. Ha ezt időben 
felismerjük, és nem tetszik számunkra, 
még nem késő változtatni, ugyanis a 
kevesebb sokszor több. Annus nénivel 
beszélgettem – és együtt emlékeztünk 
vissza, hogy az Ő gyerekkorában miről 
szólt az ádvent, a karácsony és az újév. 
Szegény idők voltak ezek, de bizonyos 
tekintetben mégis „gazdagabbak”, mint 
manapság. - Amikor volt hó, mert ak-
kor még hó is volt a templomdombról 
szánkóztunk lovas szánnal úgy, hogy 
kikötötték a lovak elől a szánt, kézzel 
felhúztuk a dombtetőre. Mivel ez jó 
nagy szán volt 6-8 fő is elfért a két olda-
lán és úgy csúsztak le a domboldalon. 
‐ A régiek Rorate – ádventi misére jár-
tak a faluban az utolsó 4 héten minden 
reggel a templomba. 
Sokkal nagyobb volt a szegénység, 
mint most. Az ádventi időszakban úgy 
készültünk a karácsonyra, hogy az a 
testünknek és lelkünknek is megfelelő 
legyen: ez volt a legszebb az egészben. 
Hiszen az Úr Jézus születését vártuk, s 
ma is ezt érezzük ‐ meséli Annus néni.  
‐ Ez volt az ádventi legnagyobb készü-
lődés. A kislányok mentek Betlehemet 
énekelni, házról‐házra Szenteste előtt. 
A böjt időszakról azt tartották, hogy 
„Katalinkor bezárták a hegedűket ka-
rácsonyig – szilveszterig”. Böjt volt, 
nem volt mulatozás. Szenteste is min-
dig szigorú böjt volt, húst nem lehetett 
enni. Bizony szegényes volt, de nagyon 
szép is az ünnepi készülődés. 1945-46-
ban a háború után például karácsonyra 
nem volt szaloncukor, hanem cukrot 
főztek az asszonyok, feldarabolták és 
ezüstpapírba csomagolták azt, a diót 
például lisztbe mártották és kis fadara-
bot, gyufát tűztek bele és az lett cérná-
val felakasztva, ezzel díszítették a fát, 
és nem volt ám ennyi játék, mint ma. 
Azt el sem lehet mondani, hogy akkor 
hogyan volt. A háború után még igazi 
fenyőnk sem volt. A legelőn termett 
egy fenyőféle szúrós növény azt díszí-
tettük fel karácsonykor. Később lehe-
tett csak venni fenyőfát a piacról. Ki-
csit szomorú visszagondolni, de ilyen 
volt a karácsonyunk… Szenteste nap-

ján éjféli misére mentek az emberek, 
és aki azon részt vett, annak másnap 
nem volt kötelező misén részt venni. 
Faluhelyen volt vallási élet. Másképp 
volt, mint manapság. Szinte minden 
házból mentek a misére. Az emberek 
egymástól várták, hogy ott legyenek. 
Mikor hazaértek a templomból, akkor 
fedték fel a karácsonyfát és az aján-
dékokat. Általában a családok disznót 
vágtak karácsony előtt, hogy legyen 
friss hús az ünnepi asztalon. A svábok 
annyi húst ettek, amennyit felneveltek. 
Készítettek levest, sült húst, töltött és 
húsos káposztát. Süteménynek diós, 
mákos beiglit kuglófot és hájas kiflit 
sütöttek. A karácsony a családban telt. 
Az ünnep alatt meglátogatta minden-
ki a rokonait. Ilyenkor együtt volt a 
család, ez volt a legjobb érzés. Meg-
kérdeztem Annus nénit, hogy mi volt 
akkor karácsonykor, ami most nincsen. 
Erre azt válaszolta: – A hit, a szeretet és 
az összetartás. Most sajnos ezt nagyon 
hiányzik. 
Kérdeztem Annus nénit a szilveszterről 
is. Szilveszterkor volt bál és a bálozók 
hajnalban a bálból mentek újévet kö-
szönteni a rokonokhoz, ismerősökhöz.
Majdnem olyan közönséges nap volt, 
mint a többi, ezt inkább az iparosok és 
az urak tartották, a szegények nem any-
nyira. Annyit tudtak csak, hogy év vége 
van. Ugye akkoriban nem volt se tv, se 
rádió, sok helyen áram se volt. Az ünne-
pek alatt hosszú éjszakák, rövid nappa-
lok váltakozásában teltek. Az emberek 
beszélgettek a szomszédjaikkal a régi 
dolgokról. Karácsony előtt az asszo-
nyok közösen babot válogattak a téli 
hidegben vagy tollat fosztottak. Ezek 
jelentették a társasági életet. Összejöt-
tek hatan – nyolcan a parasztasszonyok 
és az összegyűjtött liba és kacsatollat 
meg kellett a dunyhába fosztani. Kö-
rülülték az asztalt és beszélgettek. Ha-
nem voltak legények, akik összefogták 
a verebeket kalappal a szénakazlaknál 
bekopogtak és beengedték a verebeket 
a konyhába. Volt ám nagy ribillió…
Az újévi bálba egy lány sohasem ment 
egyedül táncolni, csak ha meghívta őt 
egy fiú. Az pedig úgy történt, hogy a 
szülőktől kérte el őt. Bizony így ment 
ez régen… 
A múltidézést egy igazi karácsonyi 
menü receptjével zárom mamám sü-
teményes füzetéből és egyben békés, 
boldog karácsonyt kívánok Mindenki-
nek ‐ hitben, szeretetben, családi kör-
ben töltve. 
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Advent Bécsben - A Vaszary iskola beszámolója

A Vaszary János Általános Iskolában 
már két évtizede hagyomány, hogy a 
német nyelvet tanuló diákokkal ellá-
togatunk Bécsbe a karácsonyi vásárba. 
A diákok ebben a tanévben is nagy 
izgalommal várták az érdekes progra-
mokban gazdag kirándulást. Első állo-

másunk a Heindl Csokoládé Múzeum 
volt. Itt aztán volt minden, mi szem, 
s szájnak ingere! Már a bejáratnál 
csábítóan kellemes édes illat fogadott 
bennünket. A múzeum megtekintése 
közben mindenki örömére folyamato-
san kóstolgathattuk a hatalmas tálcá-

kon elhelyezett finomabbnál finomabb 
csokoládé különlegességeket. Elsőként 
érdekes kisfilmet tekinthettünk meg a 
csokoládégyártás folyamatáról és tör-
ténetéről. Ezt követően az emeleten, 
üvegfalon keresztül megnézhettük a  
sokoládéműhelyt, rövid gyárlátogatás 

keretében bepillantást nyerhettünk a 
gyártási és csomagolási technológiába.
Végül a múzeum  leghangulatosabb 
termében  csokiszökőkutakból kós-
tolgathattuk a finom folyékony ét-, 
tej- és fehér csokoládét. A sok elfo-
gyasztott édességtől és boldogságtól 
eltelve folytattuk utunkat programunk 
következő állomásáig, amely a belvá-
rosban található Bécsi Szépművészeti 
Múzeum volt. Ebben a múzeumban 
helyezték el a Habsburg-ház hódítása-
iból származó felbecsülhetetlen értékű 
kincseket. A világ egyik legnagyobb 
gyűjteményével rendelkezik, amely-
ből mi megtekintettük az Egyiptomi 
és Közel-keleti gyűjteményt, Ókori 
görög és római gyűjteményt valamint 
a Kincstárat. A bámulatos műtárgyak, 
csodálatos szobrok, pompás arany, és 
ezüst  étkészletek, tárgyak, ékszerek 

látványa a múltba repített bennün-
ket. A nap folyamán látott kiállítások 
megtekintésével a diákok hasznos 
gyakorlati ismeretekkel gyarapíthatták 
a tanórákon megszerzett tudásukat. 
Záróprogramunk a világhírű Bécsi Ad-
venti Vásár volt, ahol csodaszép fényá-
radat, varázslatos karácsonyi hangulat 
fogadott bennünket. A gyerekek nagy 
ámulattal nézték az ünnepi díszekben 
pompázó hangulatos bódék portékáit. 
Lelkesen vásárolgattak, közben meg-
kóstolták a vásár különleges ételeit, ita-
lait, a gyerekpuncsot, a csokiba mártott 
gyümölcsöket, sült gesztenyét. Eköz-
ben alkalmuk nyílt arra, hogy anya-
nyelvi környezetben próbára tegyék 
német nyelvtudásukat. Élményekkel 
telve, vidáman, ünnepi hangulattal 
feltöltődve indultunk haza az esti órák-
ban.                Dedinszkyné Mészáros Erika

Ellenzéki szemmel
Sajtótájékoztatót tartottak a DK-Jobbik-Momentum képviselői
Dr. Popovics Judit, Gyűrűs Károly, 
és Horváth László képviselők tartot-
tak sajtótájékoztatót 7 témakörben 
december 6-án. A sajtótájékoztató 
témái az önkormányzatiság végzetes 
veszélybe kerülése, a demokratikus 
elvek sérülése a városi bizottságok-
ban, a tatai környezetkárosítás, felje-
lentés, a Klíma- és Környezetvédelmi 
Bizottság, „Ez a minimum”, a függet-
len sajtó hiánya és városunk eladó-
sodottsága voltak. A sajtótájékoztatót 
követően dr. Popovics Judit a Tatáért 
Képviselőcsoport frakcióvezetője két 
témát emelt ki, amelyről tájékoztatta 
a Tatai Televízió stábját:
„Nagyon fontosnak tartom azt, hogy 
Tata város lakói értesüljenek arról, 
hogy a Fidesz KDNP- kormány je-
lenleg arra készül, hogy elvonja az 
iparűzési adó szabad felhasználását 
a várostól, illetőleg hogy az építési 
engedélyek kiadását kormányzati 
hatáskörbe vonja. Ezért az ellenzéki 
képviselőcsoport levelet írt a jelenle-
gi polgármesternek, és felszólítottuk 
őt arra, hogy mindent tegyenek meg 
Tata város lakóiért, ezalatt azt értem, 

hogy emeljük fel a hangjukat a 
Fidesz-KDNP ezen terve ellen. Saj-
nos a polgármester úr elutasítólag 
válaszolt erre a kérésünkre, illetőleg 
azt említette meg, hogy az építési en-
gedélyek most sem a város hatáskö-
rébe tartoznak, mert az a jegyzőnek a 
feladata. Kérdezem én, hogy a jegy-
ző az hova tartozik. A másik nagyon 
fontos dolog, amiről értesülnie kell a 
tataiaknak, hogy terveztük illetőleg 
javasoltuk egy környezetvédelmi és 
klímaváltozással kapcsolatosan fog-
lalkozó bizottság felállítását, hiszen 
a klímaváltozás egy nagyon fontos 
téma. Beadtuk a polgármester úrnak 
ez iránti kérelmünket és javaslatun-
kat, a következő testületi ülésen fog-
ják tárgyalni. Ez azért is fontos ne-
künk, mert itt a városban több helyen 
tapasztaltunk, egészen konkrétan a 
Kálvária utcában tapasztaltunk termé-
szetkárosítást, ami bűncselekmény, 
feljelentést is tettünk az ügyben, a 
polgármester úr pedig azt mondta azt 
válaszolta ezen témához kapcsolódó 
kérdésünkre, hogy környezetkáro-
sítás nem történt, csak aljnövényzet 

irtás annak ellenére, hogy több száz 
fotónk és filmünk van a helyszínről.” 
A Tatai Televízió és a Tatai Város-
kapu újság szerkesztési elve, hogy 
hallgattassék meg a másik fél véle-
ménye is. Ennek jegyében az ellen-
zéki képviselők álláspontjára Michl 
József polgármester reagált a pénteki 
híradóban.  
„Dr. Popovics Judit a Momentum, 
MSZP, Jobbik, DK képviselője Mi-
kulás napját választotta arra, hogy 
a virgácsokat megrázza Tata váro-
sa és a tatai városvezetés felé. Az 
egyik a Kálvária utcában végzett 
munkálatokról szóló felháborodá-
suk és rendőrségi följelentésük az-
zal kapcsolatos, hogy a vízmű egy 
vezetéket cserélt ki a régi helyén. 
Ott természetesen az ehhez szüksé-
ges munkálatokat elvégezték, és a 
helyszínt helyreállították. A másik 
téma pedig, amit próbál képviselő 
asszony úgy beállítani, mintha va-
lami nagy tragédia történne, az sem 
valós. Az iparűzési adóból, finan-
szíroztuk eddig is a helyi közleke-
dést, ezentúl is így fog történni. Az 

a durván 60 millió Ft, amelyet Tata 
városa részben a diákok bérletére, 
részben pedig a helyi közlekedés tá-
mogatására a volán vállalat számára 
biztosít. Ezt miből másból tudnánk 
finanszírozni, mint a helyi adó be-
vételeinkből!
Az építési osztálynak máshova he-
lyezése, jelesül vagy a járási hiva-
talba vagy a kormányhivatalba erről 
nincsen még végső döntés. Én azt 
gondolom egyébként, hogy miu-
tán hatósági dologról van szó, nem 
az önkormányzatunkhoz szorosan 
kapcsolódó feladat, ez jelenleg is a 

jegyző, mint a hivatal vezetője fel-
ügyeli. Ebbe se az önkormányzat-
nak, se a képviselőknek, se a pol-
gármesternek egyenként egy-egy 
épület építésébe, engedélyezési kér-
désébe nincsen beleszólásunk. Mi a 
szabályokat alkotjuk meg, az építési 
hatóságnak eszerint kell eljárni, és 
ezután is így lesz, bárhol is fog ülni 
az a munkatárs, aki az engedélyeket 
előkészíti aláírásra az arra illetékes 
vezetőnek. Láthatóan az új ellenzék 
a városban a Budapestről kapott 
pártutasítások szerint nyilatkozik  
meg a várost érintő témákban is. ” 

Az emberiség életében ősi idők óta 
jelen van a zene. Érzelmek, gondo-
latok kifejezője. Gyönyörködtet, 
szórakoztat bennünket, hat a lelki 
világunkra. „Amikor zenét hallga-
tunk, lábunk alól elvész a talaj, és 
mi szállni kezdünk a zene szép hul-
lámain, ami a csillagokkal átszőve 
ragyog és bájával átszövi a vilá-
got.” -írta Kassák Lajos. 
A XVIII. század második felétől 
Tata és Tóvárosi is bekapcsolódik 
abba a gazdasági, kulturális fellen-
dülésbe, amely a főúri családok re-
zidenciája körül alakult ki. Barokk, 
klasszikus stílusú templomok, kas-
télyok épülnek a főúri családok 
birtokain (Széchenyiek, Festeti-
csek, Esterházyak). Ezek a főurak 
a művészetek mecénásai is voltak. 
A főúri udvari élethez méltó zenei 
élet is megteremtődik városunk-
ban. Fellner Jakab tervei szerint 
1751-ben megkezdődik a kéttornyú 
plébániatemplom építése, amely-
nek emeleti részén elhelyezik az 
orgonát. Helyet biztosítanak 8-10 
fős zenekar és 10-15 fős énekkar 
számára. 1762-66 között felépül a 

barokk kastély. Gróf Esterházy Fe-
renc (1765-1811) a dunántúli főúri 
udvarokhoz hasonló zenei életet 
teremt. Grázi, bécsi, morvaorszá-
gi zenészeket szerződtet. Letele-
pedést, megélhetést biztosít szá-
mukra, akik ellátják a templom, a 
kastély zenei szolgáltatásait, és az 
1765-ben alapított Piarista gimná-
zium tanulóinak zenei képzésében 
is részt vesznek. A gróf a zenei élet 
irányítására jól képzett zenészt ke-
res, és megtalálja Menner Bernát 
zeneszerző és karnagy személyé-
ben, aki 1806-ban érkezik Tatára, és 
felvirágoztatja a zenei életet. 1807-
től megalakul az uradalmi zeneis-
kola, melynek hangászati igazgató-
ja lesz. Intézményszerűen működő 
zeneiskolákról Magyarországon a 
XIX. század közepétől tudunk, de 
országosan a XX. században ter-
jednek el. A nagyobb városokban 
megalakulnak a zeneiskolák. Az ál-
lam gondoskodott az intézmények 
fenntartásáról. Tatán az 1930-as 
években felvetődött a zeneiskola 
létesítésének gondolata, ez azonban 
1936-ban gróf Esterházy Ferenc 

Tata és Tóváros akkori földbirtoko-
sa támogatásával valósult meg. Az 
államilag engedélyezett gróf Ester-
házy Ferenc zeneiskolája 1936-tól 
1946-ig működött. A Nagy-tó part-
ján álló úgynevezett Lowles-vil-
lában. A gróf ezt a 10 helyiségből 
álló villát díjtalanul a zeneiskola 
rendelkezésére bocsátotta. Gróf 
Esterházy Ferenc képzett zenész, 
európai hírű zeneszerző, karmester 
volt. Zenei tanulmányait Bécsben 
és New Yorkban végezte, ahol ze-
nei doktorátust szerzett. Számos 
színpadi mű szerzője. Nevezete-
sebb művei: Danaidák táncdráma, 
Szerelmes levél című opera. Az 
Angol-parkban máig is működő 
szabadtéri színház létrehozója, ahol 
nyáron opera előadásokat tartot-
tak, rangos zenekarok, énekesek, 
karmesterek közreműködésével. A 
gróf közismert adakozó volt. Feje-
delmi adományokat adott templo-
mok, iskolák részére, kulturális, ha-
zafias célokra. A községet európai 
hírű fürdő- és nyaraló hellyé tette. 
Célszerűnek látta, hogy létrehoz-
zon polgárságot kiszolgáló zeneok-

tatási intézményt. Ennek az álla-
milag engedélyezett zeneiskolának 
a fenntartásáról gondoskodott. Évi 
1200 pengővel támogatta. Az isko-
lában előírt tanterv szerint oktattak. 
Kezdetben négy tanszék működött: 
zongora, hegedű, gordonka és ma-
gánének. Később egyházi zenével 
és zeneszerzéssel bővült az oktatás. 
Kötelező tantárgyként tanították: a 
szolfézst, a zeneelméletet és a ze-
netörténetet. Kicsik számára zene 
óvoda működött. Az iskola igaz-
gatója dr. Karácsonyi Lajos orgo-
naművész, zeneszerző. A tanári kar 
Tatán és Tóvárosban magánúton 
tanító, és Budapestről bejáró főleg 
zenekari muzsikusokból állt. A vi-
dék legelső zene iskolájával akarta 
fejleszteni. Tiszteletbeli tanárnak 
még Toscaninit is felkérte, bár ezen 
terve nem valósult meg. Az iskola 
tanárai és növendékei évente kb. 
8-10 hangversenyt adtak, legtöb-
ször a Piarista gimnázium díszter-
mében. A gróf 1939-ben meghalt. 
Az iskola a második világháborúig 
zavartalanul működött, 1946-ban 
viszont megszűnt. Az iskolában 

tanító zenetanárok egy része magá-
núton, később zeneoktatói munka-
közösségben folytatták az oktatást. 
Városunk zenei életében jelentős 
változást hozott, amikor 1957-ben 
a Fazekas utcai általános iskolában 
ének-zene tagozat jött létre. 1969-
ben, 50 évvel ezelőtt megalakult a 
Menner Bernát nevét viselő állami 
zeneiskola, mely hosszú évekig a 
Kossuth tér 10. sz épületében mű-
ködött. Kiváló tanárok oktatták és 
oktatják a mai napig a hangszeres 
zene elsajátítására tanítványaikat. 
Az itt végzett diákok közül többen 
hivatásuknak a zenei pályát válasz-
tották. A zeneiskola tanárainak és 
tanítványainak a Tatai Helytörténeti 
Egyesület tagjai nevében kívánom, 
hogy zenei tudásukkal, játékukkal 
sok örömet szerezzenek a zenét 
kedvelő közönségnek. A november 
23-án felavatott emléktábla emlé-
keztessen mindannyiunkat azokra 
az elődökre, akik 1936 és 1946 kö-
zött a zene szeretetére, művelésére 
oktatták tanítványaikat.          
                      dr. Kis Tiborné elnök,

 Tatai Helytörténeti Egyesület

Emléktábla avatás - 50 éves a Menner Bernát Zeneiskola 
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„A hetedik csoda” a Gerecse Natúrpark

TATA - Környei úti 
temető
Holczinger András
Holczinger Andrásné
Székesi Istvánné
Piller Éva
Fügedi Edina
Boleráczki Ágnes
Czelvikker Zoltánné
TATA - Kocsi úti 
temető
Lutring Henrik Andor

TATA - Almási úti 
temető
Ács Zoltán
Antal Imre
Müller Gábor Dániel
Heider Attila
SZOMÓD
Magyar Jánosné
Kunzer Teréz
BAJ
Stróbl István

NASZÁLY
Skrabák Lajosné
Kohl Ferenc
DUNAALMÁS
Bihacker Árpádné
NESZMÉLY
Suhai Ferencné 
Mózes Lászlóné

BÉKE PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2019. novemberben elhunytak

Magyarországon ma 15 Natúrpark ta-
lálható. A natúrparkok főbb tevékeny-
ségi területei a „Négypilléres Modell” 
alapján a következők:  
1. pillér: A természeti és kulturális 
örökség védelem 
2. pillér: Környezeti nevelés, szemlé-
letformálás 
3. pillér: Túrizmus és pihenés 
4. pillér: Vidékfejlesztés 
(www.naturparkok.hu)
A Gerecse Natúrpark 2013-ban he-
tedikként alakult meg. Létesítésének 
alapvető célja volt, hogy a Gerecse 
hegység és az ahhoz csatlakozó perem-
területek (Duna-völgy, Által-ér völgye, 
kisalföldi löszvidék, Keleti-Gerecse) 
vonatkozásában elősegítse a fenntart-
ható és értékőrző tájhasználati formá-
kat, hogy egységes arculatot és mar-
keting támogatást teremtsen, a tájra 
jellemző helyi termékekhez és szolgál-
tatásokhoz, valamint hogy a környe-
zeti nevelés, az oktatás eszközeivel is 
hozzájáruljon a természeti és kulturális 
értékek, hagyományok megőrzéséhez. 
Előzmények
A hegység középső és nyugati fele 
1977 óta a Gerecsei Tájvédelmi Körzet 
részét képezi, de az Európai Unió öko-
lógiai hálózatába, a Natura2000 Ma-
dárvédelmi illetve Természetmegőr-
zési Területek sorába csaknem a teljes 
hegység és peremvidéke beletartozik. 
A Gerecse zavartalan hegyvidékén, a 
dunai szigetvilág ártéri erdeiben, mo-
csárrétjein vagy a Magyarország leg-
jelentősebb karsztforrás-csoportjának 
számító tatai források környezetében 
számos növény- és állatritkaság maradt 
fenn napjainkig, de a tatai tavak térsé-

gében több tízezres vonuló madárcsa-
patokban is gyönyörködhetünk. 
A kulturális sokszínűség szintén jel-
lemzője e tájnak. A különböző korok 
kultúrája jól nyomon követhető az ős-
kortól a római koron át napjainkig. A 
magyarsággal évszázadok óta együtt 
élő szlovák és német nemzetiségek 
megannyi építészeti örökséget, máig 
élő hagyományokat őriznek, a gyönyö-
rű fekvésű falvak pedig pezsgő élettel 
telnek meg szinte az év egészében.
A Gerecse Natúrpark megalakítására 
hosszú évek előkészítése nyomán kerül-
hetett sor, 30 önkormányzat és 17 egyéb 
szervezet 2013. január 9-én Bajót-Pé-
liföldszentkereszten, együttműködési 
megállapodás keretében alakította meg 
a Gerecse Natúrparkot. A Gerecse Na-
túrpark címet és a tagszervezeteknek járó 
oklevelet 2013. február 1-én, Tatán adta 
át dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
niszter. A natúrparkot képviselő szervezet 
az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és 
Fejlesztési Szövetség.
A Gerecse Natúrpark alapító telepü-
lései
Natúrpark területe: 79.611 ha. Alapító 
települések száma: 29. Natúrparki tele-
pülések népessége:162.096 fő. 
Természetföldrajzi, természeti és táji 
jellemzői
A Gerecse viszonylag alacsony mész-
kő- és dolomithegység, legmagasabb 
pontja a 633 m. A Bükk és Bakony 
után barlangokban a leggazdagabb 
hegységünk, a barlangászok napjain-
kig mintegy 455-öt tártak fel.
Kulturális és társadalmi jellemzői
A Gerecse Natúrparkot nyugatról és 
északról csaknem egymásba épülő 
települések szegélyezik, itt helyezked-
nek el a natúrpark városai: a közel 70 
ezres Tatabánya, a majd 25 ezres Tata 
és a Duna mentén Lábatlan, Nyerge-
sújfalu, Tát. A Gerecse völgyeiben és 
magaslatain kisebb-nagyobb falvak 
találhatók, melyekben váltakozva ma-
gyar –német- szlovák ajkú közösségek 

élnek. A történelem viharai nyomán 
alakult ki ez a változatos nemzetiségi 
kultúrájú nép, az 1700-as évek betele-
pítései nyomán. A térség barlangjaiban 
feltárt számos őskori maradvány azt bi-
zonyítja, hogy az embernek mindig is 
kedvelt vidéke volt ez. Vértesszőlősön 
található Európa egyik legősibb (mint-
egy 350 ezer éves) emberi lelete.  A ma 
is látható emberkéz alkotta építmények 
legrégibb emlékei a római korból szár-
maznak, az Duna-menti egykori Limes 
katonai létesítményei a Világörökség 
listájára kívánkoznak. 
A natúrpark turisztikai kapuja, szerve-
zőközpontja Tata, ahol egymást érik a 
különböző fesztiválok, találkozók, és 
számos kiváló szálloda, étterem fogad-
ja a látogatókat. Sok évszázad múltját 
őrzi a Tatai Vár, a tatai Esterházy-kas-
tély.
Környezeti nevelés, szemléletformá-
lás
Az Ágoston-ligeti Ökofalu is Natúrpar-
ki alapító, hiszen 28 éve a környezet-
tudatos, értékközpontú turizmus és az 
aktív  ökoturisztikai vonzerők létreho-
zására törekszik pl.: a történeti ökoló-
giai programjával. (www.teaagostyan.
hu).  A természetközeli gazdálkodása 
miatt, Európa egyik fenntarthatósági 
mintaterülete. Nevelési programjával 
- erdei iskola, tábor, akkreditált kép-
zések, életmód tanácsadás, alternatív 
energiák bemutatása stb. - a Gerecse 
Natúrpark környezeti nevelési köz-
pontja lett. Terveik között szerepel a 
Natúrparki óvodák, iskolák Hálózatá-
nak létrehozása. 
*A Gerecse Natúrpark logójában sze-
replő hegy a Bajóti Öreg-kő vonulatát 
mintázza. Ez a megye legrégebbi (1941 
óta védett) természetvédelmi területe. 

Musicz László 
a Gerecse Natúrpark munkaszerve-

zet szakmai igazgatója és
Labanc Györgyi 

Természetes Életmód Alapítvány 
elnöke 

A Városi Nyugdíjas 
Klubban közel 100-
an várták a Mikulást 
decemberben. A klub-
délutánon a dalkör 
is közreműködött. A 
klubtagok a közel-
múltban Egerbe ki-
rándultak, ahonnan 
rengeteg új élménnyel 
tértek haza. Mindkét 
beszámolót januári 
lapszámunkban olvas-
hatják részletesebben.

Nyugdíjas programok 



Kosárlabda

december 15. vasárnap 13.00 
Tatai SE – Törekvés SE 
női amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary iskolában 
játsszák.

Szabadidő sport

december 31. kedd 10.00 
Szilveszteri futás

Sport/Ajánló 2019. december 12. V. évfolyam, 25. szám10

Asztalitenisz

Férfi NB I.  
SH-ITB Budaörsi 2i SC I. – 
Tatai AC 6-8
Pontszerző: Sipos 3, Bak 3, 
Krebs, Nagy 1-1
Tatai AC – CVSE Switelsky II  
9-5
Pontszerző: Sipos, Bak 3-3, Krebs 
2, Nagy 1

Kézilabda

Férfi NB I/B. 
Agrofeed ETO-SZESE – Tatai 
AC  20-28 (6-14)
Vezette: Sándor L., Szikszay Cs.
Góllövő: Schekk 10, Györffi, 
Mizser 4-4, Harsányi, Iváncsik 
3-3,  Farkas, Mátó, Sárosi, Tass 
1-1
Tatai AC – PEAC 
34-22 (17-12)
Vezette: Földesi Cs., Halász L.
Góllövő: Iváncsik 8, Győrffi, Sá-
rosi 4-4, Harsányi, Mátó, Schekk, 
Tass 3-3, Kiss 2, Dósa, Csányi, 
Mizser, Steczina 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági  
KK Ajka – Tatai AC 
25-23 (14-12)
Vezette: Gadányi T., Szabó t.
Góllövő: Balogh, Csányi 4-4, Lu-
kács, Steczina, Szalay 3-3, Farkas 
2, Czunyi, Marx, Szi-Benedek, 
Zubek 1-1
Tatai AC – Bajnok DSE 
Nemesvámos 29-26 (15-13)
Vezette: Kolarovszki Z., Lábadi J.
Góllövő: Steczina 9, Balogh, Csá-
nyi 7-7, Lukács 2, Czunyi, Kiss, 
Szalai, Takács 1-1
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő 
Agrofeed ETO-SZESE II – 
Tatai AC 22-23 (9-12)
Vezette: Maródi J., Novák P.
Góllövő: Willi 12, Takács 5, Hor-
váth B., Szalay 3-3
Tatai AC – Pénzügyőr SE 
24-19 (13-10)
Vezette: Csorba T., Czövek G.
Góllövő: Willi 14, Takács 6, Hor-
váth B, 3,  Szalay 1
Edző: Márton Ádám
Női ifjúsági 
Tatai AC – Komárom VSE  
22-20 (12-10)
Vezette: Kutasi D., Suszter A.
Góllövő: Csics 8, Willi 5, Siklósi 
3, Csordás, Jagodics, Simon 2-2
Tatai AC – VS Dunakeszi 
17-22 (8-9)
Vezette: Czillahó D., Őri E.
Góllövő: Csics 10, Willi 4, Barkó-
cz, Ercsey, Tompa 1-1
Edző: Gubicza István

EREDMÉNYEK

PROGRAMAJÁNLÓ

Tatára is elkerekezik 2020 máju-
sában a Giro’d Italia mezőnye. A 
világ második legnagyobb kerékpá-
ros körversenyének magyarországi 
szakaszáról Veszprémben tartottak 
a szervezők megbeszélést, melyen 
Tata Város Önkormányzata képvise-

letében részt vett Purgel Zoltán spor-
tért felelős alpolgármester és Tompa 
Andor, az önkormányzat sportrefe-
rense.
Az első versenyt 1909-ben ren-
dezték, s azóta 350 ezer kilométert 
tettek meg a versenyzők. A küzde-

lem 21 szakaszból áll, 22 csapattal, 
csapatonként 8-8 taggal. Ebből a 21 
szakaszból az első hármat rendezik 
jövőre hazánkban. Idén nyáron mu-
tatták be a 2020-as Giro d’Italia ma-
gyarországi szakaszainak útvonalát, 
melyet május 9-10-11-én kerekez-
nek végig a versenyzők. Az első, 
hazai rendezésű napon 10 km-es 
egyenkénti időfutammal mutatko-
zik be a Giro mezőnye Budapesten. 
Másnap, a Hősök terétől indulnak el 
a kerékpárosok, akik Szentendre felé 
hajtanak, onnan a Pilisen keresztül 
ereszkednek vissza Visegrádra, ezt 
követően Esztergom felé vezet az út-
vonaluk, majd kis forgalmú utakon, 
a Tát - Bajna - Héreg- Tata- Kisbér 
útvonalon jutnak el a Pannonhalmi 
Apátsághoz, a befutónak pedig Győr 
belvárosa ad otthont. Május 11-én a 
rajt Székesfehérváron lesz, ahonnan 
az Ősi - Nádasdladány - Berhida 
-Királyszentistván vonalat használ-
va érkeznek Veszprémbe. Innen a 

szakasz főként a Balatonra fóku-
szál majd, a befutónak pedig végül 
Nagykanizsa ad otthont. Onnan még 
aznap este repülnek is Olaszország-
ba, mert másnap már Szicíliában 
folytatódik a Giro.
Tatára a kerékpárosok Agostyán fe-
lől érkeznek be és Kocs felé hagyják 
el városunkat. A pontos útvonal még 
nem végleges, de a tervek szerint a 
tatai vár előtt halad majd el a me-
zőny. A további részletekről termé-
szetesen folyamatosan tájékoztatni 
fogjuk a tataiakat, hogy minél töb-
ben szurkolhassanak jövő májusban 
az út mentén a kerékpáros sport leg-
jobbjainak.

Tatát is érinti jövőre a Giro d’Italia

 Ajánló


