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„Jégbefagyott sikoly”
A sortűz áldozataira emlékeztünk

Diák-közmeghallgatás a
Városházán

A Tatai Kistérségi Többcélú
Társulás, a Szomódi Helytör			7.oldal
téneti Egyesület és a Budapesti
Erdőgazdaság Süttői Erdészete szervezett megemlékezést a
szovjetek által elhurcolt és 1945.
január 3-án Dunaszentmiklós
közelében meggyilkolt polgári
„Emlékek a Varázshegyről”		 áldozatok emlékére január 5-én.
A program első állomása a duna					
szentmiklósi emlékkereszt volt,
			6.oldal
majd a szomódi temetőben, a
kopjafánál is elhelyezték az emlékezés koszorúit.
Tata Város Önkormányzata
2019. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emlékSzilveszteri futás
napján „Jégbefagyott sikoly”
			 		
címmel jelentette meg azt a
			 8.oldal
helytörténeti kötetet, amely a
szovjetek által elhurcolt, Dunaszentmiklós közelében meggyilkolt polgári áldozatokról szól.
A könyv egyrészt emléket állít
azoknak a fiatal embereknek,
akik egy kegyetlen és teljesen
Bővebb információk:
értelmetlen öldöklés áldozatául
estek, másrészt azt is bemutatja,
www.tata.hu

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

hogy e szörnyű esemény és az
elvesztett családtagok, jó ismerősök emléke hogyan rejtőzködött a szovjet megszállás évtizedei alatt és hogyan bukkant
fel megint, amint megszűnt az
elnyomás, és utána jártak a történteknek.
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, felszámolása, valamint a Budapesttel való
kapcsolat megteremtése volt. A
német haderő Komáromnál vagonírozott ki, majd Dunaalmás,
Agostyán és Tarján irányába indította meg az offenzívát. Ebben
a térségben a szovjet haderők
által elfoglalt területekről „málenkij robotra” szedték össze
a lakosságot, szinte válogatás
nélkül. Január 1-jén a szomódiakat 147 környékbelivel Agostyán felé terelték. Dunaalmás
és Neszmély lakóit szintén ös�-

szeterelték a községházához és
Süttő irányába Bikol pusztán át
hajtották gyalog, 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
foglyok mielőbb haza szerettek
volna jutni, azt azonban nem
tudták, hogy Szomód, Dunaszentmiklós és Neszmély dombjait, erdeit akkor még az oroszok
ellenőrizték. A Vörös Hadsereg
katonái ismét fogságba ejtettek
egy hazafelé igyekvő csoportot.
Január 2-án estére az oroszok
Dunaszentmiklósra terelték foglyaikat, akik az éjszakát egy szénáscsűrben töltötték. Hajnali 3
órakor tovább hajtották őket az
erdő felé. A 26 magyar fogollyal
január 3-án hajnalban végeztek a
Vörös Hadsereg katonái.
Az agostyáni rendezvényházban zárult megemlékezésen
Rigó Balázs alpolgármester,

aki a helyszínen narrátorként
az időszak történelmi, politikai
hátteréről is beszélt, elmondta: Nagyon fontos, hogy ezekről az
eseményekről megemlékezzünk.
A magyar történelem 20. századi
időszakában kilenc rendszerváltást élt meg a magyar társadalom, s emiatt nem volt alkalom
arra, hogy azokat a traumákat,
amelyek az embereket, családokat, közösségeket érték, fel tudjuk dolgozni. Miután 1990 óta
szabadon emlékezhetünk, végre
lehetőség van arra, hogy vis�szaemlékezzünk, beszélhessünk
a történtekről, feldolgozhassuk a traumákat és az érintettek
hozzátartozói, leszármazottai is
méltósággal ápolhatják szüleik,
nagyszüleik emlékét.
A megemlékezésen közreműködött Rigó Balázs alpolgármester, Petrozsényi Eszter színművész, Nemes János, Nemes
Szilvia, Bakonyi Zsuzsanna,
Novotni László, valamint a Szomódi énekkar.
Ábrahám Ágnes

Megújult a Malom-árok

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
Befejeződött a tatai Malom-patak
mederrekonstrukciójának
második üteme, így már egészen
a Német Nemzetiségi Múzeumig
megújult a Malom-árok, melyről
december 18-án tartottak sajtótájékoztatót.

A 2018-ban megkezdett munkálatokat követően tavaly ősszel a
2. ütemmel folytatódtak a munkák. A rekonstrukció első ütemének célja a meder vízzáróvá
tétele és állapotának tartós megóvása volt, a munkákat a Ko-

dály-téri szakaszon, és a tóparti
szakasz egy részén végezték el.
Miután a mederrekonstrukcióra
a magyar kormány jóvoltából
150 millió forintos támogatást
kapott a város, így további 830
méteres szakaszon újulhatott
meg a Malom-patak. A kivitelezés során helyenként új vízzáró
medret és mederfalat építettek
illetve a mederfalat javították, a
mederben és a partfalon lévő növényzetet eltávolították, vízszint
tartó műtárgyakat építettek be és
újítottak fel. A megújult szakasz
az Erzsébet tértől a Bartók Béla
útig terjed.
Bencsik János országgyűlési
képviselő a sajtótájékoztatón elmondta: - a visszatérő víz nem
csak gondokat okoz, hanem lehetőségeket is teremt, ilyen lehetőség a városkép színesítése, ez-

által a turizmus élénkítése. Tata
az Élővizek Városa, ebbe pedig
nemcsak a tavaink tartoznak, hanem az a mintegy 50 karsztforrás
is, amely még vonzóbbá teheti a
várost. Bencsik János hozzátette:
- A következő évben a tóparti sétány felújításához újabb, 80 millió forintos állami költségvetési
támogatás érkezik, amely a tataiakat és a hozzánk látogatókat
egyaránt szolgálni fogja majd.
Miután a vizet visszaterelik
majd az eredeti lefolyási medrébe, az ismét a városon keresztül, a Malom-patakban folytatja
útját, majd a Berta-malom alatti
szakaszon lép be az Által-érbe.
A teljes rekonstrukció befejezését követően, idén tavasszal már
újra kristálytiszta vízben gyönyörködhetünk a Malom-árokban. 			
-áá-
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Testületi ülés és közmeghallgatás

RIGÓ BALÁZS
alpolgármester
2020. január 16-án
13.00 és 15.00 óra
között fogadja a hozzá forduló polgárokat
a Városházán lévő hivatali helyiségében,
Tata, Kossuth tér 1.,
I. em. 103. szoba.
A választópolgárok fogadása előzetes telefonos bejelentkezés alapján
történik, melyre a 34/588-611-es telefonszámon van lehetőség.
DR. FRIEDRICH GÁBOR
r. ezredes, a Tatai Rendőrkapitányság vezetője
2020. január 22-én
10:00 – 12:00 óra
között tartja fogadónapját hivatalában,
Tata, Ady Endre utca
27. szám alatt.

EFOP-1.5.2-16-2017-00043

Bővebb információk:
www.tata.hu

Hirdessen
Ön is

9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-698-9509

tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu

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!
Az újság megjelenését támogatta:

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 18-án
tartotta tavalyi utolsó ülését a Városháza dísztermében, ahol 13 napirendi pontban szavaztak a Tatai
Fürdő utcai Néphagyományőrző
Óvoda karácsonyi műsorát követően.
A napirendek előtt Michl József
polgármester emlékezett meg a
közelmúltban elhunyt Fasching
Sándorról, a Történelmi Igazságtétel Bizottság tatai tagozatának
elnökéről, a tatai Zsigmond Király Díj „A magyar szabadságért
1956-2006” fokozatának kitüntetettjéről, aki fiatal diákként vált
részesévé az 1956-os forradalom
és szabadságharc tatai eseményeinek. Michl József a Városházán
felelevenítve Fasching Sándor
életét, kiemelte: - A Jóisten nyugosztalja őt, és köszönünk neki
mindent, amit azért tett, hogy mi
békében, szabadon élhessünk.
Ugyancsak a napirendek megtárgyalása előtt került sor dr. Popovics Judit, a DK-MSZP-Jobbik-Momentum képviselőjének
felszólalására, a komáromi ivóvízellátás fejlesztési kérdéseivel
kapcsolatban. Michl József polgármester a témáról elmondta:Tata önkormányzatának ehhez
a kérdéshez nagyon kevés köze
van, hiszen az Északdunántúli
Vízmű Zrt. kezdeményezte a fejlesztést, de polgármesterként már
korábban felkérte az ÉDV Zrt.
vezérigazgatóját arra, hogy tartson egy személyes, részletes tá-

jékoztatót a tataiaknak a jövőben
várható fejlesztési terveikről. A
képviselő testület előtti tájékoztatót a tervek szerint februárban
tartják majd.
A decemberi ülésen rendelet-alkotáshoz kapcsolódó előterjesztésekkel kezdődött a munka, először
Tata Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről. A hazai önkormányzatok között nagyon kevés rendelkezik még az
előző évben elfogadott költségvetéssel – nyilatkozta sajtótájékoztatóján Michl József, hozzátéve,
hogy városunkban már évek óta
új, elfogadott költségvetéssel indul az új esztendő. A költségvetés
elkészítésekor a lehetőségeinket
figyelembe véve a működésünk
biztonságát tartottuk szem előtt a
takarékos gazdálkodást és a fejlesztéseink továbbvitelét tervezve
a számok mögé. Így a város tökéletes működőképességének fenntartása érdekében biztosított a
jövőben is a folyamatosan jelentkező működési kiadások bevételi
oldala. A fejlesztésekhez mintegy
3 milliárd forintot tervezünk felhasználni 2020-ban, ezek között
olyan projekt is szerepel természetesen, ami 2019-ről kerül át a
következő évre – nyilatkozta Michl József, hozzátéve, hogy körülbelül 1,3 milliárd forintot kapunk az államtól támogatásként,
ami azért csak ennyi, mert Tata
adóerő képessége magasabb az
átlagosnál. Ennek ellentételezését
a saját adóbevételünkből kell biz-

tosítani, amit 2 milliárd 350 millió forintra terveztek. Az összeg
túlnyomó részét a Tatán működő
cégek fizetik be és körülbelül 160
millió forintnyi adó érkezik a magánszemélyektől.
A képviselők az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának kezdeményezéséről is
tárgyaltak, miután dr. Popovics
Judit, Gyűrüs Károly és Horváth
László, a DK-MSZP-Jobbik-Momentum képviselői javasolták
egy önálló Klíma- és Környezetvédelmi Bizottság létrehozását.
Ezzel kapcsolatban Tata polgármestere elmondta: - Úgy gondoljuk, hogy nincs szükség külön
egy ilyen bizottság működtetésére, inkább arra van szükség, hogy
a klíma és környezetvédelem kérdéseivel továbbra is komolyan
foglalkozzunk. A Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik ez a téma, emellett az önkormányzatnak külön
környezetvédelmi referense van
és a városvezetés számos külsős
szakértővel is együtt dolgozik.
Tata munkája ezen a területen
példaértékű, hiszen nem véletlenül nyertük el többek között a
Magyar Tájdíjat, a Biodiverzitás Fővárosa, valamint 2018-ban
négy francia város mellett Európában egyedül a Ramsari Város
kitüntető címet. A lelki környezetvédelem szempontjából is
sok fontos lépést tettünk, például
a Gyermekbarát Város progra-

Megjelent a Tatai Patrióta téli száma
A lapban, amelynek köszöntőjét Tata új
alpolgármestere, Rigó Balázs írta, interjút olvashatnak a 30 éves Tatai Televízió
főszerkesztőjével Petzke Ferenccel, aki
betekintést enged a kulisszák mögé és elmondja, mitől működik sikeresen a televízió immáron harminc esztendeje. A téli
számból megtudhatják, milyen kiállítások
várják majd az érdeklődőket jövőre az Esterházy-kastélyban, hogyan segítették egymást városunk keresztény közösségei az
elmúlt időszakban, továbbá megismerhetik
a kitüntetett Német Nemzetiségi Múzeum
idei évben végzett munkáját. A friss számban bemutatjuk városunk új képviselő-testületét, a 2019. évi kitüntetetteket, valamint
a TAC Szabadidősport szakosztályát. Ajánljuk a múzeum legújabb adatbázisát, amelyet
az 1869-es népszámlálás alapján készített.
A magazinban interjút olvashatnak Bálint
Ferenccel, a Bálint Pékség tulajdonosával,
illetve további érdekes írásokat a tóvárosi
haranglábról, az Eötvös Gimnázium épületéről és a Piarista Rendházba visszatért
harangról.
A lapot megvásárolhatják a Tatai Rend-ház
Kft.-nél (Tata, Tanoda tér 5/A) és a Tatai
várban, az előfizetők pedig postaládájukba
kapják a magazint.

munkkal, az egyházi közösségeinkkel folytatott együttműködésünkkel, vagy a Tata tantárgy
bevezetésével, ami arra neveli a
gyerekeinket, hogy Tata az otthonuk, melyet nekik kell majd tovább építeni és gondozni. Mindez így együtt komplexitásában
stabil alapot ad a város klíma és
környezetvédelmi gondolkodásának további erősítéséhez, ami azt
jelenti, hogy egy külön bizottság
felállítása helyett a már megkezdett munkát kell hatékonyan tovább folytatnunk. Ennek nyomán
érdemes inkább a meglévő bizottság feladatkörét felülvizsgálni
– nyilatkozta a polgármester. A
témához kapcsolódóan a képviselők többsége végül Boglári Zoltán, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének javaslatát
fogadta el, miszerint a jövőben
Pénzügyi, Környezetvédelmi és
Városfejlesztési Bizottság néven
dolgozik majd a bizottság, amely
kiemelten, külön is foglalkozik az
érintett kérdésekkel.
Az év utolsó ülésén a képviselők
tárgyaltak még többek között
az Európai Uniós pályázatokról
szóló aktuális tájékoztatóról, szavaztak egy erdősítés támogatására kiírt pályázatról, és az önkormányzat által kötött közoktatási,
közművelődési megállapodások
és a szociális, valamint a gyermekjóléti ellátási szerződések értékeléséről is.
Ugyancsak december 18-án, az
önkormányzat képviselő-testülete a hagyományos, éves közmeghallgatással folytatta munkáját. A
helyszínen Michl József polgármester tartott tájékoztatót az új
önkormányzati ciklusra készülő
gazdasági programról, a Magyary Terv 2.0 felülvizsgálatáról és
továbbfejlesztéséről. A közmeghallgatáson a tataiak és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői
tehettek fel kérdéseket illetve
mondhatták el javaslataikat a tatai
közügyeket érintő témákban.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
következő
ülésére 2020. januárjában kerül
-áásor. 			

Lakossági fórum
Tata Város polgármestere LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDET
Tata településképi rendeletének
(TKR) módosításáról
A lakossági fórum megtartására
Tata Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia, a
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és
a településképi rendelet készítése, módosítása egyeztetésének és
elfogadásának közös szabályairól
szóló 6/2017.(III.30.) önkormányzati rendelete alapján kerül sor.
A rendelettervezet elérhető a
http://magyaryterv.etata.hu/telepulesrendezes/2017_tak/ weboldalon.
A módosítással kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági
fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon
belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni levélben
a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal címére (2890 Tata, Kossuth
tér 1.) vagy e‑mailben a foepitesz@tata.hu címre.
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Évet zárt a Városgazda

Évzáró, karácsonyi ünnepségen
vettek részt a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft. munkatársai december 19-én.
A cég munkája a városüzemeltetés teljes területét érinti, a kerA Vaszary János Általános Iskola
tornatermében adtak nagy sikerű újévi koncertet a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái Tatán, január
elsején. A Buffó Rigó Sándor Emlékkoncerten a kiváló muzsikusok
megemlékeztek a tatai születésű
művészről is, aki a 100 Tagú Cigányzenekarba prímásként lépett
be, majd főtitkára, művészeti vezetője, 2005- től haláláig pedig elnöke volt a világon egyedülálló zenekarnak. A koncerten Michl József
polgármester mondott köszöntőt,
közreműködött Petrozsényi Eszter
színművész.

tészeti és szakmunkákat, utak és
árkok rendbetételét, építkezést,
lakásfelújításokat, városrendezést, a zöldterületek karbantartását, köztisztasági feladatokat,
egészen a sportcsarnok üzemelte-

téséig. Acsai Zoltán a Városgazda
ügyvezető igazgatója elmondta:
- jelenleg 77 munkatárssal dolgozik a Kft. Az elmúlt évek során
folyamatosan csökkent a közfoglalkoztatottak száma, mára 21-en
maradtak, miközben a feladat
ugyanannyi, mint korábban, ezért
kap kiemelt szerepet a géppark
folyamatos fejlesztése.
Michl József polgármester az
ünnepségen úgy nyilatkozott: - a
cégnek számos olyan munkatársa van, akik korábban közfoglalkoztatottként kezdték, majd
átkerültek főállásba, mellettük
többen a kezdetek óta itt dolgoznak, és időközben új kollégák is
bekerültek a közösségbe. A Tatai
Városgazda munkatársai a lehetőségükhöz és erejükhöz képest

Michl József polgármester és Dr.
Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai
Törvényszék elnöke december
18-án írta alá a Városházán azt
a szerződést, melynek nyomán

Elhunyt Fasching Sándor
mindent megtesznek azért, hogy
a tataiak nyugodt körülmények
között élhessenek és érezzék,
hogy a városnak tényleg van
gazdája, amely gondoskodik a
környezetükről. A polgármester hozzátette: - természetesen
mindig lehet kritizálni, de a városüzemeltetési munka soha
nincs készen, mindig folytatni
kell, újabb és újabb feladatokkal.
Hálásan köszönöm ezért az erőfeszítéseiket, büszkék lehetünk
rájuk, amiért ezt a rendkívül sokrétű munkát elvégzik.
A Városgazda a jövőben folytatni szeretné a megkezdett eszköz
valamint humán erőforrás fejlesztést, amelynek köszönhetően
még hatékonyabban tudja ellátni
a feladatait.		
-áá-

Újévi koncert nagy sikerrel

Új járásbíróság épül Tatán

a magyar állam megvásárolja az
önkormányzat tulajdonában álló,
Bacsó Béla és az Agostyáni út
kereszteződésénél lévő területet
a Tatai Járásbíróság új épületé-

nek kialakítása céljából.
Az új bírósági épület megépítésével kapcsolatban Michl József
korábban elmondta:- Magyary
Zoltán városában méltó helyen
kell dolgoznia a magyar bíróságnak, és ehhez az önkormányzat
örömmel nyújt támogatást. Az
építkezéshez több területrészt is
javasoltak, végül a választás a
Bacsó Béla és az Agostyáni út
kereszteződésénél lévő telekre
esett, melyet a testület döntése
nyomán értékesítenek az építkezéshez. A városvezető a szerződés aláírása kapcsán úgy nyilatkozott: - Nagy örömet jelent,
hogy egy olyan ingatlant tudtunk
jó célra értékesíteni, ahová már
korábban is egy középületet szerettünk volna elhelyezni, ráadá-

sul így már biztos, hogy Tatán
megmarad a járásbíróság.
Dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke a
szerződés aláírása kapcsán úgy
fogalmazott: - Ugyan a bíróság
még nem épült meg, de abban
teljesen egyetértünk Michl József polgármester úrral, hogy
Tata megérdemel egy méltó bírósági épületet. Hálásak vagyunk,
hogy az eddigi helyünkön is
dolgozhattunk, de az új helyszín
azért lesz egészen más, mert kifejezetten a bíróság működéséhez, annak igényeihez, funkciójához igazodva épül majd fel.
Köszönjük Tata képviselő-testületének ehhez nyújtott támogatását - fogalmazott a Tatabányai
Törvényszék elnöke.
-áá-

Mikrobuszt kapott a Szociális Alapellátó Intézmény
Évi utolsó ülését rendezte a Tatai Kistérségi Többcélú Társulási Tanács
A tanács tagjai a helyszínen kilenc napirendi pontban szavaztak, többek között a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 2020.
évi költségvetési koncepciójának
meghatározásáról, a jövő évi ellenőrzési tervről, a társulás Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról
valamint a következő évi munkatervének meghatározásáról.
Michl József, a Társulási Tanács
elnöke ez évi munkájukkal kapcsolatban elmondta: - egyrészt
lezártak idén ősszel egy ciklust,
másrészt pedig megkezdték az
újat, hiszen novemberi ülésén
a társulás megválasztotta tisztségviselőit. Michl József hozzátette: - A decemberi ülés egyik
legfontosabb témája a 2020-ra
vonatkozó költségvetés koncep-

ciója volt. A jövőben változni
fog az egy-egy lakos utáni települési tagdíjbefizetések összege. Tata továbbra is vállalja a
legnagyobb összegű befizetést,
emellett a Szociális Alapellátó
Intézmény működéséhez az álla-

mi finanszírozás mellé mintegy
65 millió forinttal járul hozzá városunk, hiszen az intézmény itt
végzi tevékenysége nagyobb részét. A Kistérségi Idősek Otthona működési költségét nem kell
kiegészíteni, az egyéb kistérségi
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feladatok ellátását pedig a közösen befizetett összegből fedezi a
Társulás.
Az ülés végén tájékoztatók hangzottak el, dr. Friedrich Gábor
r.ezredes, Tata Rendőrkapitányság kapitányságvezetője a közbiztonsági helyzetről, dr. Mózes
István a Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője pedig a közfoglalkoztatási és
egyéb munkaügyi kérdésekről
számolt be. Ezt követően a Társulási Tanács tagjai a Városháza
előtt tekintették meg azt az új, 9
fős mikrobuszt, melyet Tata Város Önkormányzatának támogatásával kapott meg a Szociális
Alapellátó Intézmény, és amely
a jövőben a támogató szolgálat
munkáját fogja segíteni.
-áá-

A Történelmi Igazságtétel Bizottság tatai tagozatának elnöke, a tatai
Zsigmond Király Díj „A magyar szabadságért 1956-2006” fokozatának
kitüntetettje, Fasching Sándor 1940.
szeptember 20-án született Tatán.
Általános iskolai tanulmányait a II.
számú (ma Vaszary János) általános
iskolában végezte, majd az esztergomi gépipari technikum tanulója lett.
1956. október 26-án, a forradalmi
eseményekre tekintettel az iskola hazaküldte a diákokat. Fasching Sándor
éppen akkor érkezett vissza Tatára,
amikor a felkelők nekifogtak a tóvárosi szovjet emlékmű lerombolásának. Ebben ő is segédkezett, majd
hazaindult, a Baji út felé. A Kristály
szálló felől lövések fogadták, ezért
bemenekült a rendőrség épületébe,
ahol végül őt is elérte a Korbely János katonatiszt által vezényelt sortűz.
A tüdejét és a lábát érték a golyók.
Először halottnak hitték, majd amikor
mégis életjelet adott, egy mentőautó
felvette és a tatai kórházba szállította.
A családja a Vöröskereszt segítségével Bécsbe szállíttatta, ahol további
műtéteken esett át. Két és fél hónap
elteltével, mert erős honvágya volt,
hazakéredzkedett. A határig osztrák
mentő vitte. Onnan a magyarok nem
Tatára, hanem Budapestre szállították
a Korányi kórházba. Innen ismét a
családja segítségével tért vissza Tatára. A kórház ideg- és elmeosztályán
kapott menedéket, de végül rátaláltak,
és a rendőrségre vitték. Azért keresték, mert szerepelt a tóvárosi emlékmű lerombolásáról Guranits János
által készített fényképeken.
A rendőrségen súlyosan bántalmazták, majd Budapestre szállították. 18
hónap börtönbüntetésre ítélték, amelyet Márianosztrán töltött le. Szabadon engedése után hetente többször
jelentkeznie kellett a rendőrségen. Tanulmányait nem folytathatta, munkát
is nehezen szerzett magának. Végül
Győrben kapott telefonszerelői állást,
egy osztálytársa segítségével. Az állami ünnepek környékén évekig őt is
„begyűjtötték”, elvitték egy-egy hétre, nehogy rendszerellenes szervezkedésbe kezdjen.
A rendszerváltást követően a Történelmi Igazságtétel Bizottság tatai tagozatának tagja, majd később elnöke
és az országos szervezet elnökségi
tagja lett. A forradalom ötvenedik évfordulóján Tata Város Önkormányzata a Zsigmond Király Díj „A magyar
szabadságért 1956-2006” fokozata
kitüntetésben részesítette. 2007-ben
1956-os Emlékérem kitüntetést vehetett át a köztársasági elnöktől.
Szerény, közvetlen és elkötelezett
ember volt, aki sokat tett az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékének őrzéséért. 2019-ben is találkozhattunk vele a Vaszary János
Általános Iskolában, a kopjafánál és
a körforgalomnál rendezett megemlékezéseken.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle, Tata Város Önkormányzata mély részvéttel
osztozik a család fájdalmában.
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A Városi Nyugdíjas Klub novemberi programjaiból

A hónap meghatározó rendezvénye a hagyományos „Nyugdíjas
nap” volt. Ezen a zenés-táncos
rendezvényünkön köszöntöttük
jubiláló 80. éves klubtársainkat:
Dusa Antalnét, Jakab Lajosnét,
Mecs Lászlónét, Romhányi Jánosnét és Kónya Józsefet. A klubelnök köszöntő szavai után dalkörünk tagjainak előadásában dalos,
verses műsor következett, majd a
bizalmiak virágot és kis emléktárgyat adtak át a meghatott ünnepelteknek.
Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy Michl József polgármester
úr is elfogadta meghívásunkat.
Elismeréssel szólt klubunk színvonalas kulturális programjairól
és személyesen gratulált az ün-

nepelteknek. A köszöntők után a
mintegy 150 résztvevő hangulatos zene mellett fáradhatatlanul
táncolt feledve mindenféle láb- és
derékfájdalmat.
Idei utolsó kulturális kirándulásunkat Egerbe szerveztük. A városba érve először az Érseki-palotát kerestük fel, ahol vezetett
séta keretében bepillanthattunk a
főpapi élet mindennapjaiba, a z
érsek könyvtárába, képtárába, ruhatárába, dolgozó szobájába és a
kincstárba. Festményekben, ötvös
tárgyakban és más műkincsekben
gyönyörködhettünk. Láthattuk az
egri püspökök arcképcsarnokát
és az érseki termek enteriőrjeit. A
palota megtekintése után lementünk a labirintusba, amely 3 km

hosszan nyúlik el a belváros alatt.
Bemutatták csoportunknak az érseki pincerendszert, amit nem csak
bortárolás céljából építettek ki. Innen bányászták ki azt tufa követ,
amelyet a városi építkezésekhez
használtak fel. Megkóstolhattuk az
„Egri Érsek Bora” címmel elismert
borokat, amelyhez molnárkalács
ostyát is kínáltak vendéglátóink.
Ebéd után felkerestük az Egri
Bazilikát, hazánk második legnagyobb templomát. Az impozáns
épület Eger szimbóluma. Hild József korai művét igen rövid idő
alatt 1831-36 között építették föl.
A templom főoltárképe a Szent
János olajban főzését ábrázolja.
A hátsó mennyezet freskót a mezőkövesdi Takács István 1950-ben

festette. Hazánk történelmi személyiségei és a magyar szentek valamint a népviseletbe öltözött lakosság körmenetben vonul az Egri
Bazilikától a Római Szent Péter
Bazilikáig. A kép a magyarság Rómához való hűségét fejezi ki.
A Bazilikával szemben az Eszterházy Egyetem főépülete maga
egy látványosság. Mivel szeretjük
a könyveket, mindenképpen meg
akartuk nézni a Líceumban a híres Érseki Könyvtárat. A könyvtáros hölgy részletesen ismertette a
könyvtár történetét, berendezését,
gyűjteményét. Az épületet és az
európai hírű copfstílusú bútorzatot Fellner Jakab tervezte. Az
építtető gróf Eszterházy Károly
püspök volt. A felvidéki tölgyfából készült szerkezeti elemek ös�szeállításához semmilyen fémet
sem használtak. A gyűjteményt
folyamatosan fejlesztik, az itt található művek 30 nyelven íródtak, túlnyomó részük latin nyelvű.
Az eredeti állományban számos
ősnyomtatvány és kódex található. A díszterem mennyezetét a
Tridenti-zsinat freskója díszíti,
amelyet Kracker Lukács és veje
Zach József festett illúziót keltő
stílusban.
Sétánk során a Dobó téren Stróbl
Alajos Dobó István szobra mellett elhaladva betértünk az egyik
legszebb templombelsővel rendelkező barokk Minorita-templomba, amelyet gróf Batthyányi
Ignác püspök építtetett 1773-ban.
Mindig örömmel megyünk be a

templomokba, hisz olyan keveset változnak az évszázadok alatt.
Egy darabka múlt a rohanó jelenben! A mennyezet freskók Páduai
Szent Antal csodáit jelenítik meg.
Itt található három magyar királylány ereklyéje, akiket a lengyelek
és magyarok egyaránt szentként
tisztelnek. Kinga és Jolánta IV.
Béla lányai, Hedvig pedig Nagy
Lajos király leánya volt. A templom gyönyörű padjait tölgyfából
faragták a szerzetesek 1790-ben.
Az Eger-patak hídján átkelve, az
eső áztatta Minaret után a Marcipán múzeumban Kopcsik Lajos
mestercukrász alkotásait csodáltuk meg, amelyek mindegyike cukormázból és marcipánból készült,
mint a 2 méter magas borospalack,
vagy a Minaret kicsinyítet mása,
Dobó címere, a nagy műgyűjtő,
művészetbarát bazilika építtető
Pyrker László érsek portréja. Cukor masszából elevenednek meg a
mesehősök, élethű a barokk szoba
képeivel, festményeivel és bútorzatával. Láthattuk Gárdonyi Géza
az „egri remete” portréját és székét is cukormázból, akiről útközben megemlékeztünk.
Ebben az épületben régen harangöntő mesterek éltek és dolgoztak. A harangöntő emlékszobában
az egykor itt készített harangoknak és más érdekességeknek állítottak emléket. Három harangot a
látogatók meg is kondíthatnak.
Látogatásunk a cukorka és csokoládé remekeket kínáló üzletben
ért véget.
Kun Imre

A Városi Nyugdíjas Klubban járt a Mikulás

Decemberi második klubdélutánunkon 95 fő klubtagunk a
kisgyermekek izgalmával várt
az ajándékosztó Mikulásra, Az
ünnepség kezdetén Dalkörünk
a „Télapó gyere már” kezdetű
dalt énekelte, hiába. Szerencsére
Kónya Jóska elkiáltotta magát:
„Mikulás, gyere már”, és ekkor
nyílt az ajtó és megkönnyebbülésünkre, nagy derültség közepette
megérkezett hozzánk is a Mikulás. Máténé Mucika meleg szavakkal köszöntötte, és megkérte
meséljen útjáról, magáról.
A Mikulás megköszönte a szíves
fogadtatást, és röviden elmondta,
mi az alapja a mai Miklós-napi
ajándékozás szokásának. Először
is engem azért hívnak Mikulásnak, mert ez a Miklós név szláv
megfelelője.
A Miklós név a görög Niko-laosz
azaz győzelem és nép szóösszetételből származik. A Miklós név
változatai: Mikus, Mikó, Mikes,
Miske.
A Miklósok névadója, egy a IV.
században, a Kis-ázsiai Myrában élt szent életű püspök volt,

jóságos és adakozó, aki szívesen
segített a szegényeken. Számos
jeles tettet hajtott végre.
Az egyik legenda szerint egy
elszegényedett nemes a három
lányát erkölcstelen életre akarta
kényszeríteni. Szent Miklós még
szerzetesként, a nyitott ablakba
tett aranyadománnyal lehetővé
tette, hogy tisztességben mehessenek férjhez. Amikor egy gabonaszállító hajón utazva megtudta,
hogy egy városban éhínség tört
ki, a kapitányt megkérte, hogy a
búza felét adják a város népének.
Mire a hajó megérkezett céljához, addigra ismét megtelt gabonával. Imájával lecsendesítette a
tengeri vihart és életre keltette a
meghalt kapitányt, majd visszatérítette a hajót hazája felé. Egy
másik alkalommal három fiatalt
támasztott fel, akiket a szállásadójuk, egy gonosz kalmár kivégzett és borjúhúsként ki akart
mérni a hentesüzletében. Ezt a
csodát ábrázolja a Fertőszentmiklóson a templom főoltárának domborműve, amelyet két
éve láthattunk kirándulásunkkor.

Csupa olyan csodatétel, amely
későbbi kultuszát megalapozta.
Tisztelete először keleten a Bizánci-egyházban terjedt el, majd
innen terjedt ki a X. században
nyugatra a kultusza. Védőszentje
a pékeknek, gabonakereskedőknek, ügyvédeknek, patikusoknak,
halászoknak és a vízimolnároknak. Oltalmazza a hídépítőket, a
rabokat, a zarándokokat, az eladó
leányokat és a diákokat.
A történelmi Magyarország számos települése viseli a szent
nevét: Turócszentmiklós, Liptószentmiklós,
Gyergyószentmiklós, Tápszentmiklós, Szigetszentmiklós és többek között a
szomszédos Dunaszentmiklós is.
A Mikulás december elején piros
ruhában, hátán ajándékhordó puttonyával megjelenik a házaknál
és az utcákon.
Emlékezzünk meg a történelem néhány neves magyar
Miklósáról.
Toldi Miklós az Arany- trilógia
főhőse a legmagyarabb Miklós.
Oláh Miklós esztergomi érsek,
hercegprímás, aki a török ellen
felépíttette Érsekújvár várát. Jurisics Miklós Kőszeg hős védője,
aki 1532-ben ügyes taktikával
megvédte a Kőszegi-várat. Zrínyi Miklós, a szigetvári hős, aki
1566. szeptember 7-én kirohant
a törökre. Zrínyi Miklós költő és
hadvezér, a Szigeti veszedelem
írója, a Szigetvári-hős ükunokája. Bethlen Miklós államférfi és
önéletrajzíró. Misztótfalusi Kiss
Miklós nyomdász. Hollandiában
tanult, művészetének híre mes�sze eljutott. Hazatérve Erdélyben
meghonosította a könyvnyomta-

tást. Bogáti Fazekas Miklós zsoltárfordító, akinek Misztótfalusi
adta ki műveit. Nagy Bercsényi
Miklós fővezér II. Rákóczi Ferenc tanácsadója. Herceg Eszterházy „Fényes” Miklós művészetpártoló, műgyűjtő, több
kastély építtetője. Akli Miklós
Ferenc császár udvari mulattatója, akit Mikszáth regényéből
ismerünk. Barabás Miklós, aki a
magyar reformkor minden nevesebb kortársáról tollal és ecsettel
portrét készített, úti élményeit,
sőt a nemzet jeles eseményeit is
megörökítette. Báró Wesselényi
Miklós, az „árvízi hajós”, aki az
1838-as pesti árvíz idején önfeláldozóan mentette az embereket. Ybl Miklós kitűnő építész,
az Operaház, a Várkert-bazár és
több középület tervezője. Radnóti Miklós a II. világháború alatt
fiatalon mártírhalált halt kiváló
költőnk. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, aki Magyarország
kormányzója volt a két világháború között. Borsos Miklós a
XX. század kimagasló szobrászművésze, aki Bartók síremlékét
is megalkotta. Itt említem meg
az idősebb tataiak által még személyesen ismert, a most felújítás
alatt álló kastély utolsó lakóját
gróf Eszterházy Miklóst. A magyar népmesékben a három szerencsét próbáló gyerek közül a
legügyesebb, a legkisebb gyerek
neve is Miklós.
A külföldi Miklósok közül is
megemlítek néhányat.
Niccolo Machiavelli „A Fejedelem” és a „Mandragóra” írója,
aki a „Tízek Tanácsa” titkára volt
Velencében. II. Miklós orosz cár,

aki 1849-ben segített az osztrákoknak leverni a magyar szabadságharcot. Nyikita Hruscsov
szovjet pártfőtitkár szerepére
mindnyájan emlékezünk 1956
kapcsán. Caucescu Micu a hírhedt pártvezér fia nagy medvevadász volt apjával együtt. Ennek
következtében úgy elszaporodtak a kedvtelésükre tenyésztett
medvék, hogy napjainkban már
nem csak az élőhelyükön támadnak, hanem a városokban is fenyegetik az embereket.
Az 50-es években hozták „divatba” a Télapó nevet. Ez az orosz
Gyed Maróz alapján a Fagyanyóval és a Hópelyhecskével
került hazánkba. Ezek az alakok
viszont csak az orosz újévkor
hoznak ajándékot.
Befejezésül kérjük Szent Miklós
püspök pártfogását klubunk minden tagjára, hogy még számos
Miklós napot együtt ünnepelhessünk jó egészségben!
A Dalkör tagjai Gesztesiné Margit vezényletével az alkalomhoz
illő dalokkal, Bankó Robi, Máténé Mucika, Siposné Ani, Reznyákné Rózsika, Goldschmidtné
Jutka, Radomírné Ilonka versek
előadásával tették színesebbé
az ünnepséget. A műsorszámok
között tombolasorsolás volt,
amelyen minden jelenlévő klubtársunk nyert. Rendhagyó módon még a klubelnök, állandó
Mikulásunk is kapott ajándékot.
Meghatottan vette át Bankó Róbert most megjelent: „Hóember-ország” című, Szabó Szonja
szájjal-festő, képeivel illusztrált
saját verseiből összeállított kötetét. 			
-ve-
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December 31-én idén már 36. alkalommal rendezték meg a hagyományos szilveszteri futást,
a versenyen több, mint 550-en álltak rajthoz az Öreg-tó partján.

Diák-közmeghallgatást rendeztek a Városházán
A Városháza dísztermében december 10-én került sor a hagyományos, éves diák-közmeghallgatásra, melyre városunk
általános iskoláiból érkeztek a
gyerekek.
A közmeghallgatás célja, hogy
a kisdiákok szervezett formában
mondhassák el véleményüket
az őket is érintő tatai ügyekről
a képviselő-testület tagjainak és
a polgármesternek, s így a városvezetés is első kézből kapjon
információkat a korosztály igényeiről, javaslatairól.
Michl József polgármester a
közmeghallgatáson elmondta: minden évben az a célunk, hogy
kötetlenül tudjanak találkozni a
tatai gyerekek a városvezetéssel, ezért a diák-közmeghallgatásra a képviselő testület tagjai
is meghívást kapnak. Ezeken a

találkozókon bemutatjuk a fejlesztéseinket, a terveinket és
meghallgatjuk a legkisebbek igényeit, kéréseit. Nagyon fontos,
hogy a gyerekek elmondják azt
is, amit ők vállalnak, hiszen egy
település fejlődése mögött mindig közös munka van, és mindenkinek számít a véleménye.
A polgármester hozzátette: - A

Gyermekbarát Város program,
az önkormányzat együttműködése a diákönkormányzattal és
a gyerekekkel mind kiemelten
hozzájárultak ahhoz, hogy Tata
idén elnyerte az UNICEF Gyerekbarát Település díját.
A Tata Város Önkormányzata által szervezett eseményen
Michl József tartott tájékoztatót

a legújabb fejlesztésekről és a
Gyermekbarát Város program
tervezett lépéseiről. Ezt követően a diákok mondták el véleményüket a városról, az őket érintő
projektekről, valamint javaslatokat fogalmaztak meg a jövőre. A helyszínen többen pozitív
példaként említették a tatai játék,
sportolási és közösségi program-

lehetőségeket, a megújult Építők
parkját valamint a szabadtéri
sportparkokat. Emellett a gyerekek felvetették többek között
újabb sportesemények megszervezésének lehetőségét, a szemetelés, a szelektív hulladékgyűjtés
és a környezetvédelem kérdéseit,
valamint további játszótéri fej-áálesztések ötleteit is.

Karácsonyi ünnepség a Bajtársi Klubban

„December 12-én tartottuk meg
klubdélutánunkat, melyen a
közelgő Karácsonyi ünnepeket
köszöntöttük, szép műsorral és
ajándékozással egybekötve.
Sárközi József Elnök üdvözölte a megjelenteket, a műsort
szolgáltató diákokat. Külön
köszöntötte Bódis Kingát, aki a
Duna-Gerecse Egyesület munkatársa, kinek a jóvoltából ma
minden jelenlevő ajándékban
részesülhet. E szép ünnepen,

mely elsősorban a szeretetről
szól, sok nyugdíjasunk megjelent. E kis családias délutánon
sok kedves szó hangzott el, a
szeretet szinte sugárzott mindenkiből. Az ilyen ünnepeken
lelkünk feltöltődik és tovább
is tudjuk adni szeretetünket.
Rendezvényünkön több iskolából érkeztek a szereplő diákok, akik különféle műsorokat
szolgáltattak. Énekeltek, hangszeren játszottak, verseket

szavaltak. Elsőként lépett fel
Gajó Benedek, aki gordonkán
játszott. Katona Rékától fuvola szólamot hallottunk és Nagy
Luca) adta elő a szép karácsonyi dalokat. (mindhárman a
Fazekas Iskola diákjai) A Református Gimnáziumból két
tanuló szerepelt Vágusz Ottlia
és Fodor Tamás nagyon szép
verssel kedveskedtek. A Vaszari iskolából Mayer Dorka
gitárral és a négytagú együttes (Fekete Lilla, Pocsai Anna,
Szabó Emese Liza és Pontos
Kitti) gyönyörű Karácsonyi
dallamokat énekelt, még angol
szöveggel is. Mindegyik szereplő a legjobb tudásával adta
elő a műsorszámokat, amiket
még a felnőttek is megirigyelhettek volna. Szívesen hallgatta valamennyi nyugdíjas
tagunk a nagyon tehetséges
fiatalokat, akik még bizonyára sokra viszik az életben. Ezt

követően Elnökünk elmondta, hogy 2012-ben ajándékba
kapott egy könyvet, melynek
címe: „Szenteste”. Ebből a
könyvből idézett fel pár szép
lírai gondolatot, amit szintén
meghatottan hallgattunk. „Az
évek szállnak, ködbe vesznek, jő új tél, új kikelet….Ezt
követően Bankó Róbert saját
mese kötetéből ajándékozott
egy párat. Elsősorban Elnökünknek: Sárközi Józsefnek és
két klubtagunknak Csukás Ferencnek és Kapusi Istvánnak.
Az Őszirózsa Dalkörünktől is
nagyon szép Karácsonyi énekeket hallottunk, amit a vendégek is halkan dúdoltak. Majd
Bankó Róbert saját versét „A
Mikulás bánatát” szavalta el.
A sok szép Karácsonyi dallam
és vers mindenki szívét átmelegítették, és áhítattal éltük át
a Karácsonyi ünnep délutánját. A műsorok végeztével

úgy a versmondó diákok, mint
a felnőtt nyugdíjas tagjaink is
megkapták a szolid szeretetcsomagot, melyet az adományozóknak minden nyugdíjas
nevében hálásan köszönünk.
Az alkalomhoz illően felterített
fehér abroszokra felkerültek
a házi sütemények, melyeket
klubtagjaink készítettek, nekik
is köszönettel tartozunk, mint
azoknak az összekötőinknek,
akik segítettek a munkálatokban, mint mindig. Ismét eltelt
egy év, hisz tavaly is hasonló
létszámmal és szeretetben ünnepeltük e csodálatos napot.
Egy karácsonyi idézettel fejezem be: „Ma mindenkinek szeretettel adjunk egy ölelést, ez
teszi meghatóvá az ünnepi készülődést. Akik örökre távoztak, gyújtsunk gyertyát értük!
Hisz a Mennyország kapuján
egyszer majd mi is belépünk.”
Nagy Olga
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„Törékeny vágyak”

A Kuny Domokos Múzeumban
december 17-én nyitották meg
az Óbudai Múzeum “Törékeny
vágyak – Porcelánok a királyi
asztaltól a panel-vitrinig. Hüttl
Tivadar gyára és az Aquincum
Porcelángyár” című vándorkiállítását.
A porcelánok alapos előkészület
után kerültek a megvilágított tárlókban. A gyűjtemény november
utolsó napjaiban érkezett meg Tatára, a tárgyakat külön erre a célra
épített ládákban helyezték el, majd
az eredeti Hüttl kiállítás minden
vizuális elemét újraépítve az Óbudai Múzeum szakmai közösségének koordinálása mellett kelt életre a tárlat a vár falai között.
A nagyhírű hazai porcelángyá-

rak (Zsolnay, Herendi, Hollóházi) mellett kevésbé ismert, hogy
Óbudán is létezett porcelángyár.
Hüttl Tivadar, kibővítve az édesapja által 1854-ben alapított
kereskedést, először egy porcelánfestő üzemet hozott létre,
termékeinek kiváló minőségével
elnyerve a „császári és királyi
udvari szállító” címet. 1903ban a Jász utcában, majd 1906ban Óbudán gyárat is alapított,
amely az 1951-es államosítást
követően Aquincum Porcelángyárként működött tovább. Az
évtizedek során az óbudai porcelánok meghódították I. Ferenc
József királyi asztalát, emelték a
nemesi és nagypolgári lakások
eleganciáját, az 1950-es évek-

Emlékek a Varázshegyről…

A Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete szervezésében
december 12-én mutatták be a
„Varázshegy - Emlékek egykori
iskolánkról” című könyvet az
Eötvös József Gimnázium dísztermében.
A kötet az egyesület megalapításának 30. évfordulójára készült, az egyesület vezetőségé-

nek
gondozásában.
Ahogyan
Kövesdi Mónika művészettörténész a könyv
fülszövegében
fogal-

től pedig eljutottak a társadalom
legszélesebb rétegeinek otthonaiba. Időközben a termékkínálat
is bővült: a Hüttl étkészletektől,
asztali szervizektől az aquincumi
figurális porcelánokig, vitrintárgyakig. A kiállítás bemutatja az
Aquincum Porcelángyár neves
iparművész-tervezőit és különleges alkotásaikat, valamint a gyár
egykori dolgozóinak személyes
élményeit és az általuk készített,
egyedi történettel bíró tárgyakat.
Dr. Schmidtmayer Richárd a
Kuny Domokos Múzeum igazgatója a kiállítás megnyitóján
úgy nyilatkozott: - Karácsony
előtt az egyedi értékekkel bíró
tárgyak megjelenése különösen
fontos a tatai múzeumnak, hiszen
ezzel is hozzájárulnak az ünnep
hangulatához. Emellett azért is
nagy öröm ez a kiállítás, mert
2019-ben ünnepeltük a tatai Farkasházi Fischer Mór születésének 220. évfordulóját, a múzeum
névadója, Kuny Domokos pedig
fajanszmanufaktúrát működtetett
itt egykor, az Esterházyak biztatására.
Az Óbudai Múzeumnak ez az
első vándorkiállítása, melynek
első állomásául Tatát választották. Benyóné dr. Mojzsis Dóra és

Polgár Mónika az Óbudai Múzeum szakmai munkatársai, a vándorkiállítás kurátorai elmondták:
- a két intézmény jó kapcsolatot
ápol egymással, s korábban már
láttak itt egy másik vándorkiállítást, amelynek felidézése után
döntöttek úgy, hogy Tata elsőként adhat otthont vidéken a
tárlatnak. A kiállítás célja, hogy
visszaemelje a Hüttl, a későbbi
Aquincum Porcelángyárat a nagy
porcelángyárak mellé, és termékeit megismertesse a nagyközönséggel. Az új tárlat sokoldalúan
mutatja be a két gyár történetét,
betekintést enged a látogatóknak
a porcelánkészítés technológiájába, újításaiba, kísérleteibe.

A helyszínen megismerhetjük a
termékpaletta változatosságát,
kezdve a királyi, nemesi, családi,
kávéházi, szállodai szervizektől a
panelházak vitrinjeiben megtalálható, mindenki számára ismerős
nippekig.
A kiállításon Michl József polgármester mondott köszöntőt,
dr. Hüttl Antónia, a gyáralapító
Hüttl Tivadar dédunokája pedig
a család életéből elevenített fel
történeteket. A mögöttünk álló
év utolsó tárlatát a Tatai Vár első
emeleti időszaki kiállítótereiben
láthatják az érdeklődők 2020. június 7-ig. A kiállításhoz exkluzív
katalógus is készült, mely a helyszínen megvásárolható.
-áá-

maz: „1765 óta mintegy 13.000
kisebb-nagyobb diák koptatta
az iskolapadot a piarista gimnáziumban, majd utódjában az
Eötvös József Gimnáziumban.
A pályára, az életre való felkészülés meghatározó éveit töltötték itt, a tó fölé magasodó, gyönyörű épületben,
melynek tükörfényesre koptatott lépcsői
történelmi
távlatot
adtak
az ott
töltött
esztendőknek.
Kötet ü n k
szerzői
egykori tanárok és diákok,
írásaik a „Varázshegyen” töltött időről, az alma mater szel-

lemiségéről, megtartó erejéről
szólnak.”
Hojka János a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesülete
elnöke a könyvbemutatón elmondta: - az egyesület megalapítása óta az a céljuk, hogy
ápolják a gimnázium szellemiségét, az intézmény múltjának
és hagyományainak tiszteletét,
s bekapcsolódjanak Tata kulturális életébe. Ennek érdekében
szerveznek különböző programokat és jelentetnek meg
olyan kiadványokat, melyek
kifejezik a gimnáziumhoz való
kötődésüket, szeretetüket, s reményeik szerint mindez erősíti
városunkban azt az összefogást,
mely Tatát mindig is jellemezte.
A kötetben 36 szerző írását
olvashatjuk el, közülük a legidősebb öregdiák 1949-ben, a
legfiatalabb pedig 2005-ben
érettségizett. Ezt az időszakot
öleli át a kiadvány is, mely Tata

Város Önkormányzatának támogatásával jelent meg. Michl
József polgármester, aki maga
is a gimnázium diákja volt, és
személyes élményeiről írt is
a könyvbe, köszöntőjében elmondta: - nagy köszönet jár az
öregdiákok közösségének azért
a lelkesedésért és szeretetért,
amivel ezt a kötetet elkészítették és amivel nemcsak az
egykori diákokat ajándékozzák
meg, hanem tulajdonképpen a
várost is, hiszen ezzel a Tata
történetét megőrző és felidéző
emlékek közé egy újabb könyv
kerülhet be.
A könyvbemutatón közreműködött a gimnázium kórusa
Schmidt Mónika karnagy vezetésével és Petrozsényi Eszter
színművész. A „Varázshegy Emlékek egykori iskolánkról”
című könyvet a Tourinform
Irodában lehet megvásárolni.
			
-áá-

Látkép
Átadták a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontját Bajót-Péliföldszentkereszten
2019. december 13-án adták át
a Gerecse Natúrpark Látogatóközpontot Bajót-Péliföldszentkereszten.
1 hónap híján 7 esztendeje annak,
hogy Péliföldszentkereszten, a
Szalézi rendházban 47 partnerrel
aláírtuk a Gerecse Natúrparkot
létrehozó együttműködési megállapodást. 2013. január 9-én az
Által-ér Szövetség kezdeményezésére arra szövetkeztünk, hogy
Magyarország hetedik natúrparkját létrehozzuk.
Az akkor még úttörőnek számító
magyarországi natúrparki mozgalomhoz egy újabb közösségi
összefogással járultunk hozzá.
Azóta a hazai natúrparkok száma 15-re nőtt és további helyszíneken zajlik újabb natúrparkok

előkészítése.
A Gerecse Natúrpark egyik legfőbb erőssége a partnerség. Hiszünk abban, hogy nem az Által-ér Szövetségnek kell minden
natúrparki beruházást felvállalnia, hanem azokat a partnereket
kell segítenünk, amelyek a maguk területén kellő elszántságot,
anyagi erőt éreznek ahhoz, hogy
létrehozzanak valami újat, valami nagyszerű dolgot. Így történt
Bajóton, Péliföldszentkereszten
is. A Szalézi Lelkigyakorlatos
Ház vállalta a beruházó szerepét és több partnerrel együttműködve, nem kevés saját erővel
létrehozott egy gyönyörű látogatóközpontot ezen a csodálatos
helyszínen.
A látogatóközpont lehetséges

bajóti helyszíne még 2012-ben
merült fel első ízben abban
a megvalósíthatósági tanulmányban, amelyet az Által-ér
Szövetség készített el. Ezt a
helyet tartottuk a lehető legjobbnak ahhoz, hogy a Gerecse szívét jelentő látogatóközpont megépüljön. Olyan táji,
természeti, kulturális, vallási
és turisztikai értékek találhatóak meg itt, melyek méltó helyszínt nyújtanak a látogatóközponthoz.
A történeti visszatekintés során meg kell emlékeznünk a
Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat
szerepéről,
amely már egy 2003-ban készült megyei tanulmányban
feltárta a natúrparkok létreho-

zásának lehetőségeit, majd az
azt követő minden területfejlesztési tervében hűségesen
továbbvitte a natúrparkok gondolatát.
Bízom benne, hogy az átadásra került látogatóközpont
valóban olyan térségi kisugárzással bír, mely a Gerecse
Natúrpark mind a 29 települése és 47 partnerszervezete részére új lendületet, hitet adhat
a hagyományőrző tevékenységeikhez, az ökoturisztikai
fejlesztéseikhez vagy éppen
az oktatási-nevelési tevékenységeikhez. Bízom abban is,
hogy Péliföldszentkereszt ezzel a létesítménnyel még több
zarándok, még több turista és
még több fiatal kikapcsolódá-

sához, szemléletformálásához
járul hozzá, és hogy igazi szervezőerőt tölthet be a Gerecse
Natúrparkban!
Ez a látogatóközpont országosan is egyedülálló abban a
tekintetben, hogy itt a teremtésvédelem és a természetvédelem együtt hirdeti az ember
felelősségét és a természet
nagyszerűségét. Köszönet a
beruházónak, a kivitelezőknek, a kiállítás tervezőinek és
létrehozóinak, valamint mindazoknak, akiknek munkája
akár csak egy kicsit is hozzájárult a látogatóközpont megvalósulásához.
Musicz László, az Által-ér Szövetség
szakmai igazgatója
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25 éves jubileumát ünnepelte a tatai KÉSZ csoport
A kilencvenes években néhány piarista öregdiák baráti
társaságában megerősödött a
szándék, hogy szervezett formában egyházi hovatartozástól
és pártállástól függetlenül, a
lakóhelyükön szeretnének keresztény szellemben közéleti
szerepet, és tudatos elkötelezettségű evangelizációs küldetést vállalni. Néhány hónap
múlva 1994. november 10.én a Jávorka Mezőgazdasági
Szakközépiskola kollégiumában megalakult a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége tatai
csoportja.
25 éves jubileumi programsorozatunkat májusban egy
Szent László lovagkirályunkról szóló könyv bemutatójával nyitottunk a városházán. A
BorDóHázi Esték sorozatunkban Havassy Bálint atya adott
tanácsot, hogy látja korunkban
a keresztény civil szervezetek
feladatait és lehetőségeit. A
KÉSZ szervezte és bonyolította le Bíróné Csatári Dóra szeretetteljes és hozzáértő vezetésével a Szent Kereszt templom
családi napját és a hittantábort,
melyek a fiatalabb generáció
számára jelentettek közösségalakító, és lelkiekben való

gyarapodást eredményező alkalmakat.
Csoportunk már 10 éve működött, mikor kezdeményeztük a
Tatai Civil Társulás megalakulását. Sikeres programsorozatává fejlesztettük az összefogásnak a Tata és Térsége Civil
Napokat, melyhez évente több
tíz szervező által gyakran ötven fölötti rendezvény csatlakozik. Idén a megnyitó Michl
József polgármester úr köszöntő szavaival zajlott a piarista
kápolnában. Érdekes színfoltja
volt a programnak, hogy bár
a szerzetesek 70 évvel ezelőtti deportálását követően az
orgona is eltűnt, a kápolnát
mégis orgonahang töltötte be.
A hangszerek királynőjeként
most egy virtuális sípos orgona
számítógépes rendszer szólalt
meg. Az eszközzel ügyesen
bántak az ifjú művészek, szép
órát szerezve a lelkes és hozzáértő közönségnek.
Aktívan részt vettünk az országos KÉSZ szervezet központi ünnepi programjain is. Az
évente két alkalommal megtartott küldöttgyűlés mellett
említeni kell az ott is kerek évfordulót. Dr. Csanád Béla atya,
teológiai professzor 1989-ben

alapította a napjainkra közel
négyezer tagot számláló szervezetet. A harminc éves jubileumot szeptemberben ünnepeltük, az országház felsőházi
termében tartott kongresszuson országunk vezetői is jelen
voltak.
A csoportunk életében fontos
szerepet játszó zarándoklatra
októberben Kalocsán jöttünk
össze. Nagy öröm volt, hogy
Bálint atya immár negyedik alkalommal is, lelki vezetőként
velünk tartott. A zarándoklat
során 800-nál több résztvevő
imádkozott országunk jövőjéért, és a kétezer éves, de napjainkra törékennyé vált európai
kereszténység megsegítésében
is kértük a jó Isten kegyelmét.
A keresztény Európa születésekor Szent Mártont tekintették a
vallás elterjedése szimbólumának. Magyarország Árpád-kori védőszentje a tatai Kossuth
téren álló Szent Kereszt plébániatemplomnak is patrónusa.
Helyi csoportunk, megalakulása után napra pontosan 25
év elteltével jubileumi hálaadó
szentmisén vett részt. Azt követően ünnepélyesen kértük a
szentet, hogy fogadja pártfogásába és legyen közbenjárója

közösségünknek.
A tatai KÉSZ, mint spirituális
és kulturális egyesületi csoport
az ezredforduló táján felelevenítette a két háború között Tata
társasági életében fontos szerepet játszó Szent Erzsébet bálokat. A Kristály Szállóban száz
fölötti létszámmal rendeztük
meg az első jótékonysági estet.
Pár év múlva új lendületet kapott a törekvés, amikor a Tatai
Polgári körök bekapcsolódtak
a szervezésbe, nem egyszer
történt, hogy kétszáznál többen
vettünk részt a bálon. A színvonalas polgári szórakozás lehetőségét, hogy egyben rászoruló embertársaink szűkségét
enyhítsük, a 20 esztendő alatt
mindig sikerült elérni.
Közben fölnőtt a gyermekeink
generációja, akiknek örömmel
szolgáltattunk ez úton megfelelő mintát szüleink, nagyszüleink hagyományaira támaszkodva. Reméljük, hogy ebben
a gyorsan és nagy arányban
változó világban bárhová is kerülnek, sokszor megélik majd a
tatai Árpád-házi Szent Erzsébet jótékonysági estek hangulatát és ezzel életük szebbé,
teljesebbé válik. A jubileumi
alkalommal Makláry Ákos pa-

rókus úr a KÉSZ országos elnöke köszöntötte közösségünket
és nyitotta meg a bált. A remek
muzsika sokáig a parketten tartotta a vendégeket, sikerült az
ünnepi évet kiváló hangulatú
rendezvénnyel zárni.
Az évforduló kapcsán vis�szatekintve megállapíthatjuk,
hogy a 25 évvel ezelőtti tatai
megalakulással sikerült egy
közösség szervezeti kereteit
megteremteni. Sok emelkedett
hangulatú órát töltöttünk el, és
szereztünk emlékezetes élményeket tagságunk, továbbá az
irántunk érdeklődők számára.
Bízunk abban, hogy a fiatalabbak közt is lesznek, akik
vonzónak találják tevékenységünket és - a Gondviselőben
bízva – csatlakozásukkal, részvételükkel segítik a tatai KÉSZ
csoport még sokáig tartó eredményes működését.
Izing László

Ajánló
Tata Város Önkormányzata, a Magyar Honvédség 25. Klapka György
Lövészdandár, a Honvéd Bajtársi Klub tisztelettel hívja Tata Város
polgárait a Don-urivi áttörés 77. évfordulója, a harcokban elesett
hősök és áldozatokra történő megemlékezésre, koszorúzásra
és gyertyagyújtásra.
Az emlékezés ideje:
2020. január 10-én,
délelőtt 10 órakor
katonai tiszteletadással
a II. vh. emlékműnél,
a Magyary Zoltán
Művelődési Ház mellett

MEGHÍVÓ
„AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK!”
egészségügyi sorozat következő programjára
GERINCPROBLÉMÁK I.
Előadó: DR. GRADSACK MÁRIA főorvos, Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és
Rendelőintézet, Tata
2020. január 14. (kedd) 17.00 óra
IDŐÖSVÉNYEN
sorozat második programjára
EMLÉKEZÉS DR. SKOFLEK ISTVÁNRA, A
FÁRADHATATLAN
TERMÉSZETBÚVÁRRA
Előadó: SKOFLEK KATALIN ÉS
CSABA ATTILA
2020. január 20. (hétfő) 17.00 óra
Piarista Rendház
(Tata, Tanoda tér 5/A. –
volt Középfokú Kollégium)
A RENDEZVÉNY INGYENES
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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PROGRAMAJÁNLÓ
Kosárlabda
január 12 vasárnap
13.00 Tatai SE – TFSE II női
amatőr NB I.
A mérkőzést a Vaszary iskolában
játsszák.

2020. január 9. VI. évfolyam, 1. szám

Évzárás futással

Ezüstös ősz

Régen várt jó őszi szezont zárt
a TAC NB I/B-s férfi kézilabda
csapata. Nyolc győzelem mellett
mindössze három vereséget elszenvedve áll a Nyugati csoport 2.
helyén. Pedig a bajnokság kezdete nem sikerült jól hiszen az első
három fordulóban a Veszprém és
a Balatonfüred U21-es gárdájától is kikaptak, igaz közben hazai
pályán legyőzték a NEKA - t. Ezt
követően viszont 8 meccsből csak
egyszer szenvedtek vereséget.
Igaz viszont hogy ezt hazai pályán, amikor a Szigetszentmiklós
nyert egy góllal. (27-28) Ahogy
Sibalin Jakab edző az évzárón fogalmazott ”nagyon egységes csapat lettünk a rossz kezdést követően. Sokat számított a Veszprém
KKFT Felsőörs elleni idegenbeli
siker a 4. fordulóban (22-23)”
Jelenleg pont ez a gárda áll a tabella élén. Bravúrként lehet elkönyvelni a PLER és a Győr elleni győzelmeket és ami fontos,
hogy a szezon végén a kötelezőket biztosan hozta a csapat. (RÉV,
PEAC) Kilenc gólos volt a legsúlyosabb vereség (Balatonfüred
U21 24-33), viszont győzelemből
akadt nyolc gólos (Budai Farkasok, Győr) és az ősz gólcsúcsát
hozó PEAC elleni 34-22.
Egy kis statisztika az őszről:
2. TAC 11 8 0 3 301 – 267
16 pont
18 játékos lépett pályára, közülük
13 minden mérkőzésen játszott.
14 játékos szerzett gólt, A házi
góllövőlistát Harsányi vezeti 55
góllal, mögötte Iváncsik következik 54 találattal, majd Győrffi
és Schekk jön 46 góllal. A büntetőket Harsányi és Iváncsik lőtte
36/31.
Otthon:
5 4 0 1
8 pont
Idegenben: 6 4 0 2
8 pont
Amikor félidőben vezetett a csapat mindig győzött, míg félidei
hátrányból egyszer tudott fordítani (Pécsett)
A tavaszi szezon február 15-én
kezdődik, ekkor hazai pályán a
Veszprém U21-es gárdáját fogadja a TAC. Január 21-én Liga Kupa
mérkőzésen a Veszprém KKFT
Felsőörs látogat Tatára.
-ta-

Nincs új a nap alatt, így 2019et is futással búcsúztatták Tatán.
Bár ez a Szilveszteri Futás nem
emlékeztetett a télre, hiszen hó
és hideg ezúttal sem volt. Volt
viszont sok futó ami tekintettel
arra hogy december 31-e munkanap volt dicsér minden résztvevőt. Azért az valószínű, hogy
nem sokan dolgoztak, hanem
szabadságot vettek ki, vagy kaptak erre a két napra. Az időjárás
viszont kedvezett a futásra, így
nem csoda hogy 10-15 perccel
a 10 órai rajt előtt még hosszú
sorok vártak a nevezés leadásá-

ra. Aztán a rajtnál Purger Zoltán
alpolgármester már 476 futót
köszönthetett és kívánt mindenkinek jó futást és boldog új évet.
Eltelt egy kis időbe, amíg az
utolsó futó is áthaladt a rajtkapu alatt és elindulhatott az egy
tó körre. Közben gyülekeztek
azok, akik hosszúnak gondolták a 7.2 km-t és a gyerekekkel
együtt inkább a 2 km-t választották. Sándor Péter és csapata
gyorsan beállította az indulókat,
majd nekivághattak a távnak. Itt
minden célba érkező csokit kapott. Közben már az Építők-par-

kja felé fordult a figyelem, várva
az egy kört teljesítőket. Nem is
kellett várni, mert kicsivel több
mint 23 perc után már érkezett
az abszolút első helyezett Bognár Domonkos, aki egyébként
versenyszerűen is hosszútávfutó,
így neki ez a táv talán még rövidnek is számított. Alig 5 perc telt
el és a férfi győztes után már a
nők között elsőként célba érkező
Schaffer Dorottyának tapsolhatott a szurkoló sereg. Már a rajt
előtt a szervezők közül többen
a jelmezeseket keresték, hiszen
díjazásra került a 3 legötletesebb

Közgyűlést tartott a TAC

A TAC a város legrégebb alapított sportegyesülete. Hogy
pontosan hány éves abban
nincs teljes egyetértés. Mindez
attól függ ki melyik előd sportegyesületet tart valóban a mai
egyesület elődjének. A többség
a 110 évvel ezelőtt alapított

sportegyesületet tartja elődnek,
így 2020-ban arra készülnek az
egyesületnél, hogy méltó módon meg is ünnepeljék a születésnapot. Az elmúlt év végén
azonban még fontosabb dolog
miatt hívták össze a küldött
közgyűlést. Az ok: lejárt az el-

jelmezben futó. Elég sokan gondolták úgy, hogy a szilveszteri
futáshoz legyen valami különleges öltözet. Volt itt hóember,
mikulás, szörnyella de frász,,
angyal, manó, superman és még
számtalan jelmez. Végül azé a
családé lett a legötletesebb jelmez ahol négyen is beöltöztek és
vihettek haza ajándékcsomagot.
Eredmények: férfiak: 1. Bognár
Domonkos, 2. Szántó Bence, 3.
Háder Olivér
nők: 1. Schaffer Dorottya, 2.
Weibl Anisa, 3. Izbéki Alexandra
Tompa Andor

nökség mandátuma. A Jelölő
Bizottság sokat dolgozott azon,
hogy megtalálja azt a 8 főt
akik a következő négy évben
a clubbért dolgozhatnak. Az
elnökségi tagok és a Felügyelő
Bizottság tagjainak megválasztása várt a küldöttekre. Hanesz
József elnök megköszönte az
eddigi munkát, hiszen az elmúlt
időszakban az Aréna beruházásán kívül is voltak nehéz időszakok az egyesület életében.
De ahogy fogalmazott: „az
egyesület 110 év után is életben van és reméljük még sok
jó év áll előttünk.” Mivel más
napirendi pont nem volt, így a
küldöttek gyorsan végeztek.

A jelöltek közül a jelenlévők
néhány mondatban bemutatkoztak, majd jöhetett a titkos
szavazás. A 31 küldött a legkevesebb szavazattal is 77%os arányban voksolt a tagokra.
Így 2020. január 1- után a TAC
elnöksége a következő összeállításban dolgozhat: Hanesz
József elnök, Balatoni Mónika,
Görözdiné Vojnics Klára, Harsányi Gergely, Kiss József, Purger Zoltán, Petróczi Balázs, Dr
Vértesi Nikol, Zombori Mihály.
A Felügyelő Bizottságba egyelőre két tagot választottak: Kele
Zoltánnét és Madar Gábort.
Mindkét testület mandátuma
2023. december 31-ig szól. -ta-

ezren indulnak a különböző
sportágakban a Diákolimpián.
A KEM Diáksport és Szabadidő Egyesület minden évben
értékeli és megjutalmazza a
tanévben Diákolimpiai bajno-

kokat. December közepén az
Edzőtáborban került sor az ünnepségre, ahol a tatai iskolák
is szép számmal jelentek meg
bajnokokkal.
Kajak-kenu: Flaskár Fruzsina
Református Gimnázium
Pazár Anna Luca Eötvös József Gimnázium
Karate: Szelőczei Benjámin
Kőkúti Általános Iskola
Kötélugrás: Fogel Zsófi Eötvös József Gimnázium
Kiss Lili, Kiss Nóri, Kun Kata,
Kun Kamilla Talentum Iskola
Sakk: Bányóczki Virág Eötvös
József Gimnázium
Sportlövészet: Kis Éva Színes
iskola			
-ta-

Olimpiai bajnokokat köszöntöttek

A sportban egy olimpiai bajnoki cím minden versenyző
álma. Azért keveseknek sikerül az álmot megvalósítani.
Rengeteg munka, tehetség,
szerencse, sok mindennek ös�-

sze kell jönni ahhoz hogy valaki felállhasson az olimpiai
dobogóra. A fiataloknak a Diákolimpia ad lehetőséget arra,
hogy az álmuk magvalósulhasson. Hogy aztán ebből lehet-e

egy „igazi” olimpiai dobogó az
már más kérdés. Mindenesetre
a Diákolimpiai versenyrendszer révén sokan mondhatják
magukat olimpiai bajnoknak.
A megyéből évről-évre több

