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Tata Város Önkormányzata és a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt. szervezésében 
idén is két koncerttel köszöntötte a város 
az új esztendőt, a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban.
Január elsején a 100 Tagú Cigányzenekar 
fellépésével kezdődött el 2022 kulturális 
eseményeinek sora. Az 1985. november 
2-án alakult, Magyar Örökség-díjas társu-
lat klasszikus szimfonikus zenekarként mű-

ködik, ugyanakkor a világon egyedülálló 
zenei formáció. Komolyzenei művek mel-
lett hagyományos magyar cigánymuzsikát, 
magyar nótát és népdalokat is játszanak. 
Ez az együttes a világ legnagyobb ci-
gányzenekara, megalakulása óta több, 
mint ezer hangversenyt adott hazánk 
legkisebb településeinek művelődési há-
zaitól kezdve a világ számos országának 
koncertterméig. A zenekar, mely 2020. 
január elsején is fellépett városunkban, 
ismét nagy sikert aratott újabb tatai sze-
replésével, több, mint két órás koncerttel 
szórakoztatva a  közönséget.
Január 7-én „Vízkereszt, vagy amit akar-
tok” címmel folytatódott az újévi kon-
certek sora, az eseményen először Michl 
József polgármester mondott köszöntőt. A 

városvezető emlékeztetett a Takarék 
Index tavaly év végén nyilvánosságra 
hozott élhetőségi rangsorára, melyen a 
Tatai járás az 5. helyen szerepel a leg-
élhetőbb hazai járások között. Michl 
József kiemelte: - A felmérés szem-
pontjai közt a kultúra is kiemelt helyen 
szerepelt, és nagyon jó érzés, hogy 
folyamatosan nő azoknak az intéz-
ményeknek, közösségeknek a száma, 

amelyek elhozzák a kultúrát, a 
művészetet a tatai közönségnek. 
Hálásan köszönöm nekik, a mű-
vészetoktatást végző iskoláink-
nak, a Kenderkének, a Pötörkének, 
a Peron Tehetségközpontnak, a Vá-
roskapu Zrt.-nek, a Tatai Rend-ház 
Kft.-nek, a kórusainknak és minden, 
kultúrával foglalkozó civil szerveze-
tünknek valamint minden művészet-
pártolónak és segítőnek a 2021-ben 
végzett tevékenységét, az elmúlt 
esztendő sok szép eseményét, hiszen 

hatalmas munka van a produkciók, fellépé-
sek, rendezvények mögött. 
Hagyomány, hogy a Vízkereszt napja al-

kalmából rendezett újévi koncerten fellép 
a MH 25. Klapka György Lövészdandár 

Zenekara is, idén azonban a ví-
rushelyzet miatt nem adhattak 
koncertet zárt térben, így felvé-
telről jelentkezett be a zenekar a 
sportcsarnok kivetítőin keresz-
tül, Balázs Attila őrnagy konfe-
rálásával. A helyszínen Bencsik 
János országgyűlési képviselő 
köszöntőjében hangsúlyozta: - 
Ebben a formában is köszönjük 
a dandárzenekar műsorát és kö-
szönjük odaadásukat, az elmúlt 

időszakban nyújtott segítségüket, mellyel 
logisztikai támogatást nyújtanak kórháza-
ink, egészségügyi intézményeink számára. 
Ezen a téren is szükség van bátorságra, hű-
ségre és becsületességre, annak érdekében, 
hogy az a manapság kényszerűen meglévő, 
kiemelt közszolgáltatás, mint az oltópon-
tok működése, precíz, megbízható legyen. 
A Tatai-medence országgyűlési képviselője 
újévi köszöntő gondolatait így zárta: - Kí-
vánom, azt, hogy az új esztendőben legyen 
kellő bátorságunk, hitünk, kellő figyelmünk 
és ezáltal fegyelmezettségünk egymás irán-

ti bizalommal megtetézve, hogy minél 
többször tudjuk a mindennapi, egyszerű, 
kicsi szépségeket meglátni és befogadni. 
Ha ez így történik, akkor azt várhatjuk 
2022-től, hogy a lehető legtöbbször bol-
dogok legyünk és örömet tudjunk egy-
másnak szerezni.
A sportcsarnokban a Menner Bernát 
Zeneiskola növendékeinek koncertjét 
hallhatta a közönség, fellépett az iskola 
Vonós és Fúvószenekara, valamint az in-
tézmény összevont zenekara. Vezényelt 
Medveczky-Horváth Györgyi és Belső 
Máté. A tatai újévi koncerteken közre-

működött Jenei Márta és Michl-Perczell 
Anita.

Boldog új évet, Tata!

Fotók: Domokos Attila
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Az eddigi oltási akciók sikerére és az omik-
ron vírusvariáns magyarországi megjelené-
sére való tekintettel 2022. januárjában oltási 
akciót tartanak a kórházi oltópontokon és já-

rásközponti szakrendelőkben.  
Ezeken a napokon lehet menni akár az első, 
akár az elmaradt második vagy a megerősítő 
harmadik oltásra, illetve a gyermekek oltását 

is végzik.
A tatabányai kórházban és Tatán, a szakren-
delőben az oltási akció időpontjai a követke-
zőek:

Háziorvos felnőtt   háziorvosi körzet   oltás helyszíne     vállalt időpont

Dr. Reisz Kornélia    2    Tata, Május 1. út 61.     2022. január 21-22. 
Dr. Horváth Róbert    3    Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.   2022. január 28-29.
Dr. Pálfi János    4    Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.   2022. január 28-29.
Dr. Hantay Zsuzsa    5    Tata, Mikovényi utca 34.    2022. január 28-29.
Dr. Sopov Krszto    6    Tata, Ady Endre út 24.    2022. január 28-29
Dr. Kaizer Ákos    8    Tata, Váralja utca 6.     2022. január 28-29
Dr. Peti Ildikó Edit    9    Tata, Május 1. út 61.     2022. január 21-22.
Tatai Egészségügyi Alapellátó Intézmény 
(Dr. Túri Lászlóhelyettesítő orvos)  7., 10    Tata, Váralja utca 6/A.    2022. január 14-15.

Megkezdődött a kará-
csonyfák elszállítása

A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. megkezdte a kihelyezett ka-
rácsonyfák elszállítását.
A Városgazda idén is arra hívja 
fel a tataiak figyelmét, hogy a 
fenyőkről távolítsanak el min-
den díszt, dekorációt, és a már 
lecsupaszított fákat helyezzék 
ki a szelektív hulladékgyűjtők, 
valamint a házakhoz, háztöm-
bökhöz tartozó hulladékgyűjtők, 
szeméttárolók mellé, ezzel is se-
gítve a begyűjtést.
Az összegyűjtött fenyőket le-
darálják, majd fabrikettet állí-
tanak elő belőlük. A karácsonyi 
fenyők elszállítása a következő 
hetekben folyamatosan zajlik 
majd városunkban.

Oltási akció januárban

12-18 éves korosztály és felnőttek 
oltása:

TATABÁNYA:
– Január 13-án 7-18 óráig
– Január 20-án 7-18 óráig
– Január 21-én 14-18 óráig
– Január 27-én 14-18 óráig
– Január 28-án 14-18 óráig
TATA:
– Január 14-én 14-18 óráig
– Január 15-én 7-18 óráig

– Január 22-én 10-18 óráig
– Január 29-én 10-18 óráig

5-11 éves korosztály oltása

TATABÁNYA:
– Január 11-én 14-18 óráig
– Január 18-án 14-18 óráig

Visszaoltás dátumai:
– Január 19-én 14 – 19 óráig

TATA
-Január 19-én 14-18 óráig

Visszaoltás dátuma:
– Január 10-én 15-19 óráig
– Január 17-én 15-19 óráig

A minél szélesebb körű átoltottság ér-
dekében a háziorvosok is tartanak oltási 
akciónapokat az új év első hónapjában. 
Tatán a következő időpontokban fordul-
hatnak oltásért a háziorvosokhoz:

Hosszú egyeztetés-sorozatot kö-
vetően Tata Város Önkormány-
zatának tulajdonába került az 
egykori HVDSZ üdülőépület 
együttes a Fényes Forrásvidék 
területén. A témáról Michl József 
polgármester tartott sajtótájékoz-
tatót a helyszínen, január 11-én.
A Fényes területén az utolsó 
nagyobb üdülőépület együttes, 
mely magántulajdonban volt, 
a Helyiipari és Városgazdasá-
gi Dolgozók Szakszervezete 
(HVDSZ) 2000 tulajdonában 
állt. Michl József elmondta: - 
Ez a  3 hektáros terület egykor a 
városok  üzemeltetésében részt 
vállaló dolgozók gyermekeinek 
üdültetésére szolgált. A rendszer-
váltást követően a szakszervezet 
már nem használta a területet, 
mellyel kapcsolatban egy vita is 
kialakult, ugyanis a felépítmé-
nyek ugyan a HVDSZ tulajdo-
nában álltak, ám az épületek alatt 
lévő földterület tulajdonosa a vá-
ros. A szakszervezet folyamato-
san szerette volna elérni, hogy a 
földterület is az övé legyen, de az 
elődeim és én magam is védtük 
Tata érdekeit, s nem adtuk át az 

ingatlant. Körülbelül két évtize-
de nem nyaralt már ezen a helyen 
senki, és ezen idő alatt, az épü-
letegyüttes teljesen tönkrement, 
szomorú, hogy a karbantartást, 
fenntartást is elmulasztotta a 
szakszervezet, melynek 5 évvel 
ezelőtt az épületekért cserébe 
az önkormányzat felajánlott egy 
több, mint 30 millió forint értékű 
tatai ingatlant is, de nem fogad-
ták el.
A szakszervezettel a kialakult 
helyzet rendezését több alkalom-

mal megkísérelte az önkormány-
zat, az elmúlt években számos tár-
gyalást tartottak a szakszervezet 
vezetőivel. Végül, az egyezteté-
sek eredményeképpen a feleknek 
sikerült egy javaslatot megfo-
galmazniuk, s az önkormányzat 
megvásárolta a felépítményeket. 
Ezzel kapcsolatban Tata polgár-
mestere úgy nyilatkozott: - Na-
gyon sok fordulóban tárgyaltunk 
erről, végül tavaly év végén si-
került megállapodni és aláírni a 
szerződést. A képviselő-testület 

jóváhagyta azt a javaslatot, hogy 
a város 15 millió forintot fizet a 
HVDSZ-nek az épületekért. A 
vételárba beszámításra került a 
szakszervezetnek a felépítmé-
nyek által elfoglalt földterületek 
után fizetendő használati díjának 
elmúlt 5 évi összege, amely 3 
millió forint, így tulajdonképpen 
12 millió forintba került az ön-
kormányzatnak, hogy végre a tu-
lajdonunkat újra mi tudjuk hasz-
nálni - fogalmazott Michl József, 
aki hozzátette, az a nagy feladat 
vár ránk, hogy kitaláljuk, hogyan 
tudunk ebből a romhalmazból to-
vábblépni. 
Az önkormányzat a tervek sze-
rint kiír majd egy pályázatot, de 
előtte precízen felméri a helyszí-
nen lévő jelenlegi állapotot, bele-
értve azt a számos értékes fát is, 
ami jelenleg ott található. A kép-
viselő-testület jóváhagyásával az 
önkormányzatnak most már teljes 
joga van továbblépni a területen, 
ahol csak a romok eltakarítása 
több tízmillió forintba kerül majd. 
Michl József ezzel kapcsolatban 
hozzátette: - A megállapodás nyo-
mán elindul egy tervezési idő-
szak, és a tataiak véleményét is 
meghallgatva, a Városkapu Zrt. 
koordinálásával megkezdjük a 
munkát, hiszen egy újabb jelen-
tős, fejlesztési terület került visz-
sza az önkormányzatunkhoz.

Az önkormányzat tulajdonába kerültek a HVDSZ üdülő épületei

Fotó: Domokos Attila
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Az „Esterházy Miksa Vi-
ator” sportolói ösztöndíj-
ra pályázatot nyújthat be 
minden tatai sportegyesü-
letben sportoló személy 
vagy tatai sportegyesület-
ből induló sportoló, aki 
olimpiai sportágban válo-
gatott kerettag és a pályá-
zat benyújtásának napján 
nem múlt el 30 éves. A pá-
lyázatot Tata Város polgár-
mesterének kell címezni. 
A sportoló által benyújtott 
pályázatnak tartalmaznia 
kell a sportoló személyi 
adatait, lakcímigazolá-
sát, az elért eredményeit, 
valamint az indoklást. A 
pályázathoz csatolni kell 
az érintett sportegyesület 
vezetőjének ajánlását is. A 
pályázat benyújtható sze-
mélyesen, postai úton vagy 
e-mailen a polgarmester@
tata.hu vagy a civil@tata.

hu e-mail címre. A sporto-
lói ösztöndíjra vonatkozó 
jogosultságot Tata polgár-
mestere állapítja meg.  
A jogosultság megállapí-
tása esetén a támogatást a 
Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal minden hó-
nap 15-ig utalja a jogosult 
bankszámlájára. Az ösz-
töndíj folyósítását az érin-
tett sportegyesület indok-
lással ellátott kérelmére a 
polgármester szüneteltet-
heti, megszüntetheti.
Az ösztöndíj mértéke ha-
vonta bruttó 40 000 forint.       
További információ: Ta-
tai Közös Önkormányzati 
Hivatal, Izsáki Zsuzsanna 
humánszolgáltatási ügyin-
téző, telefon: 34/588-664, 
e-mail: civil@tata.hu.
A pályázatokat 2022. már-
cius 15-ig lehet benyújta-
ni.

Új helytörténeti közösségi oldal 
indult útjára a Facebookon, a 
2022-es Fellner Jakab Emlékév-
hez kapcsolódóan.
A Fellner Jakab Emlékév Bi-
zottság 2021. novemberében 
rendezett sajtótájékoztatóján a 
Tatai Várban jelentette be, hogy 
a 2022-es esztendő Fellner Ja-
kab Emlékév lesz Tatán, az épí-
tész születésének 300. évfordu-
lója alkalmából. Fellner Jakab 
(1722-1780) a tatai uradalom 
egykori építőmestere, a magyar-
országi barokk építészet egyik 
legjelentősebb alakja 1743-ban 

került városunkba, az Esterhá-
zyak birtokán dolgozott először 
pallérként, majd az uradalom 
építésze lett. A Fellner Jakab 
Emlékév keretében idén számos 
programmal készülnek a szerve-
zők, Tata Város Önkormányza-
ta, a Kuny Domokos Múzeum, a 
Fellner Jakab Kulturális Egyesü-
let és együttműködő partnereik. 
A barokk építész nevét viselő, 
és az Emlékévnek szentelt új 
helytörténeti közösségi oldalt az 
önkormányzat a tatai múzeum 
és a Fellner Egyesület együtt-
működésével és szakmai támo-

gatásával működteti. Az oldalon 
a következő 12 hónap során heti 
rendszerességgel jelennek majd 
meg olyan posztok, melyek 
Fellner tevékenységét, mun-
kásságát, életét mutatják be. Az 
érdekes tartalmak mellett azért 
is érdemes követni az oldalt, 
mert a tervek szerint játékokat is 
meghirdetnek majd rajta, emel-
lett pedig az érdeklődők nyo-
mon követhetik rajta keresztül 
az Emlékév programkínálatát is. 
Az új helytörténeti közösségi ol-
dal címe: facebook.com/fellner.
jakab.tata

Január 9-én koszorúzással tiszte-
legtek a szovjetek által elhurcolt, 
és 1945. január 4-én Dunaszent-
miklós közelében meggyilkolt 
26 polgári áldozat emléke előtt 
Dunaszentmiklóson az emlékke-
resztnél és Szomódon a kopjafá-
nál, a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulás, a Szomódi Helytörténe-
ti Egyesület és a Budapesti Erdő-
gazdaság Süttői Erdészete szer-
vezésében.
A IV. SS-páncéloshadtest 1945. 
január 1-jén indította el a Kon-

rád hadműveletet, melynek célja 
a Vértes-hegység és Budapest 
között lévő szovjet katonai erők 
szétzilálása és felszámolása, va-
lamint a Budapesttel való kapcso-
lat megteremtése volt. A német 
haderő Komáromnál vagoníro-
zott ki, és Dunaalmás, Agostyán 
illetve Tarján irányába indította 
meg az offenzívát. Ebben a tér-
ségben karácsony óta a szovjet 
haderők által elfoglalt területek-
ről gyűjtötték össze „málenkij ro-
botra" a lakosságot. Január 1-én 

a szomódiakat 147 összegyűjtött 
környékbelivel Agostyán felé te-
relték, Dunaalmás és Neszmély 
lakóit szintén összeterelték, és 
Süttő irányába Bikol pusztán 
át hajtották gyalog a 220 civilt 
Tardos felé, útépítésre. Ők esté-
re szintén csak Agostyánig ju-
tottak. Január 2-án hajnalban az 
agostyáni gyűjtőtáborból közel 
ezer foglyot szabadítottak ki az 
előre nyomuló német katonák. A 
kiszabadított magyar foglyok mi-
előbb haza szerettek volna jutni, 

de sajnos nem tudhatták, hogy 
Szomód, Dunaszentmiklós illet-
ve Neszmély dombjait és erdeit 
akkor még az oroszok ellenőriz-
ték. A Vörös Hadsereg katonái 
ismét fogságba ejtettek egy ha-
zafelé igyekvő csoportot. A fog-
lyok január 3-án az éjszakát Du-
naszentmiklóson töltötték, majd 
hajnalban a szovjetek tovább 
hajtották őket az erdő felé, a ha-
lálba. A Vörös Hadsereg katonái 
január 4-én délután 4 órakor Du-
naszentmiklós határában végez-
tek 26 magyar foglyukkal. A 
vérengzést ketten élték túl, 
a szomódi Pőcze László és 
Bartha István Erdélyből.
Az áldozatokra és az ese-
ményekre emlékezve Tatán, 
a Városházán 2019 febru-
árjában, a kommunizmus 
áldozatainak emléknapja 
alkalmából mutatták be  a 
„Jégbefagyott sikoly - A 
szovjetek által elhurcolt és 
1945 januárjában Duna-
szentmiklós közelében 
meggyilkolt polgári áldoza-
tok emlékezete” című  hely-
történeti kiadványt. A könyv 
a  polgári áldozatokról szól: 
egyrészt emléket állít azok-

nak, akik egy kegyetlen és értel-
metlen öldöklés áldozatául estek, 
másrészt azt is bemutatja, hogy 
az esemény és az elvesztett csa-
ládtagok, jó ismerősök emlékeze-
te hogyan rejtőzködött a szovjet 
megszállás hosszú-hosszú év-
tizedei alatt és hogyan bukkant 
fel megint, amint megszűnt az 
elnyomás, és akadt valaki, aki 
utánajárjon a történteknek. A kö-
tetben számos visszaemlékezés 
olvasható, közöttük olyanok is, 
amelyek Tatára vonatkoznak.

Elindult a Fellner Emlékév közösségi oldala Ismét lehet pályázni a 
sportösztöndíjra

A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar ismét 
nyílt napot tart a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központban a Piarista Rendház épületében, 2022. január 
20-án 15:00 és 17:00 óra között.

A tatai képzési helyszínen elérhető alapképzések:
- Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA, levelező tagozat

 -Gyógypedagógia BA - tanulásban akadályo-
zottak szakirány, levelező tagozat

A januári nyílt nap programja:

15.00 - Köszöntők
-Dr. Simon István Ágoston, a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Kar oktatási dékán-
helyettese
-Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai Rend-ház Kft. 
ügyvezetője, a Tatai KFKK vezetője
15.15- A Soproni Egyetem Benedek Elek Pe-
dagógiai Kar és képzési portfoliójának bemu-
tatása, a felvételi eljárással kapcsolatos infor-

mációk
-Dr. Simon István Ágoston
15.45 - A tatai KFKK-ban induló képzések bemutatása, 
"Kérdezz-felelek" a képzésekkel és a felvételivel kapcso-
latban
-Dr. Simon István Ágoston,

-Dr. Závoti Józsefné, a Soproni Egyetem docense, szak-
felelős
16.00 - 16.15- TATAI KFKK Tour 
-Vezetett túra a volt Piarista Rendház épületében
16.30-17.00 - Online Nyílt Nap
Csatlakozni az alábbi linken lehet, ahol Acsainé Dávid 
Ágnes várja a kérdéseket:
https://meet.jit.si/BPKNyiltNap2021tata 
A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét, a nyílt nap 
személyes részvétellel összefüggő járványügyi hatályos 
intézkedéseire:
-A hatályos jogszabályok értelmében az eseményre tör-
ténő belépés csak és kizárólag érvényes védettségi iga-
zolvány felmutatásával lehetséges, valamint a Kar egész 
területén a szájat eltakaró maszk használata kötelező.
-A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy védett-
ségi igazolvány felmutatásával vehet részt az eseményen 
vagy az őt kísérő nagykorú személynek (szülő, gyám, pe-
dagógus, stb...) szükséges védettségi kártyával rendelkez-
nie a belépéshez.

Nyílt napot tart Tatán a Soproni Egyetem

Tisztelet a hősöknek

Fotók: Tata Város Facebook oldala



A 2021-es karácsonyt megelőző-
en  az Egyesületünk tagjai, hoz-
zátartozóik, unokáik gyülekeztek 
a  Tatai Református  Kistemp-
lomban  december 15-én, délután 
a karácsonyi összejövetelre. Szép 
létszámú közösség előtt Deák 
László református segédlelkész 
megható Jézus születését méltató 
imáját mondta el! Lelkész úr az 
egyesület hagyományőrző ren-
dezvényein mond imát rendsze-

resen.
 A Vaszary iskola 15 fős diákcso-
portja Mesterné Lupták Marianna 
és Sárosi Csaba tanárok felkészí-
tésével színvonalas, hangulatos 
ének zenei műsorukkal arattak 
nagy sikert, különösen a citerás 
Tóth Dani, aki az Őszirózsa Dal-
kört is kísérte az ünnepi műsor 
zárásaként.
 A diákokat követte Szűcs Renáta 
szociális gondozó fiatal klubta-

gunk szívet lelket gyönyörköd-
tető Csendes éj és karácsonyi 
népdalával Mesterné Lupták 
Marianna tanárnő orgona kísére-
tével.
Karácsonyi rendezvényeink 
fénypontja unokáink szereplése.   
Nagy Luca  a Fazekas utcai isko-
la 8. osztályos tanulója fagottjá-
tékával kivívta elismerésünket.
Meghívásunkra eljött hozzánk 
Herczog Richard Ricsi duna-

szentmiklósi harmónikaművész, 
aki játékával elkápráztatta a je-
lenlévőket.Különösen nagy tet-
szést aratott visszaemlékezése  
a közelmúltban  elhunyt Balázs 
Fecóról, az “Érints meg”  című 
dalának előadásával.
Bankó Róbert klubtagunk a Sze-
retetről írt saját versét adta elő, 
majd ezt követően egy maga ké-
szített albumot adott ád Sárközi 
József elnöknek 80. születésnap-

ja alkalmából.
 Goldschmidt Jutka klubtagunk 
Ady Endre egyik legszebb versé-
vel  Az én kis falumban köszön-
tötte mély átéléssel a jelenlévő-
ket.
 A klubdélutánt az Őszirózsa Dal-
kör éneklése zárta szebbnél szebb 
karácsonyi dalokkal a tanárnő ve-
zetésével.
 Az ünnepi műsor után szeretet-
vendégség várta közösségünk 
tagjait és a szereplőket finom 
süteményekkel, gyümölccsel. A 
beszélgetéskor felidéztük a régi 
karácsonyok emlékeit. Az aján-
dékozás sem maradt el. A sze-
replők csokoládénak és szaloncu-
kornak örülhettek, az Egyesület 
tagjai és  a műsor szervezői gra-
vírozott ajándék tollat kaptak.
Az ünnephez közeledve Boldog, 
Szeretetteljes Karácsonyi Ünne-
peket, Békés Új Esztendőt kívá-
nunk mindannyiunknak.

Sárközi József nyá ezredes
   Honvéd Bajtársi Klub Tata

              klubelnök
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Fotó: Honvéd Bajtársi Klub

A 2021-es esztendő adventi 
időszakában ismét megszer-
vezésre került az „ADNI JÓ” 
elnevezésű program, melyet 
a Szociális Alapellátó Intéz-
mény és a Tatai Kertvárosi 
Óvoda hívott életre évekkel 
ezelőtt.
A program célja, hogy már kis-
gyermek korban érzékenyítsük 

a gyermekeket az adakozás 
örömére, és arra, hogy milyen 
sokat tehetünk úgy is, hogy 
nem ismerjük azt a személyt, 
aki az általuk összeállított kis 
figyelmességgel teli meglepe-
téses dobozkát megkapja. 
A Család és Gyermekjólé-
ti Központ munkatársainak 
segítségével tájékozódtunk 

azokról a gyermekekről, akik 
szívesen fogadják a nagy sze-
retettel és gondoskodással ké-
szített ajándékokat, az óvoda 
dolgozói pedig segítették és 
koordinálták a folyamat sike-
res megszervezését.
 Ennek a közös együttműkö-
désnek köszönhetően renge-
teg kis cipős doboz telt meg, 
melyet a pandémia miatt idén 
ugyan személyesen nem volt 
módjuk átadni a gyermekek-
nek, azonban december 17-én 
eljuttattuk a szervezők részére. 
Legnagyobb örömünkre az 
idei évben a Fürdő Utcai Nép-
hagyományőrző Óvodában 
is sokan csatlakoztak ehhez a 
kezdeményezéshez, ott is lel-
kes segítőkre találtunk.
Hálásan köszönjük az adomá-
nyokat, az odafigyelő szeretet-
teljes gondoskodást!

Petőné Sáradi Zsuzsanna
Tatai Kertvárosi Óvoda 

vezetője

Családi karácsony a Honvéd Bajtársi Klubban

A múlt héten szomorú hírt kap-
tam Klárikáról. Férje elveszté-
se után már nem igazán találta 
helyét, pedig szerető családja 
mindent megtett, hogy a fáj-
dalmát mind jobban tudja el-
viselni. Egy idő után lányához 
költözött. Rövid kórházi ápolás 
után csendesen elhunyt. Klá-
rika 87. életévében távozott el 

közülünk.
Személyes  kapcsolatom a Fa-
zekas iskolára vezethető vissza. 
Pályakezdőként kezdtem ebben 
az iskolában, Klárika is ott 
tanított mint testnevelő tanár. 
Majd 1973-ban együtt kerül-
tünk a Kertvárosi iskolába.
Klárika mint igazgató, én to-
vábbra is mint tanító. A tan-
testület, a szülők, a gyerekek 
közössége hamar elfogadta, 
tisztelte, megszerette vezetői 
stílusát, egyéniségét. A test-
nevelés tantárgyból eredő 
készségek, képességek mint 
a fegyelem, kitartás, szorga-
lom, akaraterő, csapatmunka, 
szabálykövetés mind segítette 
feladatkörének ellátásában. 
Türelme, kedvessége, megoldó 
képessége, empátiája a vezetése 
alatt elért tanulmányi eredmé-
nyek, sportsikerek  kovácsolták  
szoros, összetartó közösséggé a 
tantestületünket, a tanulói és a 
szülői közösséget.

Példaértékű volt családi élete 
is. Nagyszerű anya, feleség és 
büszke nagymama volt. Fontos 
volt számára a család, de an-
nak minden örömét, gondját és 
baját az iskola kapuját átlépve 
maga mögött tudta hagyni.
Az iskolában, de sokszor azon 
kívül is a NAGY CSALÁD, a ta-
nulók, szülők, tantestület örö-
mei, gondjai foglalkoztatták. 
Így emlékezünk mi Klárikára 
mint kollégák.
Biztos vagyok benne, hogy 
ugyan így tesz sok tanítvány és 
szülő is.
 
Most sajnos elérkezett a búcsú. 
Fájó szívvel tesszük.
Klárika! Nyugodj békében!
Emléked a szívünkben él to-
vább.
 
A még életben lévő Kollégák 
nevében,

Szabóné Helga

Adni jó

Emlékezés Keller Györgyné Klárikára,
 a Kertvárosi Általános Iskola  nyugalmazott igazgatójára

A Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár legújabb kutyaterá-
piás foglalkozása a tél jegyé-
ben zajlott, olvasható az intéz-
mény közösségi oldalán.
“A gyermekek bemutatkozása 
után A kutya meg a nyúl című 
vers elrepített minket a hideg 
tél világába. Megtudtuk, hogy 
miért kurta a nyúl farka, és 
miért csupasz a kutyus tappan-
csa. Aki nem hiszi, győződjön 
meg róla! 
Tudtátok, hogy sok hason-
lóság van a kutya és a könyv 

között? Például mindkettőnek 
van gerince. A Vaszary Isko-
la 2. c osztályos tanulói sor-
ra megmutatták a kutyuson 
a testrészeit. Simon kutyus 
ezt igen élvezte, a gyerekek 
megsimo(n)gatták a fejecs-
kéjén, majd a lábacskáján, és 
így tovább. Megannyi érdekes 
feladat várt még a kicsikre és 
Dr. Simonra, aki a foglalkozás 
végén egy kicsit elszontyolo-
dott, és arra gondolt, hogy „de 
kár, már el is mentek a gyere-
kek…”

Nem ette meg a kutya a telet! 

Fotó:mzsvktata

Fotó: a szerző felvétele
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A Tatán pihenő vízimadarak több-
sége 2021 Szilveszter-éjszakáján 
kitartott az Öreg-tavon
Tata Városa által 2018-ban beve-
zetett tűzijáték korlátozás tiszte-
letben tartása eredményt hozott: 
az Öreg-tavon gyülekező sokezer-
nyi vadlúd, réce, sirály és egyéb 
vízimadár többsége nem hagyta el 
a biztonságot nyújtó tómeder víz 
és iszapfelületét. December 31-
én reggel számolt 23 ezer lúdból 

több, mint 13ezer vészelte át a kri-
tikus éjszakát. 
- Tata immár a negyedik szilvesz-
tert élhette meg úgy, hogy a nem-
zetközi viszonylatban is kiemel-
kedő értéket képviselő Öreg-tavon 
telelő sokezernyi madárnak nem 
kellett világgá menekülnie. Min-
den szilveszter után felmerül a 
kérdés, hogy miként lehet értékel-
ni ezt az éjszakát, illetve saját ma-
gunkat, embereket? Vajon meny-

nyire tartottuk be a szabályokat, 
mennyire tartottuk fontosnak a 
természeti értékek, a háziállataink 
vagy éppen embertársaink nyugal-
mának szempontjait?
- A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület Komá-
rom-Esztergom megyei szerveze-
tének önkéntesei az éjszaka során 
a tópartot és a város több pontját 
ellenőrizték. A tűzijátékozással 
érintett gócpontokat az önkénte-
sek a város legmagasabb pont-
jának számító Kálvária-dombról 
azonosították. A város különböző 
pontjain, magánkertekben jellem-
zően csak rövidebb, néhány perces 
tűzijátékozás zajlott, ami a jelen 
szabályozás szerint szabálysértés-
nek minősül. Sikerült 5 csoportot 
tetten érni az este folyamán, akik 
tilalmi területen tevékenykedtek.
Aggodalomra ad okot azonban 
néhány olyan gócpont megléte, 
ahol minden évben igen erős tűzi-
játékozás zajlik. A jövőben ezek-

re kiemelt figyelmet fordítunk 
és kérjük a rendvédelmi szervek 
hathatós fellépését és a korlátozás 
betartását.
- A tűzijátékozásra vonatkozó he-
lyi szabályozás eredményességé-
nek egyik leghitelesebb fokmérője 
az Öreg-tavon kitartó vadludak 
mennyisége.
Eddigi eredmények:
2018 szilveszterén a ludak 
60 %-a
2019 szilveszterén a ludak 
100 %-a
2020 szilveszterén a ludak 
70 %-a
2021 szilveszterén a ludak 60 %-a 
maradt Tatán, az Öreg-tavon.
Ez óriási előrelépés, hiszen a ko-
rábbi években a vadludaknak át-
lagosan alig 30 %-a tartott ki az 
Öreg-tavon szilveszterkor, de vol-
tak évek, amikor az összes vadlúd 
hetekre elriadt a tóról. A Tatán 
megalkotott helyi rendelet ezt a 
rendkívül aggasztó folyamatot ál-

lította meg. A tatai szilveszterek 
ma már összehasonlíthatatlanul 
csendesebbek, mint 2018 előtt. A 
környező településeken (még a 
kis falvakban is) lényegesen több 
tűzijátékot robbantanak, mint Ta-
tán. Nagyon sokszor az ottani ro-
bajlásokat hallják úgy a tataiak, 
mintha a városban történtek volna, 
ez a medence-jellegű elhelyezke-
désből adódik.  
- Egyesületünk ezúton is meg-
köszöni Tata városának, hogy 
a természeti értékek megőrzése 
érdekében megalkotta azt a he-
lyi rendeletet, ami országosan is 
példaértékű, és amely révén ma-
guk a tataiak is rendkívül sokat 
tehetnek az Öreg-tó nemzetközi 
természetvédelmi jelentőségének 
megőrzése érdekében! Köszönjük 
a rendőrség, polgárőrség, és civil 
önkénteseink fáradhatatlan mun-
káját, kitartását! 

MME Komárom-Esztergom 
Megyei Helyi Csoport

Bevált a szilveszteri tűzijáték tiltás
A vadludak jó része Tatán köszöntötte az új évet

Több, mint 300-an búcsúztatták futással a 2021-es esztendőt december 31-én az Öreg-tó part-
ján. A hagyományos szilveszteri futáson, melyet idén már 38. alkalommal rendeztek meg, idén 
sem hiányoztak az ötletes jelmezek.
Fotók: Domokos Attila

https://www.facebook.com/mmekomaromesztergom
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Kosárlabda 
Férfi kadett ALBA Fehérvár/A – TSE 52-89 (15-21,17-17,10-24,10-27)
Vezette: Koller I., Horváth A.
Pontszerző: Zalavári 38, Bittmann 17, Orbán 13/9, Tápai 8, Dávidházy 8, Molnár 4, Nagy 1
AKMÉ Körmendi Törpördögök – TSE 63-49 (12-10,21-13,12-10,18-16)
Vezette: Dr Magyari T., Esztergályos R.
Pontszerző: Zalavári 22, Orbán 9/3, Bittmann B. 8/3, Tápai 6, Dávidházy 4
Edző: Orsós-Bogdán Lívia

Az jó, ha vannak hagyományok 
és ezeket őrizni kell. Ezek ápo-
lása erősíti a lelket és folytat-
hatjuk elődeink munkáját. Ilyen 
hagyomány a tatai sportéletben 
több futóverseny is, amelyek 
több évtizede tartoznak életünk-
höz. A Szilveszteri futás már 38 
éve zárja az adott évi sportren-
dezvények sorát. Lehet hó és hi-
deg, eső és sár, vagy ahogy most 
is volt napsütés és szinte meleg 
jelentkezők mindig akadnak. 

Biztos az időjárás is sokat számí-
tott, megtelt a Kajakház környé-
ke december 31-én. Jöttek egész 
kicsik, fiatalok és szépkorúak is, 
egy volt a cél: fussunk egyet az 
év utolsó napján is. Először a ki-
csik kezdték, hiszen tőlük várjuk, 
hogy felnőttként is sportoljanak. 
Rájuk kicsivel több, mint 1 km 
várt és ezt óriási lelkesedéssel, 
energiával teljesítették. Volt, aki-
nél eltört a mécses, potyogtak a 
könnyei, de egy kis biztatással 

ő is célba ért. A Hódy SE edzői 
kis ajándékcsomaggal várták a 
gyerekeket a beérkezés után. Az-
tán ahogy közeledett a 11 óra, az 
igazi Szilveszteri Futás rajtja kö-
zel 400 futó gyülekezett a rajtnál 
várva a visszaszámlálást, amiben 
egy manó is segített. És elindult 
a mezőny. Bár hivatalosan ez 
nem verseny, időmérés sincs, de 
többen is nekiiramodtak, hogy 
kihasználva a szép időjárást tud-
janak jó időt futni. A hozzáértők, 

látva hogy több élsportoló is el-
indult 25 perc körül várták az el-
sőként befutó idejét. Érkeztek is 
hárman nem messze egymástól, 
a végén Árvai Róbert örülhetett a 
győzelemnek.
Á.R.: jól esett a futás, felváltva 
vezettünk, így jó iramot tudtunk 
menni. Volt egy kis sár, de nem 
zavart a futásban. Remek az idő-
járás és jó volt látni ennyi futót 
most is.
Sorra érkeztek a többiek is, az-

tán a férfiak között feltűnt az 
első hölgy. Egyáltalán nem kel-
tett meglepetést a női győztes 
személye, hiszen Szekeresné Dr. 
Bakonyi Fruzsinát lassan örökös 
győztessé lehet avatni, annyi fu-
tóversenyt nyert már Tatán.
B.F.: nem készültem erre a futás-
ra mert én is elkaptam a COVID 
vírust, bár komolyan nem voltam 
beteg. Örülök, hogy eljöttem és 
annak is, hogy nyerni tudtam. 
A futás közben nem ez forgott a 
fejemben, de éreztem, hogy jól 
haladok.
Alig valamivel több, mint egy 
óra alatt mindenki beérkezett a 
célba, így Michl József polgár-
mester és Horváth Zoltán a KEM 
Természetbarát Szövetség elnöke 
átadhatták a női és férfi 1-3. he-
lyezetteknek a serlegeket.
Nők: 1. Szekeresné Dr Bakonyi 
Fruzsina, 2. Nagy Nóra, 3. Barta 
Luca
Férfiak: 1. Árvai Róbert, 2. Kris 
Krisztián, 3. Szabó Benjamin
A díjátadás után a tombola során 
többen is pezsgővel vagy aján-
dékcsomaggal távozhattak az év 
utolsó sportrendezvényéről. Re-
mélhetőleg jövőre mindenkivel 
találkozhatunk a többi futóverse-
nyen.
Az esemény fotói Képriport c Című 
rovatunkban láthatól

Évbúcsúztató futással

A  Magyar Röplabda Szövetség sokféle bajnokságot szervez az után-
pótlás korosztályokban. Az ÉDRA-MÁV Előre klub több női bajnok-
ságban szerepeltet csapatokat. Az U17-es együttes december 18-án 
komoly lehetőség előtt állt. A Szalayné Sebők Éva nevét viselő U17-es 
bajnokság III. osztályából a II. osztályba kerülésért játszhatott osztá-
lyozót. Ráadásul hazai pályán fogadhatta a Balatonfüred és a Dunaúj-
város csapatát. Mindhárom gárda találkozott már egymással akkor az 
ÉDRA jöhetett le győztesen a pályákról. Ez ilyenkor nem nagyon szá-
mít, hiszen most jóval nagyobb a tét mint egy „egyszerű” győzelem. 
Biztosan csak az a csapat bízhatott a feljutásban amelyik mindkét mér-
kőzését megnyeri. Az első találkozón a hazaiak a Balatonfüredi Szent 
Benedek RA ellen léptek pályára. A fürediek felnőtt csapata az Extrali-
gában játszik. Az első szettben 0-1 után 18-18-ig az ÉDRA vezetett, a 
végjáték viszont a vendégeknek sikerült akik 21-re nyertek. A második 
játszma 2-2 után nagyon sima lett, 25-6-ra nyertek a hazaiak. A har-
madik játszma 0-8 után nagy küzdelemben lett a Füredé. A negyedik 
is nagy harcot hozott, ott az ÉDRA ütötte be az utolsó pontot. A döntő 
5.játszma általában fejben dől el, a kérdés az volt melyik csapat hogy 
dolgozza fel az addigi négy szettet. Jól kezdtek a hazaiak, de 4-0 után 
11-11-nél egyenlő lett. A vége jól sikerült, így az ÉDRA ha nehezen is 
de behúzta a győzelmet. A második mérkőzés simább volt, a Dunaúj-
város ellen 3-0 lett az eredmény, ami azt jelentette, hogy tavasszal a II. 
osztályban folytathatja az ÉDRA-MÁV Előre. 
Sántosi-Tóth Eszter edző: a tét rányomta bélyegét a mérkőzésre, de 
megdicsértem a lányokat, mert látszott hogy nagyon akarták a győ-
zelmet. Persze voltak hibák, a Balatonfüred is jól játszott, de amikor 
kellett oda tették magukat. A második meccs az már könnyebb volt egy 
kicsit. Örülök a feljutásnak, de sok munka kell még a jó szerepléshez.

A karácsony előtti hétvégén 
rendezte meg a Magyar Vívó 
Szövetség az egyéni és csapat 
országos bajnokságot. Évek 
óta meghatározó szereplői en-
nek a versenynek az OMS Tata 
női párbajtőrözői. Ebben az 
évben Kun Anna és a csapat 
is címvédőként vágott neki a 
küzdelmeknek. Ahogy lenni 
szokott párbajtőr egyéniben 
indult a legtöbb versenyző, a 
férfiaknál 173, míg a nőknél 
126. A nők mezőnyében Kun 
Anna, Büki Lili, Gnám Tama-
ra és Héder Hanna is pástra lé-
pett. Kovács Sarolta aki eddig 

valamennyi érmes helyezésből 
kivette a részét, most anyai 
örömök elé néz, így csak druk-
kolhatott társainak. Az egyéni 
selejtező nagyon jól sikerült 
a lányoknak, gond nélkül ke-
rültek tovább. A döntő napja 
döcögősebb volt. A legtovább 
Kun Anna jutott aki végül az 5. 
helyen végzett. Gnám Tamara 
került még be a nyolc közé és 
7. lett. Büki Lilinek nem sike-
rült a 16 közé jutás. Az utolsó 
napon a csapatversenyekben a 
női párbajtőrben osztották ki 
az utolsó aranyérmet. A fősze-
replő Szász-Kovács Emese volt 

aki ezen a napon vívta utolsó 
versenyét, befejezte verseny-
zői pályafutását. Csapatával, a 
Vasassal az elődöntőben éppen 
Tatától szenvedtek vereséget. 
A tataiak így most is döntőbe 
jutottak, immáron 8 éve folya-
matosan. Ellenfelük némi meg-
lepetésre a fiatal versenyzőkből 
álló MTK lett. A pesti csapat 
nagyon jól kezdett és az akkor 
szerzett előnyt meg is tudta tar-
tani a végéig és 45-38 arányban 
diadalmaskodtak a Kun Anna, 
Büki Lili, Gnám Tamara, Héder 
Hanna összeállítású OMS Tata 
ellen.

ÉDRA, irány a II. osztály

Eredmények

Nyolcadszor is döntő

Fotó: Magyar Vívó Szövetség facebook oldala


