
Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében idén az esős időjá-
rás miatt a Szent Kereszt Plébá-
niatemplom adott helyet az álla-
malapító Szent István királyunk 
tiszteletére szervezett ünnepség-
nek augusztus 20-án.
A program szentmisével kezdő-
dött, melyet Havassy Bálint plé-
bános mutatott be, ezt követte az 
ünnepi műsor ökumenikus ke-
nyéráldással és a városi kitünteté-
sek átadásával.
„Születésnapot ünneplünk, egy 
nagy döntés napját, a szent király 
akaratnyilvánításának nagysze-
rűségét, ezer évre kiható csodá-
ját” - kezdte ünnepi beszédét au-
gusztus 20-án Michl József. Tata 
polgármestere így fogalmazott: 
- A két évvel ezelőtti ünnepen 
arról beszéltünk, hogy nálunk is 
megjelent az egész világot bejá-

ró, sokak életét követelő járvány. 
Tavaly ezt tetézte még a nyári 
óriási jégverés és kár, idén pedig 
itt van a szomszédunkban dúló 
háború és annak minden szoron-
gató és megnyomorító hatása, 
valamint szenvedjük, szenvedtük 
az aszályt is. Ilyenkor érdemes és 
igazából kötelező visszakeresni 
nagyjaink életbölcsességét, máig 
ható üzenetét. Újra vegyük csak 
elő Szent István életéből, dönté-
séből, intelmeiből üzeneteit, és 
szívleljük meg. A hitünk megőr-
zéséről, a tisztelet megadásáról, 
a türelem és az igaz ítélet gya-
korlásáról, a bölcsesség súlyá-
ról, az ősök követéséről, a fiak 
gyámolításáról, az irgalmasság-
ról, a szeretet gyakorlásáról, az 
imádságról, alázatosságról, mér-
tékletességről, szemérmességről, 
szelídségről. A szent királynak 
fiához, Szent Imréhez írt gondo-

latai mindegyike húsbavágóan 
igaz ma is. Ezen a szellemi és er-
kölcsi úton biztosabban van esé-
lyünk nehézségeinket megoldani, 
életben maradni, a békességet és 
a boldogságunkat megteremteni. 
A városvezető, utalva az esemé-
nyen átadott idei kitüntetésekre, 
kiemelte: - Hálásan köszönünk 
meg ezen a szép ünnepen minden 
összefogást, erőfeszítést, igyeke-
zetet, minden egyéni és közösségi 
munkát, melyet az itt élő tataiak 
városunkért tettek. Köszönetünk 
jeleként kiemelten is kifejezzük 
képviselőtársaimmal együtt elis-
merésünket azoknak, akik hiva-
tásukkal, szorgalmukkal, türel-
mükkel, a világunk jobbításának 
szándékával dolgoznak és élik 
életüket másokért. Közülük vá-
lasztottuk ki azokat, akiket ma 
városi kitüntetésben részesítünk.
A Szent Kereszt Plébániatemp-

lomban Bencsik János, a Ta-
tai-medence országgyűlési képvi-
selője is megosztotta gondolatait 
az ünneplő közösséggel. Bencsik 
János kiemelte: - Közös érde-
künk a béke, a békéhez erő kell, 
az erőhöz pedig egység…Az erő-
nek három pillére van: az első a 
szelídség, a második a kitartás, a 
harmadik pedig a könnyed eleg-
ancia. Ezek adják az igazi erőt.  
Az erő nem hatalmaskodik, nem 
áll bosszút, nem támad, de ha 
szükséges, akkor megvédi magát, 
megvédi azt az összetartó közös-
séget, amelynek birtokában van a 
szelídség, a kitartás és a könnyed 
elegancia. Az erő mellett a másik 
fontos gondolat Szent István nap-
ján az egymásba vetett bizalom, 
ugyanis egység, megtartó erővel 
bíró erős közösség csak a köl-
csönös bizalomra, az egymásba 
vetett bizalomra épülhet. Bencsik 
János hozzátette: - Valóban nehéz 
időket élünk, amikor összeadód-
nak a nehézségek, s azt tapasztal-
juk, hogy minden a feje tetejére 
áll. Ilyenkor kevesek vagyunk 
egyedül, külön-külön elveszünk, 
de ha van erős, megtartó csalá-
dunk, helyi és nemzeti közös-
ségünk, akkor képesek leszünk 
megmaradni. 
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2022-ben nyolc 
városi kitüntetést adományozott, 
melyeket a hagyományoknak 
megfelelően augusztus 20-án ad-
tak át.
Az ünnepségen közreműködött 
Jenei Márta, a MH. 25. Klapka 
György Lövészdandár Zenekar 
Balázs Attila őrnagy vezényleté-
vel, a Csevergő Énekegyüttes, a 
Kenderke Református Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Pötörke 
Népművészeti Egyesület növen-
dékei.
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A Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program kereté-
ben 998 220 000 forint európai 
uniós támogatás segítségével és 
kormányzati többlettámogatás-
sal valósul meg az Újhegyi úti 
vízfolyás zártszelvényének át-
építése, miután Tata Város Ön-
kormányzata sikeresen pályá-
zott a TOP-2.1.3-16 kódszámú, 
„Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” 
című felhívásra. A projekt kivi-
telezése megkezdődött, ebből 
az alkalomból rendeztek sajtó-

tájékoztatót Tatán a Városháza 
dísztermében, augusztus 10-én.
A fejlesztéssel az Újhegyi úti 
vízfolyással kapcsolatos csa-
padékvíz-elvezetési problé-
mákat tudja felszámolni az 
önkormányzat. Bencsik János 
országgyűlési képviselő a Vá-
rosházán a témában elmond-
ta: - Bár 1901-ben volt utoljára 
ilyen aszályos év hazánkban, az 
idősebb korosztály mindig azt 
mondta, hogy „ami most nem 
jött le, az majd egyszer le fog 
jönni”… És valóban, az éghaj-

latváltozás miatt egyre ritkább, 
de egyre intenzívebb és na-
gyobb mennyiségű csapadékkal 
kell számolnunk. Ez pedig azt 
is jelenti, hogy a meglévő köz-
mű rendszerek, árokrendszerek, 
csapadékvíz-elvezetők nem fog-
ják bírni kapacitással a lezúdu-
ló vizeket, ami komoly károkat 
okoz. Az Újhegyi úti vízfolyás 
ügyében az önkormányzat el-
készítette a terveket, megtalálta 
a pénzügyi forrást és a sikeres 
közbeszerzést is lefolytatta, ám 
időközben nagymértékű áremel-
kedések történtek. Emiatt a vá-
ros többlettámogatást igényelt a 
kormánytól, mellyel kapcsolat-
ban pozitív döntés született 170 
millió forintos plusztámogatás-
ról, így a beruházás teljes ösz-
szege meghaladja az 1 milliárd 
forintot, és közel 1400 méteres 
szakaszt érint.
Az érintett vízfolyás városunk 
keleti határában ered, részben 

nyílt mederben, részben zárt 
csatornával, a terület mélyvona-
lán haladva éri el a vasútvonalat. 
A vasúti pálya keresztezését kö-
vetően a vasúttal párhuzamosan 
kiépített mederben – a Vasút ut-
cai telkek végében – folyik, majd 
ezt követően a Vasút utca-Vasút 
köz-Bacsó Béla úton vezetve éri 
el a Szent István utcát. A csator-
na végül a Malom-patakba köt 
be, amely az Által-érbe vezeti 
el a vizet. A problémát az okoz-
za, hogy a vasút melletti árok-
tól induló csatorna vízszállító 
képessége kicsi, ezért nagyobb 
intenzitású csapadék esetén je-
lentős mértékű visszaduzzasztás 
tapasztalható. Emiatt az árokban 
megemelkedő vízszint a Vasút 
utcai telkeket elöntve folyik le a 
területen, s további súlyos elön-
tések jelentkeznek a Gesztenye 
fasoron és a Szent István utcá-
ban is. 
Folytatás a következő oldalon 

Szent István ünnepén

Csapadékvíz-elvezetési	fejlesztés	
Bővebb információk:

www.tata.hu
Tatai TV Képújság
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Tata Város Önkormányzata 
szervezésében tartottak elsőse-
gélynyújtó tanfolyamot a Csil-
lagsziget Bölcsőde munkatársi 
közösségének augusztus 19-én 
a helyi mentőállomás szakembe-

rei.
Minden olyan intézményben, 
ahol a kisgyermekekkel foglal-
koznak nagyon fontos, hogy a ki-
csik testi épségét, esetlegesen az 
életét veszélyeztető körülmények 

között is tudjanak a nevelők, 
gondozók hatékony segítséget 
nyújtani – nyilatkozta Fekete 
Éva, a Csillagsziget Bölcsőde 
vezetője, aki hozzátette, a képzés 
célja, hogy a munkatársai olyan 
információkat kapjanak, melyek 
segítségével veszélyhelyzetben 
is megfelelő ellátás biztosíthat-
nak a gyermekeknek.
Városunk bölcsőde és óvodave-
zetői korábban azzal a kéréssel 
fordultak az önkormányzathoz, 
hogy évente ismétlődően tartsa-
nak számukra elsősegélynyúj-
tással kapcsolatos képzéseket. A 
kérést a város nyitottan fogadta 
és megszervezte, hogy a Tatai 
Mentőállomás szakmai együtt-
működésével megvalósuljon egy 
képzés-sorozat a tatai intézmé-

nyekben. Kvittung Dániel állo-
másvezető ezzel kapcsolatban 
elmondta: - Tulajdonképpen a 
pánikhelyzetek leküzdésében 
szeretnénk segíteni, mivel egy-
egy váratlan szituációban, pél-
dául sérülés vagy allergiás reak-
ció esetén nagyon fontos, hogy 
a nevelők nyugodtan tudjanak 
határozott döntést hozni, amivel 
hatékonyan segítenek.
A Tatai Csillagsziget Bölcsőde 
munkatársai izgalommal várják 
az új nevelési évet, hiszen szep-
temberben nyitja meg kapuit ta-
gintézményük, a Nádas utcában 
felépült új városi bölcsőde, ahol 
a szakemberek már dolgoznak 
azon, hogy a lehető legjobb kö-
rülmények között fogadják majd 
hamarosan a kicsiket.

Kedves Betegeink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
nyári szabadságolások miatt átmene-
tileg, az alábbi napokon:
· augusztus 19-én,
· augusztus 23-án,
· augusztus 26-án,
· augusztus 28-án és
· augusztus 30-án ügyeleti időben a 
tatabányai Szent Borbála Kórház el-
látási területéhez tartozó lakosok szü-
lészet-nőgyógyászati betegfelvételét 
és az új esetek ellátását más intézmé-
nyek végzik.
A betegek, illetve szülő nők szemé-
lyesen a győri és a székesfehérvári 
megyei kórházak szülészeti-nőgyó-
gyászati osztályait kereshetik fel 
hétköznap 15 órától, illetve hétvégén 
reggel 7 órától másnap reggel 7 óráig. 
Az Országos Mentőszolgálat munka-
társai szükség esetén az érintetteket 
ebbe a két kórházba fogják szállítani.
A napközben meginduló szülések 
természetesen Tatabányán folynak to-
vább, a napközbeni és a folytatólagos 
ellátás a megszokott rendben történik. 
A térség ellátása folyamatosan biz-
tosított és egyetlen beteg sem marad 
ellátatlan.
Az ügyeletes kórházak szülészeteinek 
elérhetőségei:
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 
Szülészete: 9024 Győr, Vasvári Pál út 
2-4. E épület, 3. emelet,telefon: +36 
96 507 987
Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház Szülészete: 8000 Szé-
kesfehérvár, Seregélyesi út 3., telefon: 
06 (22) 535-500 / 1347. mellék
OMSZ elérhetősége: 104, 112
Szíves megértésüket köszönjük!
A Kórházvezetés

Folytatás az 1. oldalról. 

A projekt célja, hogy a városrész 
csapadékvíz kiöntésektől veszé-
lyeztetett utcáiban egy megfelelő 
csapadékvíz elvezetési rendszer 
épüljön ki, amely biztonságosan 
képes elvezetni a befogadóba az 
egyszerre lehulló nagy mennyi-
ségű esőt. 

A tervek szerint a patak meglé-
vő zártszelvényét átépítik. Az új 
zártszelvény nyomvonalának ki-
választásánál az volt a célkitűzés, 
hogy a vasút melletti árok vizét a 
legrövidebb úton a Malom-patak-
ba lehessen elvezetni úgy, hogy a 
csatorna megközelíthetősége biz-
tosított legyen, s az ne bekerített 
családi házas telkeken haladjon 
át. Ennek figyelembevételével a 

tervezett csatorna nyomvonalát 
a vasút melletti MÁV területen, 
majd a Gesztenye fasor útburko-
lata alatt vezetve alakítják ki.
Az augusztus 10-i projektnyitó 
eseményen Rigó Balázs alpolgár-
mester úgy nyilatkozott: - A Vas-
út utcán, a Gesztenye fasoron és 
a Szent István utcán végighala-
dó fejlesztésről beszélünk, mely 
több, mint ezer embert, nagy-
ságrendileg 100 családi házat, 
250 társasházi lakást és egy ön-
kormányzati óvodát érint. Ezek 
az ingatlanok védettebbé válnak 
a jövőben a hirtelen lezúduló, 
nagymennyiségű csapadékkal 
szemben. Rigó Balázs hozzátet-
te: - A Gesztenye fasoron élőknek 
lehetőségük van arra, hogy a saját 
házaiknál lévő csapadékelveze-
tő csatornáikat rácsatlakoztassák 
az épülő, új csapadékvíz-elveze-
tő hálózatra, ezzel kapcsolatban 
még jelentkezhetnek az önkor-

mányzatnál.
A sajtótájékoztatón bemutatták 
a projekt műszaki tartalmát és 
a kivitelezés tervezett menet-
rendjét is. A helyszínen Michl 
József polgármester köszönetet 
mondott a támogatásért a magyar 
kormánynak, az Európai Unió-
nak, a megyei önkormányzatnak 
és Bencsik János országgyűlési 
képviselőnek. A városvezető ki-
emelte, a beruházás nyomán egy 
teljes értékű fejlesztés valósul 
meg, hiszen a munkák során új 
burkolatot kap majd a Gesztenye 
fasor.
Mivel a kivitelezés érinteni fogja 
a helyi közlekedést, és időközben 
egyes útvonalak teljes lezárására 
is szükség lesz, kérjük a tataiak 
türelmét és megértését. Az aktuá-
lis lezárásokról, korlátozásokról, 
közlekedési információkról az 
önkormányzat folyamatos tájé-
koztatást fog adni.

Csapadékvíz-elvezetési	fejlesztés	

Elsősegélynyújtó	tanfolyamot	szerveztek	a	Csillagsziget	Bölcsődében
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Magyar sporttörténelmet írtak 
a tatai izlandilovasok-két érem-
mel tért haza az ország első ver-
senyzője.
Augusztus 4. és 7. között a né-
metországi Nöpkében rendezték 
meg az Izlandilovas Közép-Eu-
rópa Bajnokságot, amelyen Ma-
gyarország először képviseltette 
magát, és amelyről két éremmel, 
egy ezüsttel és egy bronzzal tért 
haza versenyzőnk.
Hazánkat a tatai székhelyű Ma-
gyar, Izlandi Lovas Egyesület 
tagja és versenyzője, Kremmer 
Veronika képviselte, méghozzá 
két ló hátán: Ísbjörn vom Vind-
staðir, valamint Neptún von 
Vindstaðir is kivette a részét a 
történelmi magyar sikerből:
- T1 kategóriában Ísbjörn von 
Vindstaðirral ezüstérmet
- T4 kategóriában Neptún von 
Vindstaðirral pedig bronzérmet 
szerzett Veronika.

- Az egyesületünknek és a tag-
ságunknak már az is óriási ered-
mény, hogy részt vehettünk a 
Közép-Európa Bajnokságon, 
két évvel azután, hogy minket 
és így Magyarországot teljes 
jogú tagjává választotta a Nem-
zetközi Izlandi Lovasszövet-
ség.  Sokan álltak az ügyünk, a 
missziónk mellé, minden támo-
gatást köszönünk, hogy újabb 
mérföldkövet érhettünk el. 
Óriási siker és büszkeség szá-
munkra, hogy az első nemzet-
közi izlandilovas versenyünkön 
ilyen szép eredményeket értünk 
el Magyarország és Tata színe-
iben - részletezte Straubinger 
Zoltán, a Magyar, Izlandi Lovas 
Egyesület elnöke, aki kiemelte: 
a két dobogós hellyel megnyílt 
hazánk előtt az út a világverse-
nyek felé is. 
Kremmer Veronika a T4 kate-
góriában már az első napon ver-
senyzett: a selejtezőben nyúj-

tott teljesítményével jutott be a 
szombati fináléba. A T1 kategó-
riában a selejtezőt szombaton 
tartották, majd vasárnap jött a 
döntő. 
A lovasok és lovak augusztus 4. 
és 7. között versenyeztek Né-
metországban. Az izlandi világ-
szövetség tájékoztatása szerint 
mintegy 190-en indultak a ver-
senyen. Ők Ausztriából, Belgi-
umból, Olasz-, Magyar-, és Né-
metországból, Luxemburgból, 
Svájcból és Hollandiából ér-
keztek Hannover tartományba, 
egészen pontosan Nöpkébe. A 
különböző sportszámok mellett 
igazi közösségi együttlét, talál-
kozópont is egy-egy izlandilo-
vas verseny. Esténként szóra-
koztató programok, így például 
a hagyományos Nemzetek Éj-
szakája is várja a delegációkat. 
A következő nagy viadal, ame-
lyen a tatai egyesület már több 

versenyzőt szeretne indítani, a 
2023-as hollandiai világbajnok-
ság lesz.
A lassan másfél évtizedes múlt-
ra visszatekintő Tatai és Térség-
beli Lovasélet-fejlesztő Egyesü-
let 2019-ben vette fel a Magyar 
Izlandi Lovas Egyesület nevet, 
és vált országos szervezetté. 
2020-ban vették fel őket, és így 
hazánkat a Nemzetközi Izlandi 
Lovas Szövetségbe, a 22. tel-
jes jogú tagként. Az egyesület 
elnöke, Straubinger Zoltán, va-
lamint elnökhelyettese, Németh 
Krisztina 2021-ben Széchenyi 
Díj a Közügyekért díjat vehetett 
át. Az egyesület korábban szá-
mos ingyenes, közösségi prog-
ramot szervezett meg: a Lóvo-
da napok, a Szent György napi 
Lovasünnepek,valamint a tatai 
lóverseny-hagyományokat is 
felélesztő Pezsgőgyári Díjugra-
tó Lovasversenyek és az ehhez 
kapcsolódó családi napok is a 
nevükhöz kötődnek. Straubin-
ger Zoltán, az egyesület elnöke 
kiemelte: hálásak azért a biza-
lomért, tiszteletért, amellyel fo-
gadták őket a nemzetközi lovas 
szövetségnél, céljuk, hogy a jö-
vőben továbbvigyék mind Ma-
gyarország, mind Izland, mind 
az izlandi lovak hírét, hírnevét.
A sportszakmai célok mellett, 
mint látható, sportdiplomáci-
ai, turisztikai, gazdasági szem-
pontból is jelentős a világszö-
vetségi tagság. Ennek példája 
a Közép-Európa Bajnokságon 
megszervezett Nemzetek estje, 
amelyen hazánk is bemutatko-
zott. A magyar gasztronómiát, 
kultúrát, valamint Tatát is be-
mutatták, melyben a város ön-
kormányzata is segítette őket 
különböző kiadványokkal. 
További részletek az egyesület-
ről és az izlandi lovakról:
www.izlandilo.hu

Magyar, Izlandi Lovas Egyesület

Izlandilovas siker Lengyel Károly Péter
(1946.06.27- 2022.07.31)

Lengyel K. Péterre Skoflek Katalin 
szavaival emlékezünk.
A neves pszichológus 1946-ban 
született, Pannonhalmára járt gim-
náziumba. Az ELTE pszichológia – 
magyar szakára jelentkezett – csak-
nem maximális pontszámot ért el, 
de elutasították. Érettségi után több 
helyen dolgozott (Kőbányai Gyógy-
szergyárba, Timföldgyár), aztán be-
hívták katonának. Két év után sze-
relt le, közben beadta a jelentkezését 
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskolára, ahol akkor 
a legnevesebb pszichológusok ta-
nítottak. Így főiskolásként dolgoz-
hatott a Mérei által vezetett Ideg- és 
Elmegyógyászati Intézetben. Sok 
időt töltött itt, el is ismerték tudását, 
így a gyógypedagógus diplomájával 
pszichiátriára is mehetett dolgoz-
ni. Több lehetőség közül végül is a 
tatai kórház pszichiátriai osztályát 
választotta. 
Munka mellett végezte el a pszi-
chológia szakot az ELTE-én, klini-
kai szakpszichológusként. 1975-től 
vezette a tatabányai Városi Tanács 
Gyermeklélektani Intézetét, majd 
1978 februárjában vállalta el a Sík-
völgyi Elmeintézet igazgatóságát. 
Beindította a betegek önkormány-
zati rendszerét, munkaterápiát, lét-
rehozott egy mentálhigiénés cso-
portot, csoportterápiákat indított be.  
Továbbképzést szervezett és tartott 
a nővéreknek pszichopatológia 
tárgykörében. A következő évben 
a szociális szférához tartozó intéz-
ményeket közös főigazgatóság alá 
vonták, főigazgatónak őt nevezték 
ki, 11 intézmény tartozott hozzá. Az 
ő szakmai tanácsára választották ké-
sőbb szét ezeket az intézményeket, 
eztán az Egyesített Mentálhigiénés 
és Rehabilitációs Intézmény (Sík-
völgy és ÉNO), Egyesített Szociá-
lis Intézmény vezetője lett. 15 évet 
dolgozott azon, hogy egy felnőtt 
értelmi fogyatékosok foglalkozta-
tó, bentlakásos intézete jöjjön létre. 
Az országban az első rehabilitációs 
intézmény volt, mely felnőtt értel-
mi fogyatékosokat fogadott. Meg-
szervezte az SOS Lelkisegély és 
Tanácsadó Szolgálatot. Az 1980-as 
évek végén bekapcsolódott, illetve 
kezdte szervezni a megye kábító-
szer-ellenes tevékenységét, szakmai 
programjait. Tanított az ápolónők 
képzésében, tankönyvet is írt szá-
mukra. Folyamatos kapcsolata volt 
a tatai, illetve más településeken 
működő Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálattal. 
A Magyar Szociálpolitikai Társaság 
Pszichiátriai Szakcsoportjának volt 
az elnöke 15 évig, a Magyar Krimin-
ológiai Társaság Nyugat-Dunántúli 
szekciójának volt vezetőségi tagja. 
A Magyar Szociálpolitikai Társaság 
öttagú elnökségének volt az egyik 
tagja. 2005-ben ment nyugdíjba, ezt 
követően még nagyon intenzíven 
dolgozott igazságügyi szakértőként.
Igazságügyi szakértőként gyakorla-
tilag haláláig dolgozott.
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Tata Város kitüntetettjei

Tata Város Zsigmond Király 
Díja 

DR. KEMECSI LAJOS a Kuny 
Domokos Múzeum volt muzeo-
lógusaként, valamint a Népraj-
zi Múzeum főigazgatójaként a 
Kárpát-medence és Tata népraj-
zi kincseinek, a tatai fazekasság 
hagyományainak megőrzéséért 
végzett kimagasló szakmai mun-
kájának elismeréseképpen része-
sült a kitüntetésben.
Középiskolai tanulmányait az 
Eötvös József Gimnázium diák-
jaként kezdte meg, egyetemi ta-
nulmányait követő szakmai mun-
káját 1993-tól a Kuny Domokos 
Múzeum néprajzos muzeológu-
saként végezte, ahol egyetemi 
évei alatt is dolgozott már. Nagy-
ban hozzájárult a tatai fazekasság 
és a céhes hagyományok értéke-
inek közvetítéséhez, kiállítások-
kal, előadásokkal, valamint gyűj-
teményi katalógusok formájában 
adva át szakmai ismereteit. Ne-
véhez kötődik a Néprajzi Adat-
tár rendszerezése és felépítése, 
a helyi fazekasság történetének 
rendszerbe foglalása, feldolgo-
zása és katalógus, illetve kiállítás 
formájában történő bemutatása. 
Jelentősen hozzájárult a Kuny 
Domokos Múzeum tudományos 
előrelépéséhez 1998-ban, amikor 
a megyei szakrális kisemlékek 
kutatását elindította „Szakrális 
emlékek és hagyományok Ko-
márom-Esztergom megyében” 
címmel.
Dr. Kemecsi Lajos múzeumi fel-
adatai mellett óraadó tanárként is 
jelen volt Tata életében, hiszen 
az Eötvös József Gimnázium-
ban történelmet tanított. 1996-tól 
előadó lett több egyetem néprajzi 
tanszékén. 2012-től a Néprajzi 
Múzeum főigazgatója. Rendsze-
resen részt vesz városunk kultu-
rális eseményein mind látogató-
ként, mind előadóként. Tagságot 
vállalt a Tatai Eötvös Öregdiák-
jainak Egyesületében, s megala-
kulásától kezdve tagja a Tatai 
Televízió Közalapítvány Kurató-
riumának. Jelen munkái során is 
nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
Tata néprajzi gyűjteményei, ha-
gyományai minél szélesebb kör-
ben nyilvánosságot kapjanak.

Tata Városáért kitüntetés
arany fokozata

AZ EGRESSY KÓRUS ÉS KA-
MARAKÓRUS az országos és 
nemzetközi fesztiválokon, verse-
nyeken elért kimagasló teljesítmé-
nyének, valamint Tata kulturális 
és művészeti életének gazdagítása 
érdekében végzett több évtizedes 
munkásságának elismerésekép-
pen részesült a kitüntetésben. 
Az Egressy kórus 60 évvel ezelőtt 
alakult Baranyi József karnagy 
vezetésével. 
Tagjai a nemzetközi kórustalál-
kozók, fesztiválok résztvevőiként 
erősítik az együttműködést a ha-
tárainkon túl élő magyarság kó-
rusaival is, munkájukat országos 
és nemzetközi szinten elismerik, 
számtalan szakmai díjjal büszkél-
kedhetnek. A nagykórus többek 
között 1970-ben Pro Tata díjat, 
1971-ben és 1993-ban pedig Ní-
vódíjat kapott. 2007-ben Tata Vá-
ros Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete Tata Városáért kitüntetés 
ezüst fokozatát adományozta az 
Egressy kórusnak. A kamarakórus 
- szintén többek között - 2004-ben 
ezüstéremmel tért haza a Kóruso-
limpiáról Brémából, 2007-ben 
részt vettek a Rómában megren-
dezett II. Musica Sacra di Róma 
- Nemzetközi Egyházzenei Kó-
rusversenyen, ahol a zsűri bronzé-
remmel jutalmazta őket.
A kórus szakmai vezetője, kar-
nagya, Robozné Schőnfeld Zsu-
zsanna hosszú ideje szervezi és 
támogatja városunk zenei életét, 
melynek részese volt alpolgár-
mesterként, a helyi zeneiskola 
igazgatójaként valamint az ön-
kormányzat Humán és Ügyrendi 
Bizottsága elnökeként is.

VARGA KATALIN szakmai el-
hivatottsága, fáradhatatlan mun-
kabírása, a tatai gyógyulni vágyók 
iránti felülmúlhatatlan empátiája 
és türelme elismeréseképpen ré-
szesült a kitüntetésben. 
A betegek gyógyulását hosszú 
ideje szolgálja munkájával és se-
gítőkészségével. 46 éve töretlen 
szakmai elhivatottsággal dolgo-
zik az egészségügyben, először 

szakképzett szülésznőként, majd 
1996-tól a tatai 2. sz. felnőtt há-
ziorvosi körzet nővéreként, emel-
lett az éjszakai orvosi ügyeleten is 
szolgálatot teljesít. Varga Katalint 
kollégái körében is elismerés öve-
zi szakmai tudásáért, személyisé-
gét a mély emberszeretet, az elfo-
gadás és a mások iránti tisztelet 
jellemezi.

Tata Városáért kitüntetés
ezüst fokozata

CSONKA PÉTER az országosan 
is rendkívüli ismertséget szerző 
Tatai Vadlúd Sokadalom szerve-
zéséért, valamint Tata természeti 
örökségének védelme érdekében 
végzett sokoldalú és szemléletfor-
máló tevékenységéért részesült a 
kitüntetésben.
Madár- és természetvédelmi szak-
emberként nagy elhivatottsággal 
dolgozik a természeti értékek 
megőrzéséért és minél szélesebb 
megismertetéséért. Munkássá-
ga többszörösen kötődik a hazai 
természetvédelem társadalmi 
szervezeteihez, így a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület megyei szervezetéhez 
és a Száz Völgy Természetvédel-
mi Egyesülethez. Az ifjúság ter-
mészetszeretetre nevelésében is 
példamutatóan vesz részt. Csonka 
Péter az egyik ötletgazdája és fő 
szervezője a Tatai Vadlúd Sokada-
lomnak, mely évről évre fejlődik, 
a kezdeti pár ezer után már egy 
nap alatt több mint tízezer látoga-
tót mozgat meg olyan színvonalas 
szakmai rendezvényként, amely-
nek programjain a laikus érdeklő-
dők is jól érzik magukat az Öreg-
tó partján.

FEKETE ÉVA a tatai bölcső-
dei ellátás magas szintű szakmai 
fejlesztésének és a csecsemő-és 
kisgyermeknevelő szakos hallga-
tók gyakorlati képzésének kiváló 
megszervezéséért részesült a ki-
tüntetésben.
2014 óta dolgozik a Csillagsziget 
Bölcsőde intézményvezetőjeként. 
Kiemelkedően és példamutatóan 
szervezi, koordinálja a kisgyer-
mekellátást, s a magas szakmai 

színvonalon megvalósuló nap-
közbeni ellátás érdekében végzett 
infrastruktúra-fejlesztésekben is 
jelentős szerepet vállal. A jövő-
re mutatóan fontosnak tartja a 
megfelelő képzés megvalósítását 
a szakember utánpótlás kineve-
lése terén, ezért szorosan együtt-
működik a Tatai Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központban a 
Soproni Egyetem Benedek Elek 
Pedagógiai Kar által működtetett 
Csecsemő és Kisgyermekneve-
lő diplomás képzés elméleti és 
gyakorlati oktatásában. Fekete 
Éva fáradhatatlanul képviseli a 
bölcsődék ügyét és nagy odaadás-
sal dolgozik a bölcsődei dolgozók 
elismeréséért is.

Tata Városáért kitüntetés
bronz fokozata

FÓRIZS SÁNDORNÉ a tatai 
oktatásügy technikai támogatásá-
ban végzett évtizedeken át tartó 
lelkiismeretes, példaértékű, segí-
tőkész munkájáért részesült a ki-
tüntetésben. 
Fórizs Sándorné 30 éve megsza-
kítás nélkül jelen van a Kőkúti 
Általános Iskola életében, az in-
tézményt mindvégig a jó gazda 
szemlélettel óvta. Környezetében 
rend, tisztaság tükröződött, mun-
káját nagy precizitással, derűvel, 
jó hangulattal végezte. Szívesen 
tevékenykedett a gyermekek kö-
zött, fiatalos, gyors mozgásával, 
tenni akarásával mindig rugal-
masan oldotta meg a felmerülő 
problémákat. Munkatársaival, a 
gyermekekkel, szülőkkel kedves, 
közvetlen kapcsolat kiépítésére 
törekedett. Részt vett a gyerekek 
nevelésében, gondozásában, a 
környezet rendjének megteremté-
sében, a balesetvédelem és a gyer-
mekek tevékenységének aktív se-
gítésében.

NÉMETH-ZWICKL 
NIKOLETTA Tata és a kistérség 
szociális alapellátásának magas 
színvonalú megszervezéséért, 
valamint a pandémia idején és a 
háborús menekültek megsegíté-
séért végzett áldozatos munkájá-

nak elismeréseképpen részesült 
a kitüntetésben.
2019. májusa óta vezeti a Ta-
tai Kistérségi Többcélú Tár-
sulás fenntartásában működő 
Tatai Szociális Alapellátó In-
tézményt. Az elmúlt években a 
koronavírus járvány, majd idén 
az Ukrajnában kialakult hábo-
rús helyzet miatt segítséget ké-
rők támogatását magas szakmai 
színvonalon, nagy empátiával és 
odaadással szervezte, irányítot-
ta, miközben vezetőként maga 
is kivette a részét a gyakorlati 
feladatok mindennapi ellátásá-
ban. Németh-Zwickl Nikoletta 
munkáját elszántság, a szociális 
szakma iránt érzett alázat, bátor-
ság, az emberek felé tanúsított 
tisztelet és elfogadás jellemzi a 
rászorulók ellátásának biztosítá-
sa során. 

Tata Város Díszpolgára 

E. SZABÓ MARGIT rendkí-
vüli textil- és kárpitművészeti 
munkájának, és ezáltal szülővá-
rosa, Tata hírnevének, ismert-
ségének növelése érdekében 
végzett kimagasló művészeti te-
vékenységének elismerésekép-
pen részesült a kitüntetésben.
Általános iskolai tanulmányait 
Tatán végezte, ezt követően Bu-
dapesten a Képző- és Iparművé-
szeti Gimnázium tanulója lett, 
majd a Magyar Iparművészeti 
Főiskolán folytatta tanulmányait 
1964 és 1969 között. 1970-ben 
elnyerte az Országos Szőnyeg-
pályázat 1. díját, azóta számos 
szakmai díj tulajdonosa. Festé-
szettel is foglalkozik. Fontosabb 
egyéni és csoportos kiállításai-
nak Tata, Komárom, Budapest, 
Szolnok, Zalaegerszeg, Győr, 
Oroszlány és Keszthely adott 
otthont. A szombathelyi Fal- és 
Tértextil Biennálé rendszeres 
résztvevője. E. Szabó Margit 
fali- és padlószőnyegei a Parla-
mentben, a Magyar Állami Ope-
raházban, a párizsi és bonni Ma-
gyar Nagykövetségen, valamint 
több bank épületében megtalál-
hatóak. Tata inspiráló hangula-
táról, tanárairól, kiállításainak 
megnyitóján rendszeresen meg-
emlékezik. 



90. születésnapja alkalmából kö-
szöntötte Jankovics Józsefnét Michl 
József polgármester és Rigó Balázs 
alpolgármester augusztus 10-én, a 
Tatai Kistérségi Idősek Otthonában.
Jankovics Józsefné Felsőgallán szü-
letett, 1966-ban költözött családjá-
val Tatára. Előtte Tatabányán volt 
pedagógus, majd városunkban a 
Vaszary János Általános Iskolában 

folytatta pályafutását, ahol 1966 és 
1986 között irodalmat és történelmet 
tanított felső tagozatos gyerekeknek. 
Három gyermeke született és 5 uno-
kája van, férjét 2007-ben veszítette 
el. Gizi néni elmondása szerint már 
kisgyermekkora óta a pedagóguspá-
lyára készült, amit nagy odaadással 
végzett. Még manapság is sok egy-
kori tanítványa emlékszik vissza rá 

szeretettel és küldi neki üdvözletét, 
hiszen, ahogyan ő fogalmazott, tu-
lajdonképpen a fél várost tanította.
2018 tavasza óta él az idősott-
honban, ahol hamar megszeret-
ték pozitív, kedves személyiségét. 
Születésnapi köszöntésén lánya, 
az ugyancsak pedagógus Jókuthy 
Katalin és veje, Jókuthy Kálmán is 
részt vett.
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Az	 esős	 időjárás	 miatt	 rendhagyó	 módon	 a	
Kossuth tér helyett a Szent Kereszt Plébánia- 
templom	 adott	 idén	 helyet	 az	 államalapító	
Szent István királyunk tiszteletére szerve-
zett ünnepségnek augusztus 20-án.

Fotók:	Tata	Város	Önkormányzata

Szent István ünnepén

Hirdessen Ön is  lapunkban! 
tataivaroskapu.ujsag@	gmail.com

Boldog születésnapot!
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Ezzel a szép és szívhez szóló 
verssel szeretném felidézni ahogy 
a Honvéd Bajtársi Klub -Sárkö-
zi József Elnök Úr vezetésével- 
2022.08.11-én megrendezte a 
minden évben szokásos „Családi 

napját”. A hagyományokhoz hí-
ven Balatonakarattyán került sor 
ismét az eddig is nagy sikert ara-
tott eseményre.
Nagyszülők- unokák, sőt, dédszü-
lő és dédunoka is részt vett ezen a 
közösen eltöltött gyönyörű napon.
Indulásunk 7,30 órakor a megszo-
kott helyünkről történt. Az idő ki-
csit hűvösebb volt, mint az elmúlt 
napokban, de senki kedvét sem 
szeghette, mivel a napsütéssel az 
idő felmelegedését is reméltük. 
Boldog arccal szálltak fel a gye-
rekek a buszra. A nagyival mégis 
más kirándulni menni, mint a szü-
lőkkel. Szabadabbak, eleveneb-
bek, viselkedni is másként lehet. 
A vers minden  szava igazolni lát-
szott az út során.
Létszámunk 50 fő volt,melyből 
36 felnőtt és 14 unoka, illetve dé-
dunoka. Az eddigi legmagasabb 
unokaszámmal indultunk el, leg-
nagyobb örömünkre.
Az első megállónk Gánton volt, 
melynek mindenki nagyon meg-
örült. „Józsi bácsi„ gondolt arra 
is, hogy itt van a fagyizás ide-
je. Boldog arcok adták jelét a jó 

döntésnek. Tovább utazva végre 
megérkeztünk a Balatonakarattyai 
strand elé. Komoly létszámelle-
nőrzés után, melyet a jelen lévő 
katonák hajtottak végre, megtud-
tuk, hogy a továbbiakban Kovács 
Gergő fog kalauzolni bennünket. 
Tőle kaptuk a sportszereket, lab-
dákat a  játékhoz. Az Elnök Úr 
mindenre gondolt, hogy a jelen-
lévők a legjobban érezzék magu-
kat: eső esetén a fedett teraszon 
a részünkre lefoglalt asztalok és 
padok biztosították a kényelmes 
étkezést. 
A fürdés volt a lényeg, habár a víz 
kicsit hűvös volt, de ez a gyere-

keknek nem volt akadály, sőt a 
bátrabb felnőtteknek sem. Azon-
nal belaktuk a strandot, majd ebé-
delni a kijelölt kényelmes helyün-
kön tudtunk. „Józsi bácsi” ezután 
kulturális szereplésre hívta az 
unokákat, akik nagy izgalommal 
várták, hogy felléphessenek. Sok 
fejtörés után – hogy mi is legyen 
az előadott produkció – egy iga-
zán színvonalas műsor kerekedett. 
Volt versmondás, ének, rappelés, 
stb. Minden szereplő és ottlévő 
kisgyermek egy emléklapot, va-
lamint egy tábla Milka csokit ka-
pott. Este odahaza mindegyikük 
biztosan büszkén mesélte, milyen 

sikert arattak műsorukkal.
A délután hátralévő része ismét 
napozással, szórakozással, játék-
kal, fürdéssel telt el a nagyszülők 
és unokák részéről. 
Egyszer azonban minden nap vé-
get ér és indulni kell hazafelé. Él-
ményekkel teli nap volt mindkét 
generáció számára. Vidáman, bár 
kissé fáradtan, késő délután tér-
tünk haza Tatára.
Sárközi József Elnök Úr minden-
ki megelégedésére ismételten na-
gyon jó munkát végzett és szép, 
tartalmas napot ajándékozott a je-
lenlévőknek. Köszönjük a lehető-
séget!      Széles Mihályné

„Nekem	a	Balaton…”
Családi nap Balatonakarattyán

A Fellner Jakab Emlékév program-
jainak kiemelkedő eseménye volt 
Fellner Jakab szülővárosának fel-
keresése, a Cseh-Morvaországban 
található Nikolsburg, mai nevén 
Mikulov, régi magyar neve Miklós-
vár.
Egyesületünk 2017-ben már járt 
a gyönyörű barokk kisvárosban. 
Amikor az utat terveztük, felvet-
tük a kapcsolatot ottani utazási iro-
dával. Szerettük volna megtudni, 
hogy Fellner Jakabnak áll-e még 
a szülőháza, van-e emléktáblája, 
vagy szobra a városban? Meg-
döbbenve vettük tudomásul, hogy 
szülővárosában még csak nem is 
hallottak a kiváló barokk építőmes-
terről. Ez annak tudható be, hogy 
Fellner Jakab igen korán, 16-17 
éves korában elkerült a városból, 
munkája, megbízatásai elsősorban 
Bécshez kötötték. Pfeiffer János ki-
terjedt levelezéseinek köszönhető-
en rábukkant keresztlevelére, mely 
szerint Nikolsburgban született 
1722. július 25-én (Révhelyi Ele-
mér közlése szerint). Sajnos Fellner 
köthető emlék nincs a városban, 
csak a Szent Vencel templom  ahol 
megkeresztelték.
2022. július 16-án ismét útnak in-
dultunk, hogy az évforduló alkal-
mával tiszteletünket tegyük Fellner 
Jakab városában. Idegenvezetőnk 
2017-ben és most is Hodossy Ildi-
kó egyesületünk tagja volt. Ildikó 
az autóbuszon ismertette a város 
történetét.

Elmondta, hogy Nikolsburg egy 
kis város, a teljes népesség száma 
(2022. január 1. adatok alapján) 
7.427 fő. Kicsi, de történelmi ese-
ményekben, műemlékekben igen 
gazdag település. Nikolsburgtól 10 
km-re északra van Dolní Vestoni-
ce, az egyik leghíresebb őskori le-
lőhely Európában. 25-30 ezer éve 
mammutvadászok jártak erre, akik 
a világon először készítettek szob-
rot, a Dolní Vestonice-i Vénuszt, 
kerámiából.
Ugyanezen a környéken van egy 
táborhely, ahol Marcus Aurelius 
császár X. légiója állomásozott a 
markomann háborúk alatt, a 2. szá-
zad végén. A borostyánút is itt ve-
zetett keresztül a Morva-kapu felé, 
hogy elérje a Balti-tenger partjait. 
A 13. században német telepesek 
érkeztek, a várat a Liechtensteinek 
kapták.
1468-90 között Mátyás magyar 
király uralma alatt állt a város. 
Későbbi urai a városnak a Dietri-
chsteinek voltak. A várat és a hoz-
zá tartozó birtokokat Kerecsényi 
László vette meg.
A harmincéves háborúban a cse-
heket támogató Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem és II. Ferdinánd 
megbízottjai 1621-ben itt írták alá a 
Nikolsburgi békét. De itt írták alá a 
königgrázi vereség után a fegyver-
szünetet, amelynek eredményeként 
majd a háborút lezáró prágai békét.
Nikolsburgban élt a 15. század óta 
a prágai után a második legnagyobb 

csehországi zsidó közösség.
A többórás utazás után megérkez-
vén célpontunkhoz, az autóbuszt 
egy központi helyen hagytuk és 
gyalog mentünk a városba. Közös 
programként terveztük együtt meg-
nézni a 16-18. században kiépült 
Történelmi Főteret, a Várkastélyt, a 
Szent Vencel templomot.
Sietnünk kellett, mivel a Várkas-
télyba 11- 11,15 órára voltunk be-
jelentve és 20 perces út volt a várig. 
A főtéren, ahogy áthaladtunk, cso-
dálatos látvány fogadott, a város 
fölé emelkedő, sziklára épült ere-
deti középkori Liechtenstein vár, 
melyet a 18. században a Dietrich-
steinek építettek át pompás barokk 
kastéllyá. A téren fesztivál volt 
hangos zenével, így később tudtuk 
megtekinteni az épületeket.
Fakultatív programként ajánlottuk 
a Szent Domb (kálvária), a 16. szá-
zadi zsinagóga és temető, a Dietri-
chstein mauzóleum megtekintését.
A várkastélyban Hegedűs Erika és 
Stegmayer Máté segítségével meg-
vettük a belépőjegyeket.  Húsz fő 
mehetett be egyszerre, ezért ketté 
választották csoportunkat. Magyar 
idegenvezetés nem volt, kaptunk 
egy-egy német nyelvű várvezető 
katalógust, amiből Erika és Máté 
tolmácsolásában megismerhettük 
a vár történetét. Dietrichstein – a 
család Mikulov ágának története 
a 16. században kiállítás, majd a 
Könyvtár – Barokk terem – eredeti 
belső és Dietrichstein családtörté-
neti könyvtárat.
Amíg az első csoport a várban volt, 
addig a második a Szent Vencel 
templomot nézte meg. Fantaszti-
kus érzés volt abba a templomba 
belépni, ahol megkeresztelték az 
építőmestert. A korábbi években 
ez nem adatott meg, mivel felújítás 
alatt állt és be volt zárva. A plébáni-
atemplom a XIII. században épült, 
a husziták tönkretették. A belseje 
háromhajós, boltozata, berendezése 

barokk. Jelenlegi küllemét és belse-
jét kb. 1640-ben kapta meg.
Ha kilépünk a templomból és le-
felé tartunk, ott van egy torony, 
ami mindenhonnan látszik a város-
ból. Ez egy közönséges vártorony, 
amely a zsidó temető mellett talál-
ható, kb. száz lépcsőn kell felmen-
ni egy mellékutca nyúlványában. 
Kecskevárnak nevezik, a XV. szá-
zadban készült kétszintes ágyúállás 
és megfigyelőpontként. Ha nyitva 
van, belépőjegy ellenében fel lehet 
menni és jó panorámaképet készí-
teni a várról.
Visszamentünk a várkastélyba és a 
mi csoportunk is megnézte a kiál-
lítást.
Délután a Főtéren a fesztivál egy 
kicsit alább hagyott és meg lehetett 
nézni impozáns épületeit.
A téren két barokk szobor látható, 
az egyik a Szentháromság-oszlop 
(épült 1724-1725), a másik egy 
kút, rajta egy nőalakkal, amint a 
Dietrichsteinek címerpajzsát tart-
ja (1770-ből).  Az épületek között 
az első a városháza, amely erede-
tileg az uradalom sörfőzdéje volt. 
1606-ban Maximilian von Dietri-
chstein, megvásárolta a városnak. 
1784-ben az épület egy része egy 
nagy tűzvésznek esett áldozatul. Ez 
volt Nikolsburgban az egyik leg-
nagyobb tűzvész, 300 ház égett le. 
A városháza mai formája 1929-ből 
származik.
A tér jelentős épülete a Posta Ni-
kolsburg fontos állomás volt Brno 
és Bécs közötti útvonalon. A két-
szintes kapufeljárós ház 1592-től 
szolgált postaállomásként. A tűz-
vészt követően klasszicista stílus-
ban építették át.
A szobrokkal szemben van a Lova-
galakos Ház, amely a tűzvész után 
készült graffito technikával (Ószö-
vetségi jelenetek).
A tér jobb oldali, lejtős sarkán lát-
ható a belváros igazi érdekessége, 
egy kéttornyú, zömök templom 

a barokk időkből. Azt hihetnénk, 
hogy ez a város főtemploma, a mé-
retek, a méltóság, a megjelenés, a 
szobrok…
Készült 1623-1656 között, a tor-
nyokat bécsi építész tervei alapján 
(római monumentális barokk stílust 
követve) 1700-ban építették fel.
A grófok a XVII. század vége óta 
elkezdtek ide temetkezni, ez a ma-
uzóleumuk.
A város fölé magasodik a Szent 
Domb (kálvária) a Szent Sebestyén 
kápolnával. 363 méterrel magaso-
dik a tengerszint fölé. Önmagában 
nem túl magas a hegy, de az út 
igencsak igénybe veszi az embert. 
Meredek, kopott, fényesre taposott 
sziklákon felfelé vezet az út, amely 
kb. fél óra. A csoportunkból csak 
páran mentek fel a hegyre. Alkotója 
Ferenc érsek volt. 1622-ben a vá-
ros túlélt egy pestisjárványt, ennek 
emlékére kezdte el kiépíteni a mos-
tani látványosságokat. 1630-ra be 
is fejezték. Eredetileg csak hét ká-
polnácska (kegyhely) épült, 1750-
1766 között még hetet tettek hozzá. 
II. József császár le akarta rombol-
ni, de a hercegek megakadályozták.
Már a kilátásért is érdemes felbak-
tatni a hegytetőre, pazar kilátás a 
városra, innen lehet a legjobban rá-
látni a kastélyra.
A Szent Domb jelentős zarándokút, 
tömegek látogatják.
A város híres borairól is, jelentős, 
történelmi borvidék. Érdemes meg-
kóstolni, mi is ezt tettük. Nagyon 
ízletes. Hazavitelre is vásároltunk 
egy-két palackkal.
A Dietrichstein mauzóleum előtt, 
17 órára beszéltük meg a találkozót 
csoportunkkal és együtt indultunk 
az autóbuszhoz.
Élményekkel és tapasztalatokkal 
gazdagodva tértünk haza az esti 
órákban.

Kaszál Józsefné titkár
Fotó: Fellner Jakab 
Kulturális Egyesület

Fellner	Jakab	szülővárosában	Nikolsburgban	jártunk

Nagyszülők

„Minden nagyszülő várja,
Kis kezével megsimogat,
Mikor jön az unokája.                                                               
Mosolyával elkápráztat.
Kit szeret és dédelget,                                                              
 Kacagása  megbabonáz,
Na és persze kényeztet.                                                             
Egész lénye csupa varázs.
Boldog Ő, ha rá vigyázhat,                                                       
Nagyszülő és unoka,
Vele együtt sétálgathat,                                                             
 Kapcsolatuk egy csoda!
Nagy vidáman labdáznak,                                                          
Egész más az alapja,
Netán strandon úszkálnak.                                                       
Mint gyermekével valaha…….
Kitalál a nagyi mindent,
Unokája elégedett.
Jöjjön mindig örömmel,
Ne pedig sírva, könnyekkel.”

         Dvihallyné Oszuskó Sarolta
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 Ötödik alkalommal rendezte 
meg a Tatai Sporthorgász és Kör-
nyezetvédő Egyesület, Tata Vá-
ros Önkormányzata, az Arany-
ponty Halászati Zrt. és a Tatai 
Öreg-tó Halászati Kft. a Valasek 
Ferenc horgász emlékversenyt a 
Cseke-tavon augusztus 7-én.
A horgászásra alkalmas helyek 
nagy odafigyeléssel, körülte-
kintően kerültek felmérésre és 
kijelölésre, mely alapján 42 hor-
gászállás került meghirdetésre a 
versenyzők számára. A nevezé-
sek a már megszokott jelentős 
érdeklődés mellett, rövid idő 
alatt beérkeztek. Reggel 39 fő 

jelent meg az ünnepélyes meg-
nyitón. A versenyszabályok tisz-
tázását követően a kifejezetten 
horgászversenyek támogatására 
létrehozott FCMS számítógépes 
applikáció segítségével meg-
történt a starthelyek sorsolása 
és a versenyzők megkezdhették 
közvetlen felkészülésüket a gaz-
dagon díjazott megmérettetésre. 
Ilyenkor elfoglalják és „beren-
dezik” horgászállásaikat, felmé-
rik lehetőségeiket, kiválasztják a 
legmegfelelőbbnek tartott etető- 
és csalianyagokat. 
 Pontban nyolc órakor 
dudaszó jelezte a küzdelem kez-

detét. Sajnos ezen a napon helyt-
álló volt a küzdelem szó haszná-
lata. Valamiért kevésbé mutattak 
érdeklődést a halak a horgászok 
által felkínált finomságokra. A 
versenyzők kipróbálták a csali- 
és etetőanyag kollekciójuk tel-
jes tárházát, igyekezve a halak 
ízlésének leginkább megfelelőt 
megtalálni, nem sok sikerrel. 
Változtattak a meghorgászott 
távokon, újabb etetésekkel kísé-
relték meg maguk elé csalogatni 
és ott tartani kedvenceiket, de 
minden praktika ellenére a ka-
pási kedvet nem sikerült fokoz-
niuk. A halak most nem jártak a 
horgászok kedvébe, sajnos! Ez 
annál is furcsább, mivel július 
27-én 1070 kg 2.25 kg átlage-
gyedsúlyú, pikkelyes ponty állo-
mány lett a tóba telepítve.
A megmérettetés végén a szer-
vezők - köszönhetően a kitűnő-
en működő számítógépes támo-
gatásnak - néhány másodperc 
alatt kezükbe vehették a teljes és 
részletes helyezési listát.
Az ünnepélyes eredményhirde-
tést személyes jelenlétével tisz-
telte meg városunk polgármes-
tere, aki aktívan közreműködött 
a verseny leginkább eredményes 

horgászai teljesítményének elis-
merésében és a díjak átadásában. 
Nagy-nagy köszönet érte!
Az A-B-C szektorok harmadik 
és második helyezettjeinek tel-
jesítményét díszes serlegekkel 
jutalmaztuk, míg az abszolút 
győztesek a - talán még szebb 
- kupáikon túl, átvehették a tá-
mogató partnereink által fel-
ajánlott és méltán megérde-
melt különösen szép díjaikat is. 
Gazdára talált a vándorkupa, 
átadásra kerültek a kifejezetten 
erre az alkalomra, egyedileg 
készített dísztárgyak, melyek a 
legfiatalabb részvevőt, illetve a 
darabszámra legtöbb halat fogó 
versenyzőt illették meg. Öröm 
volt látni, hallani, ahogy a ver-
senyzők sportszerűen gratulál-
tak a helyezést elért társaiknak, 
egymás sikerének örülve, tapssal 
jutalmazták, ünnepelték a győz-
teseket. Az eredményhirdetés 
végén, minden résztvevő átve-
hette a Molnárné Tamás Anetta 
fazekas, népi iparművész egye-
dileg, erre az alkalomra készített 
emlékplakettjét.
Összességében egy sikeres, 
eredményekben kevésbé bővel-
kedő napot tölthettünk el jó han-

gulatban, sportbarátaink egyre 
szélesebb közösségében. 
Az ünnepélyes eredményhir-
detést követően együttműködő 
partnereinkkel közösen koszorút 
helyeztünk el az Öreg-tó partján 
Valasek Ferenc emléktáblájánál, 
emlékezve a modern magyar 
haltenyésztés megalapítójának 
munkásságára.
Összefoglalóm végén szólnom 
kell mindazon sporttársainkról, 
akik áldozatos munkájukkal, ön-
zetlen, segítő közreműködésük-
kel hozzájárultak rendezvényünk 
eredményes lebonyolításához. 
Köszönöm a versenyzőknek a 
sportszerű küzdelmet a mérle-
gelőknek az egész napos „kiszol-
gáló” munkát. Hálával tartozunk 
támogatóink felajánlásaiért. Kö-
szönet illeti az egyesület vezető-
ségének azon tagjait, akik nélkül 
ez a verseny sem jöhetett volna 
létre.
Legközelebb, államalapító Szent 
István királyunkról elnevezett 
halfogó verseny kínál lehetősé-
get a horgászszerencse és tudás 
kipróbálásához, augusztus 20-án.

Berena Béla elnök, Fotó: Tatai 
Sporthorgász és Környezetvédő 

Egyesület

	Jó	hangulatban	telt	a	Valasek	Emlékverseny

Tata természet adta és épített felté-
telei kiválóan alkalmasak a sporto-
lásra. Nem is szűkölködik a város 
a sporteseményekben, de ezen kí-
vül is a nap szinte minden szaká-
ban lehet találkozni futó, gyalogló, 
sétáló emberekkel. Augusztus 13-
án a Hódy SE rendezett különle-
ges sportversenyt. „Mozgással az 
Öreg- tó körül.” pályázati program 
keretében vízi triatlon versenyre 
került sor. Ezzel a rendezvénnyel 
az volt az SE célja, hogy bemutas-
sa, egyben népszerűsítse az Öreg-
tó környezetében végrehajtató 
mozgásformákat. Több kategóriá-
ban írták ki a versenyt, így a spor-

tosabbak és az abszolút amatőrök 
is megtalálhatták a nekik megfele-
lő feladatokat. A vízi triatlon spor-
tosabb távja 2 km kenuzás, 500 m 
úszás és 4 km futás volt. A család 
barát Mini triatlon 1200 m gyalog-
lást, ügyességi feladatokat és 2 km 
kenuzást jelentett. Négy kategóriá-
ban (férfi, női, vegyes, család) in-
dulhattak a résztvevők. Az időjárás 
kegyes volt, hiszen hullámzás nem 
zavart az evezésben és még igazán 
nagy meleg sem volt. A program 
remek példát mutatott arra, hogy 
mennyi formája lehet a szabadidős 
sportnak.
Eredmények:

Férfi egyéni: 1. Musza Bence 
31.35, 2. Nagy Gábor 32.04, 3. 
Havranszki Leventee 33.10
Női egyéni: 1. Leskó Nagy Nóra 
43.39, 2. Halomi Kuszák Nikolett 
45.07, 3. Schrenkné Simon Ildi-
kó45.10
Csapat: 1. Kormányosok (Musza, 
Havranszki, Ratimorszky), 2. Hun-
ters (Polt, Apagyi B.,Éberhardt), 3. 
Schrenkné, Nagy, Apagyi R.
Mini Vízi triatlon abszolút: 1. Zsí-
roskenyér hagymával (Sikesdi, 
Eninger, Zöldvári), 2. Schwarzen-
eggerék (Ködmön, Török, Vág-
ner), 3. Vízi csibék (Winkler M., 
Winkler N., Winkler M)

A férfi felnőtt megyei I. osztályú 
labdarúgó bajnokság második 
fordulójában a TAC szomszéd-
vári rangadón fogadta a Vértesz-
szőlősi SE együttesét. A tataiak 
győzelemmel (Bábolnán 8-0), 
míg a vendégek hazai vereség-
gel (Vértessomló 4-0) kezdték  a 
pontvadászatot. A TAC komoly 
hetek elé néz, hiszen a bajnokság 
mellett a Megyei Kupa és a Ma-
gyar Kupa továbbjutójaként szer-
da-szombat sorozat vár rá. Ahogy 
Wéber Roland edző elmondta a 
keret alkalmas arra, hogy ezt az 

erőltetett menetet elbírja. Min-
denesetre a bábolnai győzelem 
mellett hét közben a Megyei Ku-
pában Sárisápon is nyert a csapat 
(2-0). Ilyen előzmények után jött 
az újabb bajnoki. Az időjárás a 
nagy meleg után esősre, hűvö-
sebbre fordult, nem könnyítve a 
csapatok dolgát. Egy évvel ez-
előtt ennyi eső után nem lehetett 
volna az Új úti pályán játszani, 
ám a felújítás után szinte ideális 
volt a talaj. Az eső ellenére az el-
szántabb drukkerek kijöttek meg-
nézni a csapatokat. Azt láthatták, 

hogy a TAC játszott mezőnyfö-
lényben, de sok volt a pontatlan-
ság a játékban. Az első komoly 
lehetőség a vendégek előtt adó-
dott, de a vezetést mégis a haza-
iak szerezték meg. Még az első 
félidőben megszületett a második 
tatai gól is, így megnyugtató lett 
az előny. A szünet után nem sok 
kérdés maradt a győztes együttest 
illetően, hiszen a harmadik hazai 
találat mindent eldöntött. A TAC 
továbbra is hajtott ám sok köny-
nyelmű megoldás miatt rendre 
kimaradtak a helyzetek. A ven-

dégek cserékkel próbálkoztak, 
de ezúttal ez sem segített. A ki-
maradt hazai helyzetek után még 
kétszer a Szőlős hálójába került a 
labda, így kiütés lett a vége (5-0).
TAC –Vértesszőlősi SE 5-0 (2-0)
Vezette: Kurali Z. (Faragó Gy., 
Uracs R.)
TAC: Csákány – Máté-Kovács 
(Lázár 77), Felső, Mártonfi (Dra-
gonya 77), Putnoki, Treplán, 
Mészáros (Bogár 62), Széles, 
Visnyovszki (Györgykovács 62), 
Hauzer (Kisék 71), Kiprich
Góllövő: Mészáros 35, Treplán 

45,79, Mártonfi 58, Kiprich 79
Edző: Wéber Roland
- Szokatlan volt az eddigi nagy 
meleg után az eső és a csúszós 
pálya. Örülök hogy ismét kapott 
gól nélkül hoztuk le a meccset. 
Nehezen indult, de az jó volt, 
hogy 2-0-al mehettünk a szünet-
re. A második félidő tetszett, akár 
több gólt is rúghattunk volna.
A hét végén újabb komoly kihí-
vás vár a csapatra. Szombaton 
16.30 órakor a Magyar Kupa 2. 
fordulójában idegenben a Nyer-
gesújfalu ellen játszanak.

Bronzérmes	Hernádi
Hernádi László folytatta remek szereplését a Hegyi Közép-Európa 
Bajnoki futamon. Ezúttal Boszniában, Cazinban állt rajthoz. Az eddi-
gi versenyeken rendre technikai hibákkal küzdött, valami mindig volt 
az autóval. A mostani versenyen jól viselkedett az autó, de a biztonság 
kedvéért szombaton csak az egyik futamon indult Hernádi. Vasárnap 
az első versenyfutamon 4 tizeddel maradtak el a 2. helyezettől, míg a 
második felfutásban egy másodpercet sikerült gyorsulni, így összesí-
tésben a 3. helyen végzett. Egyre javul a mezőny, komoly technikával 
felszerelt autók jelennek meg. Hernádi továbbra is a Mitsubishi Lan-
cer Evo VIII-al versenyez. Legközelebb szeptember 4-én Szlovéniá-
ban vesz részt a Hegyi Bajnokság futamán.
Eredmény: 1. Furisic Matija 4:36.718, 2. Mustapic Martin 4:51.956, 
3. Hernádi László 4:52.512

A végéhez közeledik a másodosztályban szereplő ké-
zilabda csapatok felkészülése. Július végén kezdődött 
a munka, majd sorozatban játszották az együttesek az 
edzőmérkőzéseket. A TAC is így tett és csak remélni 
lehet, hogy kész lesz a csapat a bajnokságra. Nincs 
könnyű helyzetben Sibalin Jakab edző, hiszen több új 
fiút is be kell építeni a távozók helyére. A bajnokság 
szeptember első hétvégéjén kezdődik és az őszi sze-
zon december közepén fejeződik be.
 A TAC őszi hazai mérkőzései:
09.02 (péntek) 19.00 TAC – KK Ajka
09.17 (szombat) 18.00 TAC –Csépe Salgótarjáni SKC
10.01 (szombat)  18.00 TAC – Százhalombattai KE
10.21 (péntek) 19.00 TAC – Pick Szeged U21

11.04 (péntek) 19.00 TAC–Optimum Solar Békési 
KSK
11.19 (szombat) 18.00 TAC –Szigetszentmiklósi KSK
12.06 (péntek) 19.00 TAC–Kecskeméti TE Piroska 
szörp
A mérkőzéseket a Güntner Arénában játssza a csapat.

Vízi triatlon

Ötös	a	Szőlősnek!

Programajánlat
augusztus 27. szombat
14.00 TAC – Vértes-
somlói KSK férfi U19
szeptember 1.csüt. 
18.00 TAC – Bakony-
szombathely KSE női 
U16

A mérkőzéseket az Új 
úti pályán játsszák.
szeptember 4. vas. 9.30 
TAC – Fortuna SE női 
felnőtt
A mérkőzést Környén 
játsszák.

Kezdődik	a	kézilabda	NB	I/B.


