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Két Michelin csillagot kapott a 
tatai Platán Gourmet Étterem, 
az elismerés azért is különleges, 
mert ez az első alkalom hazánk-
ban, amikor vidéki magyar étte-
rem Michelin-csillagot szerzett.
A Magyar Turisztikai Ügynök-
ség már korábban beszámolt 
arról, hogy 2022-ben először, 
Magyarország egészéről közöl 

étteremlistát (National Selecti-
on of Hungary) a MICHELIN 
Guide. Ennek eredményeként 
az egész ország konyhaművé-
szeti kínálata felkerül a nem-
zetközi térképre, ami egy újabb 
mérföldkövet jelent a hazai tu-
rizmus és gasztronómia fejlődé-
sében.
A francia étteremkalauz több, 

mint 100 éves történetében 
világszerte több mint 40 or-
szágban, mintegy 30000 léte-
sítményt értékelt a kiemelkedő 
minőség jegyében, így ez szá-
mít a legrangosabb gasztronó-
miai elismerésnek. A Michelin 
áprilisban bejelentette, hogy 
egész Magyarországra kiter-
jeszti felmérését, és először tesz 
közé nemzeti válogatást. A ma-
gyarországi MICHELIN Guide 
2022-es kiadványában ajánlott 
éttermek sorát, illetve ezen be-
lül a Michelin Csillag vagy BIB 
Gourmand elismeréseket no-
vember 3-án hozták nyilvános-
ságra. Két étterem is elnyerte a 
rangos kitüntetést, a két Miche-
lin-csillagot. Az egyik a Stand, 
s mellette két csillagot kapott 
a Pesti István séf által vezetett 
tatai Platán Gourmet Étterem 
is, ami ezzel a kitüntetéssel Ma-
gyarország első, nem budapesti 
kétcsillagos étterme lett!
Pesti István az elismerés jelen-

tőségével kapcsolatban többek 
között úgy nyilatkozott: - Tatá-
nak ez azt jelenti, hogy fölke-
rült a város a gasztro-térképre, 
és ez nem csupán hazai szinten 
bír jelentőséggel, ugyanis két 
csillagra már nagyon komoly 
gasztro-túrák szoktak szerve-
ződni a világból bárhonnan, 
így ezen keresztül minél töb-
ben megismerhetik Tatát. A 
Platánnak az elismerés azt je-
lenti, hogy példát tud mutatni 
a vidéki gasztronómiának arra, 
hogy merjünk minőséget létre-
hozni, merjünk bátrak lenni, és 
ne ijedjünk meg a kezdeti ne-
hézségektől. Számomra pedig 
egy szép jutalom, elismerés, 
visszajelzés ez a két csillag az 
elmúlt évtizedekben végzett 
munkámért. Pesti István hozzá-
tette: - Azt érzem, hogy a Mi-
chelin valahogy szemmel tartja 
az én munkámat és követi, ez 
pedig nagyon nagy öröm és 
szerencse. 

Országos gasztro siker Tatán 
Két Michelin csillagot kapott a Platán Gourmet Étterem

Zajlanak a munkálatok az Ady 
Endre utcán található egyko-
ri Tiszti Klub épületében, ahol 
pályázati forrásból az átépítés 
nyomán új, korszerű otthont kap 
majd a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár. A helyszínen novem-
ber 9-én szerveztek bejárást a 
képviselő-testület és a bizottsá-
gok tagjainak. 
Michl József polgármester az 
eseményen elmondta: - Befeje-
ződtek a bontási munkák, kez-
dődhet a projekt építési szakasza, 
a területek javítása, renoválása, 
új falak, nyílászárók beépítése, 
a tető végleges megépítése. A 
fejlesztés nagy részben a ma-
gyar állam közvetlen támogatá-
sából valósul meg, egy kisebb 

részben pedig európai uniós tá-
mogatásból, a CLLD közössé-
gi programokat is megvalósító 
pályázatból. Emellett köszönjük 
a beruházáshoz nyújtott segítsé-
get Bencsik János országgyűlési 
képviselőnknek is - fogalmazott 
a városvezető.
A volt Tiszti Klub épületében 
méltó helyet kap a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár, valamint 
a tudásközpont, amely számos 
szolgáltatással várja majd a ta-
taiakat. Az új városi közösségi 
térben nem csak a hagyományos, 
megszokott könyvtári szolgál-
tatások vehetőek majd igénybe, 
hanem többek között kutató, szá-
mítógépes és helytörténeti terem 
is várni fogja az érdeklődőket, 

emellett a helyszín alkalmas lesz 
különböző találkozók, rendezvé-
nyek lebonyolítására is.
A tóvárosi városrészben jelenleg 
három fejlesztés is zajlik, a Tiszti 

Klub átépítése mellett megújul 
a Vaszary János Általános Isko-
la, valamint jó ütemben halad a 
Jenő-malom és környezetének 
átépítése az Angolparkban.

Befejeződtek a bontási munkák 
Épül a könyvtár új otthona



November 4-én este a Piarista 
Rendház dísztermében adott kon-
certet a Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár 
Zenekara. 
Magyarország kormánya 2013-
ban nyilvánította nemzeti gyász-
nappá november 4-ét, emlékezve 
az 1956-os forradalom és sza-
badságharc mártírjaira, valamint 
a megtorlás áldozataira. A tatai 

dandárzenekar 2013 óta hagyo-
mányosan koncertet ad ezen a na-
pon, melyről Balázs Attila őrnagy 
elmondta: - A november 4-i kon-
cert hangulatában minden évben 
kapcsolódik a halottak napjához 
és Mindenszentek ünnepéhez is, 
így igyekszünk olyan reperto-
árt nyújtani, amely a közönséget 
megérintve segít emlékezni, be-
felé figyelni, megidézni nemcsak 

a történelem hőseit, hanem akár 
elhunyt szeretteiket is. 
A 2022-es koncerten megemlé-
keztek a közelmúltban elhunyt 
Wittner Mária 1956-os szabadság-
harcosról, aki számos alkalommal 
járt Tatán és több ízben is részt 
vett a helyi megemlékezéseken. 
Balázs Attila ezzel kapcsolatban 
kiemelte:- Wittner Mária alakját a 

zenekar nagyon kedves emlékként 
őrzi, hiszen a tatai programok al-
kalmával személyesen is megis-
merhettük és mindig elismerően 
szólt az együttesünkről.
A koncerten többek között Er-
kel Ferenc, Hidas Frigyes, Bach, 
Mozart és Verdi dallamok hang-
zottak el a Piarista Rendház 
dísztermében.
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Tájékoztató az újabb 
energiatakarékossági 
intézkedésekről
Újabb sajtótájékoztatót tartott 
a városi energiatakarékossági 
intézkedésekről Michl József 
polgármester. A városvezető no-
vember 9-én elmondta, hogy bár 
az energiaköltségek növekedése 
miatti nehéz helyzetet az önkor-
mányzat igyekszik a lehető leg-
jobban kezelni, ennek ellenére 
kénytelenek néhány olyan intéz-
kedést meghozni, amely az éle-
tünket befolyásolhatja.
Az új intézkedések sorában Tata 
polgármestere tájékoztatott arról, 
hogy mivel a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban a táv-
hőszolgáltatást nem indítják el az 
idei esztendőben, ezért a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár a régi 
rendelőintézet épületébe költözik, 
és ott működteti tovább könyvtári 
szolgáltatásait. A téli időszakban 
a Tatai Várban sem lesz fűtés, így 
változni fog a Kuny Domokos 
Múzeum látogatási rendje is. A 
változásokról mind a könyvtár, 
mind pedig a tatai múzeum kü-
lön, részletes tájékoztatást nyújt.
Michl József kiemelte: - a vá-
ros bölcsődéiben és óvodáiban 
zavartalanul folyik a munka, se-
hol, semmilyen korlátozást nem 
léptetnek életbe, hiszen a legfon-
tosabb, hogy a gyermekeink biz-
tonságban, megfelelő körülmé-
nyek között legyenek. Az év végi 
ünnepek időszakára, várhatóan 
a december 20-i hétvégétől a ja-
nuár 8-i hétvégéig a bölcsődéink, 
óvodáink ügyeleti rendszerben 
fognak működni.

A tatai dandárzenekarral emlékeztünk az 1956-os forradalom és 
szabadságharc mártírjaira

A Szociális Munka Napja alkalmából köszön-
tötte az önkormányzat városunk szociális fel-
adatokat ellátó intézményeinek munkatársait 
november 14-én.
Az Országgyűlés 2016-ban döntött arról, hogy 
november 12-ét a Szociális Munka Napjává 
nyilvánítja, és ezzel is felhívja a figyelmet 
az elesettekért, a rászorulókért dolgozókra. 
Ehhez a naphoz kapcsolódóan Michl József 
polgármester, valamint Rigó Balázs és Purgel 
Zoltán alpolgármesterek személyesen látogat-
tak el a tatai, szociális területen feladatokat 
ellátó intézményekbe. A személyes találkozók 
egyes állomásain részt vett 
Horváthy Lóránt, Viczenáné 
Czégény Ágnes és Boglári 
Zoltán önkormányzati kép-
viselő, valamint Kovács At-
tila képviselő, esélyegyenlő-
ségi tanácsnok is. 
Michl József a Szociális 
Alapellátó Intézményben 
úgy nyilatkozott: - Az ön-
kormányzat hálás szívvel 
köszöni meg minden esz-
tendőben november 12-hez 
kapcsolódva a szociális te-
rületen dolgozók áldozatos 
munkáját, melyet a segít-
ségre szorulókért, a nehéz 
helyzetbe került tataiakért 
és a kistérségünkben élőkért 
végeznek. Általában minden 
évben szervezünk egy ün-
nepséget, amelyre meghív-
juk a szociális dolgozóin-
kat, de idén úgy döntöttünk, 

hogy egy kis ajándékkal mi magunk látogatjuk 
meg őket, és személyes találkozón beszélge-
tünk a gondjaikról, feladataikról, va-
lamint egyeztetünk a jövőről is.  
A nap folyamán a Szociális Alapel-
látó Intézményben, a Kocsi utcai és 
a Fényes fasori idősotthonokban, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat ta-
tai csoportjának székhelyén, a Szél-
kút utcai közösségi házban valamint 
a hajléktalanszállón köszöntötték a 
szakembereket, szociális dolgozókat. 
A szociális ágazatban hazánkban kö-

rülbelül 90 ezren dolgoznak, Tatán több, mint 
140-en végzik a segítő munkát. 

Köszönet a segítőknek!
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Megalapításának 25. évfordulója al-
kalmából szervezett ünnepi találkozót 
a Zsigmond Király Borlovagrend Ta-
tán, november 11-én. Az eseményre 
meghívást kaptak hazánk számos bor-
rendjének képviselői is.
Az Ászár-Neszmélyi borvidék sző-
lőtermesztési és borászati hagyomá-
nyainak továbbfejlesztése és új életre 
keltése volt a célja a Zsigmond Király 
Borlovagrend megalakulásának 1997-
ben, egy baráti társaság kezdemé-
nyezésére. Prof. Dr. Kerekes Sándor 
nagymester a Tatai Várban mondott 
köszöntőjében úgy fogalmazott: - 25 
évvel ezelőtt 11 elszánt férfi elhatá-
rozta, hogy megalakítja a Zsigmond 
Király Borlovagrendet, melynek szék-
helyéül Tatát választották. Az alapító 
atyák közül sajnos négyen már nincse-
nek köztünk, de az emléküket őrizve 

ünnepeljük meg az elmúlt negyedszá-
zadot. Kerekes Sándor az eseményen 
elmondta, a rend alapításakor az egyik 
fő céljuk az volt, hogy térségünk bor-
termelőit együttműködésre bírják a 
versenyzés helyett, hiszen együtt, ösz-
szefogva többre lehet vinni. A helyi 
borokról pedig nem szólni kell, hanem 
ízlelni kell őket, mérsékelten iszogatni 
és nagyra értékelni - mondta a nagy-
mester. 
A rend tagja a Magyar Borrendek 
Országos Szövetségének, a tatai ese-
ményre 22 borlovagrend jelentkezett, 
nemcsak hazánkból, hanem határain-
kon túlról is érkeztek hozzánk borlo-
vagok. Dr. Horváth József, Tata jegy-
zője, a rend tagjaként úgy nyilatkozott: 
- A Neszmélyi Borvidéknek valójában 
a földrajzi központja Tata, és igazából 
Tata városa tudja azt a központi szere-

pet betölteni, amely egységesíti a kör-
nyékbeli települések borosgazdáit, ter-
melőit. Tata törekszik erre a központi 
szerepre, és kötelességünk is megszer-
vezni ezt úgy, hogy mindazt a turiszti-
kai és marketing tudást, tapasztalatot, 
amit a városunk birtokol, ennek a bor-
vidéknek a szolgálatába állítsuk. 
A jubileumi ünnepség a bordámák és 
borlovagok felvonulásával kezdődött 
a várudvaron, a Tatai Vár lovagtermé-
ben pedig előadásokat hallhattak az 
ünnepélyes közgyűlés résztvevői. Ezt 
követően az Öreg-tó partján álló nagy 
platánfánál került sor borkóstolóra, 
majd a program az Esterházy-kastély-
ban folytatódott, ahol Michl József 
polgármester és dr. Horváth József 
jegyző vezette körbe a vendégeket. A 
találkozó közös ebéddel zárult a Hotel 
Gottwald éttermében.

25 éves a Zsigmond Király Borlovagrend

„Hé, jóember, van magának jegye? Vagy csak lubickol a 
felhők között, mint Bástya elvtárs az uszodában a Tanú 
c. filmben?” Ez és a Bakterház volt a két alapmű, amit 
rengetegszer idéztünk, ha gond, probléma volt és utána 
könnyesre nevettük magunkat…Tudom,  most is ezt ten-
néd és mondanád, igyunk meg két sört, mert, hogy egy 
sör nem sör… csapjuk össze a korit és menjen minden-
ki Isten hírével… csakhogy Pityukám, ez most nem ilyen 
egyszerű. Mikor megtudtuk, hogy nagy a baj, azért imád-
koztunk, hogy a jó Isten sokáig tartson meg közöttünk. 
Később azért, hogy hallgassa meg kérésed… sok-sok 
kérdés merült fel, de a válaszokat senki sem tudja…Te 
azt mondanád, nekem tudnom kellene, mert én vagyok a 
„góré”. Ne haragudj Pityu, nem tudom, de azt tudom, 
hogy egy jó barátot, kiváló kollégát, precíz, jószemű ope-
ratőrt veszítettünk el, és nem csak a tatai, hanem a helyi 
és országos televíziózás is. 

A Helyiérték-díj a helyi televíziók legmagasabb szak-
mai elismerése, amit többször elnyert. Ennek ellenére a 
munkánk iránti alázata mindig megmaradt. A tvzés igazi 
csapatmunka és Ő csapatjátékosként, ha kellett ötletek-
kel segítette a szerkesztők munkáját, vágott, rendezett 
adásokat és filmeket. A Magyar Televízió tudósítójaként 
azért dolgozott, hogy a vidék Magyarországa színvona-
las tudósításokon keresztül tudja megmutatni életét. Elég 
volt a téma ismerete és már készült a mozi. Vallotta, hogy 
az operatőrnek 40 % - ban a vágó keze alá kell dolgozni, 
mert csak ekkor tudja érvényesíteni a saját 60 %-át.

Referencia filmet forgattunk, amikor azt kértem tőle: 
„Pityukám, arról a fehér miújságról légy szíves csinálj 
egy kisvirágos visszát!” Elkészült a kép, egy visszasvenk 
a fehér épületről előtérben a kis virágokkal. Ezt senki 
más nem értette volna. Folyt a könnyünk a nevetéstől.
Nagyon jó szeme, képi látásmódja volt, mesterien te-

remtett képpel hangulatot. Bizonyíték erre a tv archívu-
ma. A Tatai Tv városunk digitális történelmét írja több, 
mint 30 éve. Dokumentáljuk az eseményeket. Ennek 
volt alkotó részese. Óriási a felelőssége az operatőr-
nek, nem mindegy, hogy mit örökít meg az utókor szá-
mára. Ez látszik minden felvételén. Utolsó munkáinak 
egyike az a dokumentumfilmünk volt, amely a kálvária 
szoborcsoport felújításáról készült. Vágóként alakítot-
ta a filmet és kőkeményen ragaszkodott egy dokumen-
tumfilm részlethez, amelyben Pilinszky saját versét, az 
Apokrif-et szavalja. Akkor még nem értettem, ma már 
értem, miért…

„Látja Isten, hogy állok a napon.
Látja árnyam kövön és keritésen.
Lélekzet nélkül látja állani
árnyékomat a levegőtlen présben.

Akkorra én már mint a kő vagyok;
halott redő, ezer rovátka rajza,
egy jó tenyérnyi törmelék
akkorra már a teremtmények arca.

És könny helyett az arcokon a ráncok,
csorog alá, csorog az üres árok.”
 

„Hát Francikám az a búcsúbeszéd, ami idézettel ér vé-
get, sablonos” – mondaná.

Lehet, de hagyjuk a maximalizmust Pityukám! Kérlek, 
fogd a kamerádat és légy szíves csinálj arról a felhős 
világról egy angyalkás visszát csak azért, hogy ha el-
jön a mi óránk, tudjuk merre találunk. 

Isten veled!

Életének 63. évében elhunyt Kovács István a Tatai Televízió rendező-operatőre

A Magyar Posta Zrt. 2022. októ-
ber végén arról tájékoztatta Tata 
Város Önkormányzatát, hogy a 
megnövekedett energiaköltségek 
miatt több posta működésének 
ideiglenes szüneteltetéséről dön-
tött a vállalat energiafelhaszná-
lásának csökkentése érdekében. 
Ez a döntés Tatán két helyszínt, 
a Gesztenye fasor 6. szám és a 
Deák Ferenc utca 29. szám alatti 
postákat érinti a posta.hu interne-
tes oldalon közzétett lista alapján. 
Michl József polgármester a cég 
megkeresésére válaszolva 2022. 
november 15-én sajnálatát fejez-
te ki amiatt, hogy ilyen lépésre 
kényszerültek, ugyanakkor ki-
emelte, hogy az önkormányzat 
kiemelten fontosnak tartja, hogy 
a város lakossága minél könnyeb-
ben, minél jobb körülmények kö-
zött tudja igénybe venni az egyes 
közszolgáltatásokat, így a postai 

szolgáltatásokat is. Jelezte, hogy 
ennek érdekében az elmúlt évek-
ben többek között a Gesztenye 
fasori kisposta homlokzatát az 
önkormányzat saját költségen fel-
újította, míg a Kossuth téri posta-
épület külső felújításához vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott 
a Magyar Posta Zrt. részére. 
A Tatán bezárt két kisposta újbóli 
megnyitása érdekében felajánlot-
ta a vállalat számára, hogy az ön-
kormányzat a jövőre nézve a Tata, 
Gesztenye fasor 6. szám alatti 
ingatlanban üzemelő 3-as számú 
postánál elengedi a bérlemény 
havi bérleti díját, továbbá mind-
két, a működésből ideiglenesen 
kivont kisposta esetében (Geszte-
nye fasori és a Deák Ferenc utcai) 
vállalja az ezen posták üzemelése 
során jelenleg felmerülő többlet 
energiaköltségek megfizetését a 
tervezett bezárás időszakára.

Zágon (Zantleitner) József kano-
nokra emlékeztek november 4-én 
Agostyánban, a faluházban. A 
„Helyi identitás és kohézió erősí-
tése” projekt keretében elkészült 
tablók elhelyezésének ünnep-
ségén részt vett Ruppert József 
piarista tanár, aki a Szent István 
Alapítvány élén Rómában Zágon 
József utódaként is dolgozott.
Zágon József 1909-ben született 
Agostyánban, középiskolai tanul-
mányait a tatai piaristáknál kezd-
te, majd Bécsben folytatta. Ott 
szentelték pappá és ott végezte 
egyetemi tanulmányait is. Az az-
óta boldoggá avatott Apor Vilmos 
győri püspök 1943-ban iroda-
igazgatónak maga mellé rendelte, 
1946-ban győri kanonok lett, s 
ebben a tisztségében küzdött az 
egyházért a vallásüldözés idősza-
kában. 1949-ben megtudta, hogy 
a Mindszenty kardinális letartóz-
tatása után készülő per vádlott-

listáján az ő neve is szerepel, így 
betegszabadságot kért, s elhagyta 
az országot, ám a vízum megszer-
zéséig is széleskörű tevékenysé-
get folytatott, igyekezve egységet 
teremteni az emigráns lelkészi 
karban. A Szentszék kinevezte a 
külföldi katolikus magyarok vi-
zitátorává. Munkája hivatalosan 
Rómához kötődött, de ő szívesen 
vonult vissza Muttersba, egy kis 
tiroli faluba. Kinevezték a Pápai 
Magyar Intézet régensévé, neki 
köszönhetően maradt életben a 
Római Intézet. Érlelődött benne 
a szándék egy önálló ház alapítá-
sára, ezért telket vásárolt, és Fáy 
Erzsébet anyagi támogatásával 
megépítette a római Szent István 
Házat. Zágon József utolsó évei-
ben számos betegségen átesett, de 
nyugalomba vonulása után is tele 
volt tervekkel. 1975. augusztus 
12-én hunyt el, kívánsága szerint 
az ausztriai muttersi templom ol-

dalában temették el. 
Ruppert József az agostyáni ese-
ményen elmondta: - Minden 
közösségnek végtelenül fontos, 
hogy emlékezzen az ősökre, a ré-
giekre. Zágon József esetében egy 
nagy egyéniségre emlékezünk, és 
biztos vagyok benne, hogy ha jól 
megismerjük az életét és a mun-
kásságát, akkor így utólag is sok 
ötletet nyerhetünk tőle a jövőre 
nézve. Ő jó példája volt annak, 
hogy a lelkipásztor feladata lelke-
síteni a közösség tagjait, és biztat-
ni őket egy hasznos életre.
2009. augusztus vége óta Zágon 
József emlékét szülőfalujában 
Agostyánban, a templom falán el-
helyezett, Pápai Lajos győri püs-
pök által megáldott emléktábla 
őrzi. Zágon József irathagyatéka 
a Szent István Alapítvány levél-
tárában található, az alapítvány 
létrehozója és első elnöke ő maga 
volt. 

Zágon Józsefre emlékeztek Agostyánban Az önkormányzat kiáll a kisposták 
újranyitásáért



2021-ben ünnepelte fennállásának 35. év-
fordulóját a Pötörke Néptáncegyüttes. Eb-
ből az alkalomból rendeztek nagyszabású 
ünnepi gálát a Magyary Zoltán Művelő-
dési Központban november 5-én „35 (+1) 
éves a Pötörke” címmel.
A Pötörke Táncegyüttest 1986-ban Túri 
György alapította, aki 1996-ig vezette a 
közösséget. Már akkoriban kialakult a téli 
népszokásokat is megjelenítő karácsonyi 
műsoraik sorozata, valamint az öt évente 
színpadra kerülő jubileumi előadások ha-
gyománya. A Pötörkét nemcsak Tatán, ha-
nem megyeszerte gyorsan megismerték, s 
országosan és határainkon túl is számos 
helyre hívták el vendégszerepelni.
1996-tól a Pötörke Táncegyüttes átala-
kult Pötörke Népművészeti Egyesületté, 
művészeti vezetője Keltai Gábor lett, aki 
azóta is vezeti és irányítja a művészeti 
munkát. Ebben társa a felesége, Gyurkó 
Erzsébet, aki az egyesület elnöki felada-
tait is ellátja. Közös munkájuk nyomán, 
s egyben sokakkal együttműködve fel-
virágzott az együttes, a fiatalok újabb és 
újabb nemzedéke ismerte meg a közös-
ség összetartó erejét, a hagyományokat, 
a táncházak hangulatát, a népdalokat, 
táncokat, a múlt és egymás tiszteletét. A 
Pötörke sokáig felnőtt táncosokkal mű-
ködött, majd óvodás kortól kezdték meg 
a néptánc oktatást, utánpótlás nevelést. 
Rendszeres táncházakat rendeznek a fel-
nőtteknek is, ebből ered a Városi Folk-
nap ötlete, amelyet már több, mint két év-
tizede rendeztek meg először. A Pötörke 

kezdetektől fogva rendszeres résztvevője 
a megyei gyermek és felnőtt néptánc fesz-
tiváloknak, a szakmai tudás fejlesztése, 
a magas szakmai színvonalú oktatás ki-
emelt jelentőséggel bír az egyesület mű-
ködésében. A Pötörke számos elismerés-
ben részesült az elmúlt 36 évben, többek 
között elnyerték a Megyei Príma közön-
ség díjat, Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2004-ben Tata Városáért 
kitüntetés ezüst fokozatában részesítette 
az egyesületet a magyar népi kultúra ha-
zai és külföldi népszerűsítése terén be-
töltött kiemelkedő szerepéért. 2008-ban 
pedig, Keltai Gábor és Gyurkó Erzsébet 
részesült a Tata Városáért kitüntetés ezüst 
fokozatában, a magyar népi táncművészet 
megismertetése és népszerűsítése terén 
betöltött kiemelkedő szerepükért. 
A jubileumi műsor megnyitásaként Gyur-
kó Erzsébet a művelődési központ szín-
padán úgy fogalmazott:- Eltelt 35 év, 
mindenkinek hosszú idő ez, szinte törté-
nelem. Néhányan már egészen a kezdetek 
óta őrzik itt köztünk 
a lángot, s elmond-
hatjuk, hogy még 
mindig itt vagyunk 
és csináljuk, pedig 
nehéz. Ez a jubileu-
mi műsor azért fon-
tos minden ötödik 
évben, mert nagyon 
jó együtt lenni a pró-
bák során, az előadá-
son, és az azt követő 

mulatságban, jó kö-
zös nyelvet beszélni, 
a néptánc, a népzene 
és a népdal nyelvét. 
Kell, hogy mindig 
legyenek újak és fia-
talok, akik megtanul-
ják és tovább viszik 
ezt, évtizedek múl-
va pedig szeretnénk 
majd mi is ősz hajjal 
őket itt ünnepelni. Ez 
az örökségünk, ezt 
szeretnénk tovább 
vinni az egyesület-
ben, amelyet nagyon 
szeretünk, és ami na-

gyon szép nekünk - fogalmazott az egye-
sület elnöke.
Az eseményen Michl József polgármester 
mondott köszöntőt. A városvezető hang-
súlyozta: - Hálásak vagyunk az egyesü-
letnek és mindenkinek, aki bármivel is 
hozzájárult a munkájukhoz, ahhoz, hogy 
a gyermekeink megtanulhassák általuk 
az eleinktől azt a tudást, amivel az életet 
igazán boldogan lehet élni. A magyar nép-
hagyomány üzenete rengeteg mindenre 
megtanít minket, olyan mély bölcsességet 
hordoz, melynek segítségével a legna-
gyobb nehézségekből is ki tudunk lábalni. 
Ezért óriási az a munka, melyet a Pötörké-
ben végeznek- mondta Michl József.
A november 5-én bemutatott két részből 
álló előadást az egyesület 2021-re tervez-
te, de a pandémia miatt tavaly nem tud-
ták színpadra vinni. A nagy sikert aratott 
előadásban régi és új pötörkések, az egye-
sület barátai és vendégelőadók egyaránt 
részt vettek. 
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Dr. Kerekes Mártáról

„Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, 
e három; ezek között pedig legnagyobb a sze-
retet.” Pál I.Kor.13. 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Dr. Rubovsz-
kyné Dr. Kerekes Márta Eszter nyugalmazott 
közjegyző 71 éves korában elhunyt. 
Kerekes Márta Tatán, a Kocsi utcába szüle-
tett 1951 májusában jogász-pedagógus család 
első gyermekeként. Később két testvér követ-
te, akik számára mindig példát adott. Szerves 
része volt a család mindennapi életének az is-
kolaudvar csengője és a református templom 
harangja, melyek a tudás, szeretet, erkölcs, s a 
hit fontosságára figyelmeztettek.
A Fazekas Iskola akkor induló, ének-zene tago-
zatának első osztályában végezte el az általá-
nos iskolát, majd az Eötvös József Gimnázium 
orosz tagozatos osztályában érettségizett. Nagy 
hatással volt rá mindkét alma mater; humán be-
állítottsága, a zene szeretete a családi háttéren 
túl ezekben alapozódott meg. Zongorázni is 
megtanult a helyi zeneiskolában.
Pályaválasztását meghatározta, amikor a dr. 
Bártfai Ilona vezette pedagógia szakkörrel 
részt vett egy büntető bírósági tárgyaláson, 
ami egy fiatalkorú bűnöző ellen folyt. Ekkor 
döntötte el, hogy az apai példát követve jogász 
lesz. Ezért jelentkezett a szegedi jogi egyetem-
re, ahová helyhiány miatt elsőre nem vették föl. 
A következő felvételiig a Tatai Járásbíróság te-
lekkönyvi hatóságánál dolgozott.
Ebben az évben volt tanára, Baranyi Józsi bá-
csi javaslatára jelentkezett a Repülj páva ver-
senyre. Örök élmény maradt számára, hogy az 
elődöntő utáni gálaesten énekelhetett a Mar-
gitszigeten Faragó Laurával, Ferencz Évával. 
„A népdal és virágénekek iránti szeretetem 
soha el nem múlt. Polgári esküvőkön mintegy 
tíz éven keresztül – többször házastársam gi-
tár-kíséretével - énekeltem.” Írta a gimnázium 
öregdiákjainak Emlékek egykori iskolánkról 
című kötetében.
Jogi diplomáját a szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
szerezte. Itt ismerkedett meg évfolyamtársával, 
dr. Rubovszky Lászlóval, akivel Tatára hazatér-
ve házasságot kötött. Két gyermekük született. 
A jogi szakvizsga megszerzését követően 1979 
júliusától 40 évig közjegyzőként dolgozott. 
A Budapesti Közjegyzői Kamarát elnökségi, 
a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát vá-
lasztmányi tagként segítette munkájával. Kol-
légáival aktívan részt vett a polgári közjegy-
zőség feltételeinek kialakításában. Örült, hogy 
a stafétabotot lányának, dr. Rubovszky Eszter 
Mártának adhatta át. Nyugdíjba vonulását kö-
vetően élete végéig közjegyző-helyettesként a 
kar tagja maradt.
2019 májusában érdemes közjegyzői szolgála-
ta elismeréséül a Magyar Országos Közjegyzői 
Kamara díszoklevelét vehette át. Hivatásával 
igazi lokálpatriótaként szolgálta szeretett vá-
rosát, mely 2004-ben, várossá nyilvánításának 
50. évfordulóján emléklapot adományozott ré-
szére. 
Küzdelmes élete minden pillanatában ember-
séggel tekintett a hozzá fordulókra munkájá-
ban, s azon túl is. 
Kerekes Márta halálával szegényebbek lettünk, 
de életútja példájával, embersége követésével 
vigasztalódhatunk.    
     Dr. Kerekes Kornélia Rózsa

Fotó: Dr. Rubovszky Eszter Márta

Fotók: Tata Város Önkormányzata
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Folytatás az előző lapszámból

A tárlat megtekintésével is-
merhetjük csak meg személyi-
ségét, gondolkodásmódját, s 
azt, miért nevezi őt az útókor a 
„legnagyobb székelynek”. Nem 
messze sírjától, az árnyas fák 
alatt megbúvó Látogatóközpont 
méltó mementó Orbán Balázs-
nak.
Sajnos az idő szűke miatt Ta-
mási Áron sírjához már nem 
zarándokolhattunk el, így hát 
útra keltünk a már ismert úton.
Székelyudvarhelyen a Nyug-
díjas Önsegélyező Pénztár 
klubhelyiségében volt a szere-
tet vendéglátás a nyugdíjasok 
meghívására. Sok jó ember kis 
helyen is elfér, pont annyian 
voltunk amennyien lehettünk. 
A két klub vezetőinek köszön-
tője után finomabbnál finomabb 
süteményekkel, melyet a ven-
déglátó asszonyok sütöttek, 
jött a borkínálat, melyet a klub 
férfitagjai termeltek. S a bor 
megtette hatását, mert vidám 
jókedve kerekedett a közel 100 
fős csapatnak. Dalra fakadt az 

egész társaság, melyet az itt-
hon lévők is megirigyelhettek 
volna. De hol is voltunk? Szé-
kelyföldön, a magyarok között. 
S nem csodát láttunk, hanem 
tapasztaltunk. A magyar és 
székely népdalkincs, operet-
tek, slágerek, kánonok egymást 
váltva hangoztak el. Egyszóval 
jó hangulatban hagyta el a tár-
saság a klubhelyiséget, s tért 
meg ebédelni, melyhez megfe-
lelő alappal rendelkeztünk.
Délután öt órakor került sor 
az est fénypontjára. A Széke-
lyudvarhelyi Művelődési Ház 
zsúfolásig megtelt nézőtérrel 
fogadata a 70 éve alakult szé-
kelyudvarhelyi Nyugdíjas Ön-
segélyező Pénztár ünnepi meg-
emlékezését. 
Vass Albert versét, majd az 
énekkar dalait Vitai Magdolna 
egyesületi elnök megnyitó be-
széde követte. Megemlékezett 
az l952. évi megalakulás óta 
eltelt 70 évről, az elmúlt, egy 
emberöltőnek is megfelelő kor-
szak főbb eseményeiről. Szólt 
az előző elnökökről, a pandé-
mia okozta nehézségekről, az 

egyén boldogulásáról, a szoci-
álisan részorulók megsegítésé-
ről, támogatásáról. 
Az egyesület több mint 6000 
tagot számlál, s ez a szám azt 
mutatja, hogy a mindennapi 
törődés a tagokkal nem kevés 
feladatot ró az egyesület veze-
tésére.
Ezt követően Gálfi Árpád pol-
gármester üdvözlő szavait köz-
vetítették a hallgatóság számá-
ra.
Az ünnepi műsorban szereplő-
ket nincs mód felsorolni, csak 
néhányat említek meg. Tánc-
ban volt moldvai csángó, páros, 
szóló ének. Nagyon szépen, va-
lóban az embertől az emberhez 
szólóan szóltak, melyet nyugdí-
ja klub tagjai adtak elő.
Az est fénypontja nem véletle-
nül volt a közel százötven fős 
énekkarral és szimfonikus ze-
nekarral megszólaló Szentegy-
házasfaluról érkező Szentegy-
házi Gyermekfilharmónikusok 
műsora. Megható volt, hiszen 
gyerek, fiatalok adtak műsort, 
egy nagyszülői, dédszülői ge-
nerációnak, osztatlan sikerrel.  

Bach Parasztkantátájától, Web-
ber Bűvös vadászától a székely, 
kalotaszegi, magyar, lengyel, 
török népdalig, széles reperto-
árt adtak elő a világi zenétől a 
népzenéig. S mindezt rendkívül 
kifinomult módon. Igazi mű-
vészi élményt nyújtottak min-
denki számára A negyven éve 
fennálló ének-és zenekar nem 
véletlenül járta be szinte az 
egész világot. Csak gratulálni 
tudunk.
Méltó koronája volt az estének.
Este? Hol volt még vége az es-
tének. Ezt követte a Református 
Kollégiumban a közös vacsora, 
melyet az énekkar népviseletbe 
öltözött asszonyai szolgáltak 
fel. S természetesen itt is el-
hangzottak a köszöntők mind-
két klub, egyesület részéről. S 
hogy ne ülje meg gyomrunkat a 
finom vacsora, tánccal fejeztük 
be az estét.
S ezután tényleg elénekelhettük 
volna Kodálytól az Este a Szé-
kelyeknél című kórusfeldolgo-
zást: „Erdő mellett estvéledtem, 
subám fejem alá tettem, …”
Kora reggel végérvényesen bú-

csút mondtunk vendéglátóink-
nak, Székelyudvar-helynek, s 
útra keltünk.
Déva- Arad volt az úticél. Szép 
– szép volt a vidék, de koránt 
sem, mint ahogy odafelé men-
tünk.
Megcsodáltuk Déva várát, 
mely a Maros mentén lévő fő 
kereskedelmi útvonal mellett 
fekszik, S mi jut a látványról 
társulva az ember az eszébe? A 
sorok, ha még emlékezik, s már 
mondja is magában a Kőmíves 
Kelemen balladáját: „Tizenkét 
kőmíves összetanakodék, …”
Utunk folytatódik, már fogynak 
a kilométerek, s már Aradon is 
vagyunk. S Arad sokat mond az 
embernek, ha magyar lelkület-
tel gondolkodik, s helyezzük el  
a megemlékezés nemzeti színű 
szalagját.

A kilométerek fogynak, s már 
nincs messze az otthon, melyre 
e kirándulás szépsége ellenére 
mindenki vágyott már. 
Megérkeztünk. 

Tölgyesi József

Erdélyi kirándulás, - Irány Székelyudvarhely (3. rész)
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(Kicsit bulváros ez a cím, de nem 
baj!) Most jön a magyarázat, hogy 
hová is indultunk, FEHERUUARU 
REA MENEH HODU UTU REA 
– mert erre mentünk, pontosan. Fe-
hérvárra a hadi úton, ahogyan azt 
a Tihanyi alapítólevélben is leírták 
eleink, mert akkor is sokan jártak 
erre. Vagyis Székesfehérvárra, a ki-
rályi koronázó-városba, hogy idei 
utolsó kirándulásunkkal jó han-
gulatban búcsúztassuk a szép őszi 
napokat. Ez sikerült is – ahogyan 
a kirándulás is, - hiszen megjött a 
borongós, szürke idő – sajnos. De 
a szép emlékek melengetik a szí-
vünket!
Székesfehérvár az egyik leggazda-
gabb múltú magyar város: a közép-
kori Magyar Királyság egyik fővá-
rosa, ezért esett rá a választásunk. 
Bár mindannyian jártunk már itt, 
többször is, kíváncsiak voltunk a 
változásokra. Székesfehérvárt Géza 
fejedelem alapította 972-ben. Szent 
István bővíttette a várat, néhány 
száz méterrel arrébb királyi bazili-

kát és az esztergomi érsekség tekin-
télyével vetekedő prépostságot ala-
pított, mindezek mellett különleges 
jogokat adományozott a városnak, 
évszázadokra megalapozva ezzel 
annak jelentőségét és gazdagságát. 
Innentől kezdve Székesfehérvár 
fejlődése töretlen volt, hiszen az 
ország első és sokáig egyetlen „hi-
teleshelye” volt a város. A király-
ság kezdetétől (1000/1001) a török 
hódoltság kezdetéig (1543) a kizá-
rólagos koronázó-város, ugyanis 
sokak szerint első királyunk fejére 
is itt tettek koronát. A törvénylátó 
napok egyetlen, az országgyűlések, 
a királyi temetkezések és esküvők 
már-már kötelező helyszíne, Szent 
Imre herceg és Szent István király 
szentté avatásától (1083) kezdve a 
királyság szakrális központja. A vá-
ros neve régen egyszerűen Fehérvár 
volt, mely név valószínűleg a Géza 
fejedelem által építtetett székvár és 
templom fehér köveire vagy fehér-
re meszelt falaira utalhat.
Történelmi jelentőségének és fon-

tosságának következtében a város 
rengeteg látnivalót és érdekességet 
kínál a látogatónak, s mivel időnk 
(és lábunk tűrőképessége) megle-
hetősen behatárolt volt, a Tourin-
form Iroda által kínált csomagok 
közül a „szépkorúaknak” ajánlott 
„Sok látnivaló – kevés gyaloglás” 
programot választottuk, melyet így 
ajánlottak: „ismerje meg a történel-
mi belváros legszebb látnivalóit, 
titkait, legendáit fáradság nélkül, 
kevés gyaloglással. A látnivalók 
néhány méterre vannak egymás-
tól.” Ez az, ami kell nekünk! S nem 
is csalódtunk. Kedves idegenve-
zetőnk a buszállomáson várt ben-
nünket, s felkészülten ismertette a 
látnivalókat. Sétánk során érintet-
tük a következőket: Városház-tér 
(Városháza kívülről, Püspöki Pa-
lota kívülről, Országalma), Szent 
István székesegyház, s a pontos 
időzítésnek hála, hallhattuk-láthat-
tuk (csak most és csak nekünk!) 
az Órajátékot, amely egy valódi 
különlegesség. Utána a Koronázó 
Bazilika Romkertje volt a célunk, 
a Nemzeti Emlékhely történelmi 
és szakrális emlékeit néztük meg, 
s hallhattunk a legújabb kutatá-
sokról, az itt eltemetett királyaink 
azonosításáról. Hihetetlen érzés az 
ezeréves kövek közt sétálni, mind-
annyian magunkba szálltunk kicsit. 
Megérinti az ember lelkét a hely, s 
elgondolkodunk halandóságról, 

halhatatlanságról, történelemről, 
legendákról – kell néha ilyen! 
Gyönyörködve álltunk még egy 
kicsit Aba-Novák hatalmas seccoja 
előtt (ő a város nagy szülötte!), de 
időnk vészesen fogyott, s  már csak 
egy rövid sétára futotta a Fő utcán. 
Így fejeződött be programunk eb-
ben a gyönyörű (és nagyon tiszta, 
gondozott és rendezett!) városban. 
Elköszöntünk vezetőnktől, s már 
indultunk is következő úti célunk 
felé, hiszen Fehérvárcsurgón várt 
bennünket a Károlyi-kastély (meg 
az ebéd!), és a délutáni program. 
A kastély a 19. században, klasszi-
cista és eklektikus stílusban épült. 
Az épületegyüttest a Károlyi csa-
ládból származó Károlyi György 
építtette, tervezője Heinrich Koch 
és Ybl Miklós építészek voltak. 
Az épületben jelenleg 20 szobás 
szálloda üzemel, de idegenvezetés-
sel látogatható. Ezt ki is használ-
tuk, vezetőnk Kozári Kristóf volt, 
(mintha Móra Ferenc „keresztel-
te” volna: Kozári Kristóf, Apafi 
fejedelem kedves apródja……) 
aki megmutatta nekünk mindazt, 
amit a turista láthat, hiszen a kas-
télyt most is a Károlyiak lakják. 
Jelenleg a kastélyban kulturális 
találkozóközpont működik, az Eu-
rópai Kulturális Találkozóközpon-
tok Hálózatának tagja. A kulturális 
funkciók kiegészítésére és azok 
„eltartása” érdekében a kastély 

célja a turisztikai áramlatokba való 
illeszkedés a szállodai és vendéglá-
tási részlegek segítségével. Sajnos 
az eredeti berendezésből mindösz-
sze egyetlen szék maradt meg, így 
a termek, szobák bútorozása még 
folyamatosan bővül – a lehetősé-
gek függvényében. Fejtő Ferenc  a 
neves író halála előtt a kastélynak 
adományozta több ezer kötetből 
álló könyvtárát, köztük saját mű-
veit is, amely nyitva áll a kutatók 
előtt. Vajay Szabolcs elismert tör-
ténész, a genealógia és heraldika 
kutatójának a könyvhagyatéka is 
a díszkönyvtárban került elhelye-
zésre. 
A kastélyt övező park 40 hektá-
ros, arborétum jellegű. Több mint 
150 éves fenyők, hársak, tölgyek 
és gesztenyék találhatók itt, vala-
mint tó, sétányok és hidak. Tettünk 
egy sétát a ragyogó napsütésben a 
szépséges kertben, majd elindul-
tunk a „hodu utu”-ra reá, de most 
már hazafelé. Útközben még némi 
muníciót begyűjtöttünk Zámo-
lyon, a sörfőzdében s Csákváron a 
cukrászdában, hogy ”F-vitamint” 
vegyünk magunkhoz fagylalt for-
májában. Koraeste értünk haza, s 
útközben már tervezgettük, hová 
is szeretnénk eljutni a jövő évben – 
volt számos ötlet, évforduló, jeles 
dátum és személyiség – s megígé-
rem, ha megvalósulnak, tudósítani 
fogunk róla önöknek! Szabó Szerafina

November 25. (péntek)
„Előadások” nagy rendezvénysátor 
mellett
17:00 Az őszi csillagos égbolt látvá-
nyosságai. Derült idő esetén távcsö-
ves bemutatóval – MCE Tatabányai 
Amatőr Csillagászati Klub és TIT 
Posztoczky Károly Csillagvizsgáló 
és Múzeum
Malom és Kacsa Bisztró Kávézó és 
Rendezvényház különterme
19:30 12 órás madarászverseny is-
mertetése – Lippai Károly
20:00 Az MME Ifjúsági Tagozat be-
mutatkozása – Bodor Ádám
20:30  Marokkó: A Gibraltári-szoros-
tól az Atlaszon át a sivatagig – Lippai 
Károly
21:15 Kontinensek hídján: Costa 
Rica egyedülálló vadvilága – Zalai 
Tamás

November 26. (szombat)
Tatai Öreg-tó, Építők parki madár-
megfigyelő torony
05:30  Az országos madármegfigye-
lő versenyre érkezők regisztrációja, 
nevezés „felnőtt” és „ifjúsági” kate-
góriában
06:00 12 órás madármegfigyelő ver-
seny kezdete
07:00-től  Sok ezer vadlúd kirepülé-
sének megtekintése – Orbán Zoltán, 
kiváló ornitológus tolmácsolásában 
követhetik nyomon a tavi eseménye-
ket
08:15  A 22. Tatai Vadlúd Sokadalom 
ünnepélyes megnyitója
08:45 Helló, itt vagyunk! Vadlúdvo-
nulás Magyarországon. Körkapcso-
lás a nemzetközi jelentőségű vizes 
élőhelyekre
10:00  Harkálymegfigyelő és ismereti 
séta a tófarokban  – Találkozó a ma-

dárgyűrűzés standnál
10:00   Állat- és solymászbemutató
10:30  Helytörténeti séta az Öreg-tó 
partján – Találkozó a madárgyűrűzés 
standnál
12:00 Solymászbemutató
14:00  Állat- és solymászbemutató
15:30 – 16:30  A vadludak esti be-
húzásának megtekintése a tóparton – 
Narrátor: Orbán Zoltán
18:00 12 órás madármegfigyelő ver-
seny zárása
Családok számára hirdetett progra-
mok a „Játszóház, természetismereti 
program” rendezvénysátorban:
10:00 – 12:00  Madarakról mindent, 
természetismereti foglalkozás (DIN-
PI); Rovarok világa, gipszfigura fes-
tés (Csodabogarak Alapítvány)
12:00 – 14:00  Természetismereti 
foglalkozás (Ösvény oktatóközpont); 
Madárkalács készítés (Száz völgy 
Természetvédelmi Egyesület
14:00 – 16:00  Apróságok birodalma, 
avarlakó élőlények mikroszkópos fel-
fedezése (DINPI); Lámpás készítés 
(DINPI)
Az „Előadások” nagy rendezvénysá-
tor programja:
09:20  Harkályok épületrongálása és 
téli territórium használata Budapest 
XIII. kerületében – Josué Isaac Rei-
noso Avendaño, Dr. Ónodi Gábor
09:40  Egy csodafaj! A nyakte-
kercs-védelmi munka szépségei – 
Klébert Antal
10:00 Könyvbemutató előadás: Ma-
gyarország ragadozó madarai és bag-
lyai – Haraszthy László
10:30 Orbán Zoltán: Madármegfigye-
lők kézikönyve – Könyvbemutató
11:00 A helység kalapácsa – Gál Ta-
más Jászai Mari-díjas színművész, 
CSAVAR Színház  családoknak, gye-

rekeknek szóló előadása
12:00 Én és az MME Ifjúsági Tago-
zat, panelbeszélgetés tagtársakkal – 
Molnár Máté
12:30 Az énekes hattyútól a magyar-
földi husángig – bemutatkozik a 25 
éves a Duna-Ipoly Nemzeti Park – 
Füri András, Selmeczi Kovács Ádám, 
Novák Adrián
13:30 Csúcstámadás – Suhajda Szi-
lárd expedíciós hegymászóval és Ná-
dasdi Oszkár magashegyi nagyfalmá-
szóval beszélget Drekszler Anna
14:30 BIRD-O Év madárfotósa 2022 
fotópályázat nyertes képeinek és al-
kotóinak bemutatása
Egész napos programok:
Madárgyűrűzés (08:00, 09:00, 09:30, 
10:30, 11:30-kor)
Természetvédelmi tanácsadás
Könyvdedikálás: Magyarország ra-
gadozó madarai és baglyai, szerkesz-
tette: Haraszthy László és Bagyura 
János – Helyszín: Előadás nagy ren-
dezvénysátor
Könyvdedikálás: Madármegfigyelők 
kézikönyve – Helyszín: Előadás nagy 
rendezvénysátor
Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület szakmai tevékenysé-
gének bemutatása önálló standon
Száz Völgy Természetvédelmi Egye-
sület standja: Komárom-Esztergom 
megyei természetvédelmi progra-
mok, helyi akciók
Itthon vagy otthon! Turisztikai prog-
ramajánlók, információk
Teleszkópok és kézi távcsövek tesz-
telési lehetősége
Játékos távcsöves madárkeresés, ma-
daras memóriajáték, mYnest termé-
szetfotós játszótér bemutatása
Interaktív szoborkiállítás fémhulladé-
kokból és konyhai edényekből (Arde)
Suhajda Szilárd expedíciós hegymá-
szó standja
Madár- és természetvédelmi eszkö-
zök, könyvek, kiadványok és madár-
festmények vásárlási lehetősége
Adventi vásár: kézművesek, ősterme-
lők, népművészek

További információ és részletek: 
vadludsokadalom.hu/

Fritsch István tatai családból 
származik. Egészen fiatalon re-
pülőgépszerelőként dolgozott 
Kecskeméten, aztán gépész-
technikus volt Győrben, végül 
a szőnyi Molajban kezdett el 
dolgozni, ahol 28 évet töltött el. 
Kétszer nősült, mindkét házassá-
gából egy-egy fia született. Pista 

bácsi nagyon pozitív hozzáállás-
sal szemléli a világot és 90 éves 
kora ellenére nagyon aktív, ön-
álló életet él. Kedvenc hobbija 
a kertészkedés, örömmel jár ki 
dolgozni a kertjébe, ahol saját 
bort is készít. Ahogyan ő fogal-
maz: „Akkor vagyok beteg, ha 
nem dolgozom…”

Makovics Imréné 2021 óta a 
Tatai Kistérségi Idősek Ottho-
nának lakója. Mocsán szüle-
tett, férjével kezdetben önálló-
an gazdálkodtak, majd a helyi 
szövetkezetben dolgoztak. Két 
gyermekük született, a család-
ban mára hat unoka és nyolc dé-
dunoka van. Erzsike néni aktív 
éveiben nagyon sokat dolgozott, 

erőfeszítései hozzájárultak ah-
hoz is, hogy mindkét gyermeke 
felsőfokú végzettséget szerzett. 
Szeretetteljes, kedves személyi-
ségét mindenki szereti az idő-
sotthonban is, ahol betegségét 
türelemmel viseli. Egész életét 
végigkísérte mély hite, ami ma 
is támaszt nyújt neki, ahogyan a 
családja is. 

90. születésnapja alkalmából köszöntötte Michl József polgármester no-
vember 7-én Makovics Imrénét és Fritsch Istvánt.

„Hadi ösvényre” lépett a THTE!

Fotók: Tata Város Önkormányzata
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PROGRAMAJÁNLAT
Asztalitenisz
november 26. szombat 10.00
TAC – Turris SE Sopron Férfi NB I
Helyszín: TAC csarnok
Kézilabda
november 19. szombat12.30 
TAC – Bicskei TC női U19
15.00 TAC – BVSC Zugló női NB 
II
18.00 TAC – Szigetszentmiklósi 
KSK férfi NB I/B
november 20. vasárnap 9.00 
Kőkúti Sasok DSE – TAC férfi 
U15
11.20 MÁV Előre Cunder Kézisu-
li – TAC férfi U15
16.00 Kőkúti Sasok DSE – Kőrösi 
KDSE férfi U15
november 23. szerda 15.45 
TAC – Várpalotai BSK férfi U18
november 24. csütörtök
17.30 TAC – Budai Farkasok Rév 
Group férfi U20
Helyszín: Güntner Aréna
Labdarúgás
november 19. szombat 12.00 
TAC – Bicskei TC férfi U17
14.00 TAC – Koppánymonostori 
SE férfi U19
Helyszín: az Új úti pálya

Sport 2022. november 17. VIII. évfolyam, 23. szám10

A Tatai Shotokan Kölyöksárkány SE csapata 
részt vehetett november elején a WUKF Ka-
rate EB-n amelyet Firenzében rendeztek. A 
versenyen 21 európai ország és az USA csa-
pata, összesen 1870 versenyző indult. A ma-
gyar együttes 28 főből állt, ebből 8 tatai ver-
senyző volt. A gyerekek formagyakorlatban 
és küzdelemben is megmérették magukat. A 
nagy létszám ellenére a mieink szép eredmé-

nyeket értek el, tisztességgel helytálltak.
A legkiemelkedőbb eredményt a Kölyök-
sárkány SE edzője Kerekes Balázs (4 dan) 
érte el, aki saját kategóriájában aranyérmet 
szerzett egyéni küzdelemben, majd a 4 
fős magyar csapat tagjaként rotációs küz-
delemben bronzérmet nyert. A 15-16 éves 
korosztályban is nagy volt a mezőny, itt 
szerepelt Tóth Zsolt Bence. Három győztes 
meccs után a négy közé jutásért szenvedett 
vereséget, így is a kiemelkedő 5. helyen 
végzett. A legjobb 
8 közé sikerült be-
verekedni magát 
Márkus Marcell-
nek, míg Kővári 
Gellért a 21-35 
évesek között a 
legjobb 18 közé 
jutott. Nem vallot-
tak szégyent  töb-
biek sem, hiszen 
Nágel Balázs, Ná-
gel Hanna, Nágel 
Zalán és Nágel 
Zille a sötétebb 
övesek között is 
szép mester katá-
kat mutattak be. 
Nem állhat le a 

csapat, hiszen december 12-én már itt van 
az újabb verseny, amikor szervezetük ma-
gyar bajnokságán kell helyt állniuk. Termé-
szetesen sok támogató kellett ahhoz, hogy 
kimehessenek az EB-re, így Tata Önkor-
mányzata, a NordArt Kft és a Bridgestone 
Kft is segített, de nagyon sokat kaptak a 
szülőktől is. Az itthon maradtak Deák-Ta-
kács Róza edző vezetésével szurkoltak és 
kísérték figyelemmel a közösségi oldala-
kon a szereplést.

Asztalitenisz
Férfi NB I Honvéd Szondi SE II – 
TAC
Férfi NB II TAC – Bányász SK 
Ajka 10-8
Kézilabda
Férfi NB I/B TAC – Optimum Solar 
Békési FKC 22-21 (12-10)
Vezette: Bába S., Horváth P.
Góllövő: Kreisz 5, Oláh 4, Kiss, Sá-
rosi, Vass 3-3, Gajdos, Igali 2-2
Edző: Sibalin Jakab
-ól kezdtünk, aztán mintha elké-
nyelmesedtünk volna, a Békés pe-
dig van annyira jó csapat, hogy a 
meccsben maradjon. A második 
félidőben nem játszottunk jól, de a 
lelkesedés és a szív a végén 2 pontot 
ért.
DEAC – TAC 28-27 (16-13)
Vezette: Budai-Bock K., Wenczel T.
Góllövő: Vass 9, Kiss 5, Edwards 
4, Kreisz, Oláh, Sárosi 3-3, Bodnár, 
Igali, Kovács 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi U20 TAC – Veszprémi KKFT 
24-33 (11-16)
Vezette: Haskó T., Natkai N.
Góllövő: Huber 5, Igali 4, Vincellér 
3, Czunyi, Katus, Kolozsi, Nényei, 
Tóth B. 2-2, Tóth K., Zwickl 1-1
NEKA – TAC 41-17 (22-12)
Vezette: Erdélyi M., Kertész B.
Góllövő: Huber 5, Nényei, Zwickl 
4-4, Vincellér 2, Czunyi, Kolozsi 
1-1

Edző: Márton Ádám
Férfi U18 TAC – Csepel DSE 28-29 
(12-15)
Vezette: Csupor Cs.Dr., Tóth J.
Góllövő: Huber 11, Nényei 9, 
Szombati 4, Török 3, Jenei 1
Szigetszentmiklósi KSK – TAC 30-
29 (18-14)
Vezette: Gecsei R., Lamberg-Lisz-
kay M.
Góllövő: Merkli 6, Jenei, Nényei 
5-5, Török 4, Heilmann 3, Pula 2, 
Andrikó, Becsák, Sebestyén, Szom-
bati 1-1
Edző: Vass Ákos Dániel
Férfi U14 Kőkúti Sasok DSE – 
XVI.ker. KMSE 11-11
Fót SE – Kőkúti Sasok DSE 12-20
Góllövő: Fogl 11, Kiss M. 7, 
Skorcze 5, Békefi, Kiss D. 3-3, Né-
meth 2
Edző: Kőhalmi Zsófia
Esztergomi Oroszlánok KSC – Kő-
kúti Sasok DSE 24-23 (13-12)
Körte HVSE I – Kőkúti Sasok DSE 
18-24 (8-13)
Góllövő: Kiss D. 13, Kiss M. 12, 
Fol, Strausz 7-7, Himer 3, Lengyel 
2, Marton 1
Edző: Kőhalmi Zsófia
Női NB II TAC – Budakalászi SC 
1995 19-31 (11-14)
Vezette: Borsóné Nagy T., Gyalog 
E.
Góllövő: Sebestyén 8, Rideg, Száz-
vai 3-3, Kiss 2, Jagodics, Staudt, 

Ungor 1-1
Praktiker Vác U22 – TAC 34-24 
(21-14)
Vezette: Babity I.ifj., Kaposi M.
Góllövő: Sebestyén 8, Rideg 7, Kiss 
5, Jagodics, Kurcsik, Sás, Ungor 
1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U19 Pilisvörösvári KSK – TAC 
23-49(14-24)
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U 17 TAC – Dorogi AC 32-26 
(16-10)
Vezette: Czillahó D., Mizser M.
Góllövő: Sás 9, Bogdola, Major 
6-6, Somogyvári 5, Deli, Ungor 3-3
Váci NKSE II – TAC 21-25 (7-10)
Edző: Kiss Adrienn
Női U14 Kőkúti Sasok DSE – Kis-
bér KC 25-25 (13-14)
Kőkúti Sasok DSE – TAC 32-19 
(15-9)
Esztergomi Oroszlánok KSC – TAC 
23-13 (12-8)
Góllövő (TAC): Nagy 11, Zalavári 
9, Tápai 7, Schmidt 3, Kálvári, Ne-
dermann 1-1
Góllövő (Kőkúti): Kecskeméti 34, 
Csanki-Puss 9, Dobos 7, Körmendi, 
Németh 2-2
Edző (TAC): Willi Attiláné
Edző (Kőkúti):Gaál Szabolcs
Férfi U12 Komárom VSE – Kőkúti 
Sasok DSE 7-43 (4-22)
MOL Tatabánya KC-Tarján – Kő-
kúti Sasok DSE 11-29 (7-14)

Edző: Gaál Szabolcs
Labdarúgás
Férfi felnőtt TAC – Bábolna SE 1-2 
(1-2)
Vezette: Szeibert P.
Góllövő: Mészáros 15 ill. Soha 6,54
Vértesszőlősi SE – TAC 1-3 (1-1)
Vezette: Hegedűs R.
Góllövő: Méhész (ö) 46 ill. Már-
tonfi 24, Zuggó 76, Koronczi 87
Edző: Wéber Roland
Férfi U19 TAC – Nyergesújfalu SE 
5-0 (1-0)
Vezette: Perge V.
Góllövő: Sternberger 11, Somogy-
vári 54, Jakabovics 61,71, Chmel-
ovics 91
Vértesszőlősi SE – TAC 0-2 (0-1)
Vezette: Szajkó Á.
Góllövő: Somogyvári 20, Jakabo-
vics 74
Edző: Schaffer Péter
Férfi U17 TAC – Hegyvidék Ger-
zzo Kft 2-2 (0-1)
Vezette: Kreitl T.
Góllövő: Chmelovics 79,92 ill. 
Nagy 18,82
CSHC’94 SE – TAC 6-0 (0-0)
Vezette: Urbanics Á.
Góllövő: Dumánszki 63,75, Chmel-
ovics 71,82,84, Szabó 78
Edző: Kele Zoltán
Férfi U16 Ikarus Magoshegy – TAC 
1-1 (1-0)
Vezette: Havasi-Németh K.
Góllövő: Csöndör 3 ill. Mártonfi 57

TAC – Csornai SE 2-7 (1-2)
Vezette: Perge V.
Góllövő: Mártonfi 27,71 ill. Hor-
váth 16,44,54,93, Szabó 47, Varga 
63, Jakab 90
Edző: Kisék Szabolcs
Férfi U14 TAC – DAC UP FC Kft 
2-3 (1-0)
Vezette: Ombódi I.
Góllövő: Nagy 16, Járóka 75 ill. 
Kovács 47, Zobák 52, Tanos 65
Hegyvidék Gerzzo Kft – TAC 8-1 
(3-0)
Vezette: Horváth B.
Góllövő: Szikorszky 2, Mayer 
11,56,66, Vlcskó 33,73,77, Gesler 
82 ill. Nagy 79
Edző: Schweininger Ferenc
Női felnőtt Fortuna SE – TAC 1-4 
(0-2)
Vezette: Mann Á.
Góllövő: Nagy 66 ill. Schekk 23, 
Burai 29, Horváth 39,72
Edző: Gusztafik Lilla
Női U19 TAC – Bakonysárkányi 
SE 3-0 (1-0)
Vezette: Marosi M.
Góllövő: Bencze 22,66, Schek 63
Edző: Gusztafik Lilla
Női U16 TAC – Kisbér SSE 1-0 (0-0)
Vezette: Baukó I.
Góllövő: Motil 47
Dorogi FC – TAC 1-1 (0-0)
Vezette: Mihályi M.
Góllövő: Kollár 46 ill. Majorosi 41
Edző: Gusztafik Lilla

Október végén fejeződött be 
a Magyar Szlalom Bajnokság 
2022-es idény. Az utolsó ver-
senyre az M-ringen került sor, 
amelyen a Hernádi lányok is 
rajthoz álltak. A rendezők ne-
hezítettek a tavaszi pályához 
képest, ezúttal gyorsabb volt 
a vonalvezetés és fordított volt 
a rajt. Ez a verseny egyúttal 
a Közép-Európa Bajnoki so-
rozatba is számított így a két 
lány mellett Hernádi László is 
indult. A rajtvonalhoz ezúttal 
is 3 Hernádi állt oda. Ildikó-
nak nem volt szerencséje az 

első futamban, mert az előt-
te induló autóból olaj került 
a pályára, amit nem sikerült 
teljesen feltakarítani. Az autó 
megcsúszott, de jól reagálva, 
ügyes technikával a pályán 
tudott maradni és hiba nélkül 
fejezte be a futamot. Az időn 
látszott a malőr, de a három 
futamból kettőnek az ideje 
számított így volt lehetőség 
javítani. Végül összesítésben 
két jó idővel sikerült a 3. hely-
re beautózni. Jól sikerültek a 
pályái Kittinek is aki egyedüli 
lányként a juniorok között a 4. 

helyen zárt. A lányok mellett 
jól szerepelt a papa is, hiszen 
Hernádi László saját divízióját 
megnyerte a Közép Európai 
értékelésben. Ezzel a verseny-
nyel ért véget tehát az idény 
és Hernádi Ildikó mind a női, 
mind a PF4-es  kategóriában a 
harmadik helyet szerezte meg. 
Hernádi Kitti a PF4-es kategó-
riában nővére mögött a 4. lett, 
ugyanígy a juniorok között is, 
míg a női kategóriában a leg-
fiatalabb versenyzőként az 5. 
helyen végzett. A Hernádi csa-
lád újabb sikeres évet zárt.

Európa Bajnok lett Kerekes Balázs!

A verseny célja: Lehetőség a sporto-
lásra, Mikulás fogadása – örömfutás 
vele.
A verseny időpontja: 2022. 12. 03. 
szombat 10.00.
A verseny helye: Cseke-tó, Horgász-
ház és környéke
A verseny rendezői: Tata Város Ön-
kormányzata
Footour S.E. Atlétikai Szakosztálya
Regisztráció: 09.20.-tól, a rajtok előt-
ti időpontig.  Nevezési díj nincs!                         
Díjazás: A Mikulás és a Krampusz 
mindenkit megajándékoz csokival!
Futamonként és nemenként is az 1.-3. 
befutó érmet nyer.

Időrendek és távok:
10.00. 500 m–2016-ig születettek
10.10. 800 m–2015-2014-ban születettek
10.20. 800 m–2013-2012-ben születettek
10.30.   2130 m (1 Cseke kör) minden-
ki futhat, minden korosztály együtt fut
Egyéb: Öltözési és WC lehetőséget 
nem tudunk biztosítani!

Információ: Tompa Andor 
30-749-7343 (Tata Város)                     
Csabai Ágota 
20-298-6516 (Footour S.E. )                      
Sándor Péter 
20-4576-411 ( Footour S.E.)  
 FUSS TE IS EGYÜTT A MIKULÁSSAL!

Szezont zártak az autósok CSEKE – MIKULÁSFUTÁS  2022

Eredmények
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