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Idén is a Tatai Német Nemze-
tiségi Múzeum adott otthont 
annak a megemlékezésnek, me-
lyet a magyarországi németek 
elűzetésének emléknapja alkal-
mából rendeztek január 19-én.
Az emléknap dátuma arra utal, 
hogy 1946-ban ezen a napon 

kezdődött meg a magyarorszá-
gi németek szervezett elűzeté-
se, az otthonaikból kényszerrel 
nyugatra telepítendő első bu-
daörsi lakosokat szállító vo-
natszerelvény elindításával. Dr. 
Schmidtmayer Richárd, a Kuny 
Domokos Múzeum igazgató-

ja a tatai megemlékezésen kö-
szöntőjében elmondta: - 10 éve 
van lehetőségünk hivatalosan is 
megemlékezni a német kitelepí-
tésről, és ez a 10 év nagyon sokat 
adott a német közösségnek. Az 
elmúlt évtizedben arra töreked-
tünk, hogy minden esztendőben 
más és más aspektusból közelít-
sük meg a történteket, hiszen a 
jogfosztás minden egyes elemé-
re próbálunk emlékeztetni. Ez a 
nap jó alkalmat szolgáltat arra, 
hogy a megtörtént szörnyű-
ségek emléke ne vesszen el, s 
még továbbra is tudjuk gyűjteni 
azokat az információkat, ame-
lyeket az érintett családok ma-
gukban őriznek. Köszönjük a 
bizalmat mindazoknak, akik az 
eddigi kutatásokban segítettek, 
és megosztották velünk a tör-
téneteiket vagy a dokumentu-
maikat, tárgyaikat, melyeknek 
segítségével a későbbi generá-
ciók számára is egyértelműen 

közvetíthetjük, hogy ilyen töb-
bé nem történhet meg.
Az Országgyűlés 2012-ben 
döntött arról, hogy január 19-
ét a magyarországi németek 
elhurcolásának és elűzetésé-
nek emléknapjává nyilvánítja. 
A határozati javaslat benyújtói 
között volt Michl József pol-
gármester, aki országgyűlési 
képviselőként is fontosnak tar-
totta az emléknappá nyilvánítás 
ügyét. A határozat szerint az 
Országgyűlés 
- szükségesnek tartja méltókép-
pen megemlékezni a II. világ-
háború végén, valamint az azt 
követő időszakban a kollektív 
bűnösség igaztalan vádja és 
elve alapján üldöztetést, kisem-
mizést elszenvedő magyaror-
szági német közösség emberi 
jogokat súlyosan sértő és igaz-
ságtalan elhurcolásáról;

Folytatás a 4. oldalon

A magyarországi németek elűzetésére emlékeztek a 
Német Nemzetiségi Múzeumban

Tata Város Önkormányzata és a 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
szervezésében január 20-án a 
Güntner Aréna Városi Sportcsar-
nok adott otthont a magyar kul-
túra napja alkalmából rendezett 
városi ünnepségnek. A helyszí-
nen a Magyar Honvédség Klapka 
György 1. Páncélosdandár Tata 
Helyőrségi Zenekara koncerte-
zett, és sor került a Tata Telepü-
lési Értéktárba felvett értékek dí-
szokleveleinek átadására is. 
1989 óta ünnepeljük a magyar 
kultúra napját annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823. ja-
nuár 22-én tisztázta le a Himnusz 
kéziratát. Az ehhez kapcsolódó 
programok Tatán is hosszú évek 

óta alkalmat adnak arra, hogy 
figyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökereink-
nek, kulturális-művészeti értéke-
inknek. A tatai ünnepségen Rigó 
Balázs alpolgármester mondott 
köszöntőt, aki az eseményen úgy 
nyilatkozott: - Szinte sorssze-
rű, hogy 2023-ban az első nagy 
városi rendezvényünk a magyar 
kultúra köszöntéséhez kapcsoló-
dik, hiszen idén van a Petőfi Sán-
dor Emlékév, 200 éves Kölcsey 
Ferenc Himnusza, és pont a mai 
napon, január 20-án van a 200. 
évfordulója annak is, hogy meg-
született Madách Imre. Városunk 
alpolgármestere köszöntőjében 
Vaszary János gondolatait idéz-

ve kiemelte: - A kultúra életet 
adó dolog, egy közösség, egy 
nép létének nélkülözhetetlen elő-
feltétele.  … Vaszaryval együtt 
mondhatjuk, hogy az egyetemes 
kultúrát is megtermékenyítő, ma-
gyarságunkból fakadó átformáló 
képesség, az újító szellemmel és 
hagyománytisztelettel átitatott 
alkotó erő, a Don tövéből hozott 
látó szemek és megértő készség 
az, ami a magyar kultúra egyedi 
jellegének és teljesítményének 
alapját adja. Rigó Balázs, a kul-
túra művelésének és befogadá-
sának helyet biztosító tatai intéz-
mények, terek sorában kiemelte 
a megújult Esterházy-kastélyt, a 
frissen felújított Kőfaragó-házat 

és Német Nemzetiségi Múzeu-
mot, a Kuny Domokos Múzeu-
mot, a volt Piarista Rendházat, az 
ott működő Peron Music Köny-
nyűzenei Tehetséggondozó és 
Képző Központot, az átépülő 
Jenő-malmot, az idén átadásra 
kerülő új városi könyvtárat és 
tudásközpontot, valamint a Tata 
Szíve programban remélhetőleg 
megújuló művelődési központot 
és régi rendelőintézetet is. 
Rigó Balázs hangsúlyozta: - A 
legfontosabbak mégis azok a 
személyek és közösségek, akik 
ezeket a tereket a magyar kultúra 
kincseivel töltik meg. 

Folytatás az 5. oldalon

„A kultúra életet adó dolog, egy közös-
ség, egy nép létének nélkülözhetetlen 
előfeltétele…”
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Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes egyetemes szolgáltatási 
árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. 
rendelet 2023. január 10-én hatályba lépett változása értelmé-
ben a családi fogyasztói közösségek által igénybe vehető gá-
zártámogatással kapcsolatos feltételek megváltoztak, bővült a 
támogatásra jogosultak köre.

A korábbiakkal ellentétben a lakóépületen belül elkülönülő lak-
részek önálló bejárata már nem követelmény, amennyiben a 
lakrészek továbbra is teljesítik az országos településrendezési 
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységre vonatkozó 
követelményeket, tehát rendelkeznek saját konyhával, fürdő-
szobával és legalább egy megfelelő méretű lakószobával.

Továbbá fontos változás, hogy a társasházként nyilvántartott in-
gatlanok esetében a társasházi albetéten belüli egy mérési pont-
hoz tartozó több, de legfeljebb négy lakás után is igényelhető 

kedvezmény. A támogatás akkor is igényelhető, ha az ingatla-
non négynél több, de lakóépületenként legfeljebb négy lakás 
található.

A változások miatt a benyújtandó kérelem adattartalma is rész-
ben változott. 
Az új kérelem a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal portáján 
(Tata, Kossuth tér 1.) átvehető, vagy letölthető a tata.hu webol-
dalról.

További tájékoztatás a 34/588-619, 34/588-628 telefonszámo-
kon, vagy ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-12, 13-16, szerda: 
13-16, péntek: 8-12) a hivatal 2. emelet 202-es irodájában kér-
hető.
       
           Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
       dr.  Horváth Józse
                      jegyző

Változás a családi fogyasztói közösségek gázártámo-
gatásával kapcsolatban

Fogyatékossággal élő embere-
ket segítő szervezetek számára 
kiírt új pályázati programo-
kat jelentett be Fülöp Attila, a 
Belügyminisztérium gondos-
kodáspolitikáért felelős állam-
titkára január 23-án Tatán, az 
Esőemberekért Egyesület So-
mogyi Béla úti nappali ellátó 
intézményében.
Fülöp Attila az eseményen el-
mondta: - Nehéz időszakot 
élünk és kiszámíthatatlan kö-
rülöttünk a világ, ezért ebben 
a veszélyekkel teli időszakban 
a magyar kormány számára 
kiemelten fontos, hogy biz-
tonságot teremtsen fizikailag 
és szociális területen egyaránt. 
Utóbbi azt is jelenti, hogy a 
nap, mint nap komoly munkát 
végző szociális intézmények 
stabil működését elősegítsék. 
Ennek a célkitűzésnek köszön-
hetően az államtitkár három 
pályázatról adott tájékoztatást, 

melyek összesen 342 millió forint értékben nyújtanak 
segítséget a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet lebonyolításában. Az első pályázat az autista 
személyek ellátását biztosító szociális intézmények-
nek kerül kiírásra, fenntartás és működés költségeire 
114 millió forint értékben. A második pályázat ugyan-
csak 114 millió forintot biztosít fogyatékosok bentla-
kását vagy nappali ellátását biztosító szervezeteknek, 
szintén működési költségekre, mindkét pályázat civil 
fenntartóknak, egyesületeknek, alapítványoknak szól. 
A harmadik pályázat 114 millió forinttal az ún: otthon-
segítést támogatja, amely ma hazánkban 10 megyében 
működik, 10 szolgáltatón keresztül, 320 családot érint-
ve. 
Fülöp Attila a tatai sajtótájékoztatón kiemelte, várják a 
pályázatok igénybevételére jogosultak jelentkezését, az 
első két pályázat esetében február 24., míg a harmadik 
esteében március 3. a határidő.
Schenk Lászlóné, az Esőemberekért Egyesület elnöke 
köszönetet mondott a helyszínen a kormányzattól évek 
óta kapott támogatásért. Ahogyan fogalmazott, a szá-
mok mögött az a fontos gondolat húzódik meg, hogy 
a támogatásokkal, pályázatokkal az állam elismeri és 
értékeli a civil szociális szolgáltatók fogyatékosokért 
végzett munkáját.

Három új pályázattal támogatja a kormányzat a fogyaté-
kosok ellátását segítő civil szervezeteket

Tájékoztatás 
februári lövésze- 
tes napokról 
A  Magyar Honvédség Klap-
ka György 1. Páncélosdandár 
tájékoztatása szerint 2023. 
február hónapban az alakulat 
az alábbi napokon hajt végre 
éleslövészetet, illetve nagy 
zajhatással járó feladatokat a 
szomódi lőtér és gyakorlótér 
területén:

Lövészetes napok: 06, 07, 08, 
09, 10, 16, 27 és 28-án 08.00-
tól  22.00 óráig.

Az esetleges változásokról az 
értesítést az alakulat megkül-
di.
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A 80 évvel ezelőtti Don-urivi át-
törés eseményeire emlékeztek a 
Várkanyarban lévő II. világhábo-
rús emlékműnél január 12-én a 
Honvéd Bajtársi Klub, a Magyar 
Honvédség Klapka György 1. Pán-

célosdandár és Tata Város Önkor-
mányzata szervezésében.
A doni áttörés, a II. világháború 
egyik legnagyobb áldozatot kö-
vetelő csatája 1943. január 12-én 
indult meg. A háborúban a Ma-

gyar Királyi Honvédség veszte-
sége többszázezres volt, a tatai 
3/2 zászlóalj vesztesége több, 
mint 1000 fős. 1942-ben a német 
hadvezetés nyomására Magyaror-
szág egy kétszázezres hadsereget 

irányított a keleti frontra a már 
ott lévő alakulatokon felül, moz-
gósítva a II. Magyar Hadsereget, 
vitéz Jány Gusztáv vezérezredes 
parancsnoksága alatt. A tatai zász-
lóalj a 3. gyalogezred kötelékében 
1942. november 4-én rakodott vo-
natra, két hetes szállítást követően 
rakodtak ki  Kurszk környékén, s 
ezt követően 200 kilométeres gya-
logmenettel jutottak el kijelölt he-
lyükre a doni védőállásban. 1943. 
január 12-én Urivnál az orosz 
sereg sokszoros túlerővel áttörte 
a II. hadsereg arcvonalát. Január 
15-ig a zászlóalj tartotta állásait a 
Don mellett, ezt követően kivon-
ták és tehergépkocsin délre vitték 
őket Kocsatovkára, majd a parancs 
szerint Roszocski községbe mene-
teltek és támadást indítottak a Jab-
loncsoje községet védő szovjetek 
ellen. A támadásra egy túlerőben 
lévő gyalogság válaszolt, a zász-
lóalj egységeit visszaszorították, 
tűz alá vették, a visszavert egysé-
get körülzárták és túlnyomó részét 

megsemmisítették vagy fogság-
ba ejtették. Az események során 
csupán egy 50 főnyi csoportnak 
sikerült 19-én hajnalban Polgár 
Sándor főhadnagy parancsnoksága 
alatt Kocsatovkára visszavonulnia. 
Onnan a megmaradt emberekkel 
április végére érkeztek Ovrucsra, 
ahonnan Komáromba vitték a túl-
élőket, majd május 21- én, 72 fő-
vel érkeztek meg Tatára.
A tatai megemlékezésen Sárközi 
József, a Honvéd Bajtársi Klub 
elnöke hangsúlyozta: – Évtizedek 
óta megszervezzük ezt a koszo-
rúzást, s már a kezdetekben is azt 
gondoltuk, hogy az önkormány-
zattal és a tatai laktanyával együtt, 
katonavárosként kötelességünk 
emlékezni a doni hősökre, áldo-
zatokra, s mindazokra, akik haza-
jöttek. Utóbbiakról általában keve-
sebb szó esik, pedig Tata életében 
nagyon nagy szerepet játszottak, 
miután magyar katonaként helyt 
álltak – fogalmazott Sárközi Jó-
zsef.

Január 18-án a Városházán tartotta ez évi 
első ülését a Tatai Mecénás Közalapít-
vány kuratóriuma, melynek tagjai dön-
töttek városunk művészeti ösztöndíjának 
újbóli kiírásáról is.
A Mecénás Közalapítvány fő célja a tatai, 
valamint Tatával kapcsolatos művészeti 
értékek, események támogatása, a művé-
szek és a művészeti közélet működésé-
nek segítése valamennyi művészeti terü-

leten. A januári találkozón áttekintették 
az elmúlt év tevékenységét és a 2023-ra 
vonatkozó terveket, ezzel kapcsolatban 
Lévai Ádám kuratóriumi elnök elmond-
ta: - Számos elképzelést sikerült 2022-
ben megvalósítania az alapítványnak, 
ezek között volt az a nyári művészeti 
fesztivál, melyet az Építők parkjában a 
Talentum Iskolával közösen szerveztünk 
meg. Emellett sikerült a Szent Kereszt 

Plébániatemplom kriptájában gróf Ester-
házy Ferenc nyughelye kriptafedelének 
megújításában is segítenünk, mivel a 
korábbi emléktáblán rossz dátum szere-
pelt, s támogattuk egy zenei CD kiadását 
is. Idén a tervek szerint megrendezzük 
majd a Pasztell Nemzetközi Kiállítást, 
amelyet a pandémia miatt nem tudtunk 
korábban életre hívni. 
Az ülésen döntés született az Esterházy 
Ferenc Művészeti Ösztöndíj ismételt ki-
írásáról is. Az Esterházy Ferenc Művé-
szeti Ösztöndíjalap létrehozását 2021. 
októberében jelentette be Tata Város Ön-
kormányzata és a Műdijó (Művészetek-
kel és Divattal a Jótékonyságért) Alapít-
vány, miután helyi vállalkozások, cégek 
részvételével jótékonysági estet szervez-
tek az alapítvány kezdeményezésére. Az 
esemény nyomán 31 vállalkozás nyújtott 
támogatást, s az esten lezajlott aukció-
ból és egyéb adományokból mintegy 3,5 
millió forint gyűlt össze az ösztöndíjat 

kezelő Mecénás Közalapítvány szám-
lájára. A Tatai Mecénás Közalapítvány 
tavaly júniusban hirdetett pályázatot 
pályakezdő művészek, illetve felsőok-
tatási művészeti intézmény hallgatói 
részére, akik országos vagy nemzetközi 
versenyeken, kiállításokon kiemelkedő 
teljesítményt értek el eddig, és szakmai 
fejlődésükhöz további támogatásra van 
szükség. Az ösztöndíjjal kapcsolatosan 
Rigó Balázs alpolgármester a Városhá-
zán úgy nyilatkozott: - Tavaly érkeztek 
már pályázatok az Esterházy Ferenc Mű-
vészeti Ösztöndíjra, de úgy ítélte meg a 
kuratórium tagsága, hogy ezek nem ér-
ték el a megfelelő színvonalat, illetve 
egy pályázat nem felelt meg a kiírt felté-
teleknek. Az ülésen ezért áttekintettük a 
múlt évben megfogalmazott feltételeket, 
és idén ismét kiírjuk a pályázatot abban 
bízva, hogy lesz olyan jelentkező, aki 
még 2023 első felében elnyerheti az ösz-
töndíjat. 

Újra kiírják az Esterházy Ferenc Művészeti Ösztöndíjat

80 éve történt a doni áttörés

Ködmön Kristóf novemberben 
választás útján lett Tata Város 
diákpolgármestere. Szeren-
csés véletlen, hogy a munká-
ja alapján már sokan megis-

merhették, hiszen a Vaszary 
Általános Iskolában már Tata 
Város Diákönkormányzatának 
(TAVIDÖK) tagjaként dolgo-
zott. Jelenleg a Református 

Gimnázium tanulója, szereti a 
sportot, a közösségi munkát. 
Tavaly Emberség díjat kapott 
Budapesten. A diákpolgármes-
teri feladatokban Bátki Piros-
kát követi, akivel szintén jól 
tud együttműködni.
Hogyan fogadtad, hogy diák-
polgármesternek választot-
tak?
Nagyon örültem neki, izgatot-
tan várom a rám eső feladatok, 
rendezvények lebonyolítását. 
Szerintem nagyon tartalmas 
két év elé nézhetünk.
Kicsit mutasd be magad. Mi-
lyen tevékenységek a kedven-
ceid, milyen hobbid van?
Több éve folyamatosan moz-
gásban vagyok, keresem a kihí-
vásokat különböző sportágak-
ban. Több évig versenyszerűen 
kenuztam, jelenleg atletizálok. 
Nagyon fontosnak tartom a 
rendszeres testmozgást.  
Az idei év lesz a TAVIDÖK 
18. éve. Most zajlott az év 

tervezése a fiatalokkal. Emelj 
ki néhány programot, amely 
izgalmas lehet a fiatalok szá-
mára.
Szokásunkhoz híven, megtart-
juk a téli és az őszi Hexatlont 
idén is. Az évindító gyűlésün-
kön rengeteg új ötlet merült 
fel, a városszépítő akciókon 
keresztül a jótékonysági kon-
certig. Idén a megyei ifjúsági 
bál Dorogon vár bennünket. 
Különböző sportok, élmé-
nyek lehetőségeben 50 féle 
programban válogathatnak az 
érdeklődők. Szerteágazó part-
nerséget építettünk ki az elmúlt 
két évben, ezt érdemes jól mű-
ködtetni.
Milyen feladat összetartani a 
diákönkormányzat fiataljait?
A diákönkormányzat csapa-
ta egy elég összeszokott kis 
közösség, nagyon jól tudunk 
együtt dolgozni, mindenkinek 
a véleményét, ötletét meghall-
gatjuk, és foglalkozunk vele. 

Továbbra is szeretnénk tartani 
azt a jó szokásunkat, hogy a 
feladatok vállalásában min-
den tagunk szerepet kaphasson 
tudása szerint. Nyitottak va-
gyunk arra is ha új diákok csat-
lakoznak hozzánk.
Milyen felületeken lehet a 
TAVIDÖK információival ta-
lálkozni?
A megszokottak szerint a TA-
VIDÖK facebook oldalán lehet 
érdeklődni a diákönkormány-
zat életében történő dolgokról, 
hogy minél jobban elérjünk a 
fiatalsághoz egy Instagram ol-
dal is a figyelem középpontjá-
ba kerülhet.
Két évig leszel diákpolgár-
mester. Mivel leszel elégedett 
két év múlva?
Az a fő célom, hogy minél több 
olyan élményt nyújthassunk 
közösen a diákoknak, amelyek-
re örömmel gondolnak vissza.  

Cserteg István

Bemutatjuk az új diákpolgármestert
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Folytatás az 1. oldalról

- Tisztelettel adózik mindazok 
előtt, akik a megaláztatások, 
elhurcolások áldozatai voltak, 
különös tekintettel azon egyhá-
zi, illetve világi személyekre, 
akik sokszor önként vállalták 
az üldöztetést és akár a halált is 
a rájuk bízott közösségek iránti 
felelősségvállalásból és szoli-
daritásból fakadóan. 
Tata polgármestere a Német 
Nemzetiségi Múzeumban úgy 
fogalmazott: - Az emberi lé-
lek attól tud erősödni, ha nem 
csupán a jóra vagyunk képe-
sek visszaemlékezni, mert az 

identitásunkhoz, a 
magyarságunkhoz, 
az emberségünk-
höz hozzátartozik 
az, hogy időnként 
a tragédiában, a ke-
serűségben, mások 
szenvedéseiben is 
megmerítkezzünk. 
Ezáltal a mai éle-
tünket azokhoz 
méltóan is élhetjük, 
akikre éppen emlé-
kezünk. 
Közvetlenül a má-
sodik világháború lezárását 
követően, a kollektív bűnös-
ség elve alapján Magyaror-

szág területéről 1946. január 
19. és 1948. június 30. között 
megközelítőleg 200-220 ezer 
német nemzetiségű embert te-
lepítettek ki Németországba. A 
kitelepítés első szakasza a Bu-
dapest környéki falvak lakóit 
érintette, majd a Dunántúl, a 
Duna-Tisza köze és a Tiszántúl 
következett. A többször is leálló 
kiszállítások 1948-ban értek vé-
get. Waldmann-né Baudentisztl 

Éva, a Komárom-Esztergom 
Megyei Németek Önkormány-

zatának elnöke a megemléke-
zésen saját családi emlékeket 
is felelevenítve hangsúlyoz-
ta: - A családok a szétszakítás 
után igyekeztek újra egyesülni, 
de sajnos az is előfordult, hogy 
a vonatokat a magyar-osztrák 
határról többször visszafordí-
tották újra Németország felé. 
Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy mi, az utódok emlékez-
zünk rájuk, és büszkék legyünk 

arra, hogy magyar-
országi németek 
vagyunk és itt, eb-
ben az országban 
élünk. 
A tatai eseményen 

„Minket innen elüldöztek” cím-
mel mutattak be emlékműsort, 
melyet a Tatai Német Nemze-
tiségi Múzeum által gyűjtött 
emlékek alapján Szűcs József, 
a Kuny Domokos Múzeum 
múzeumpedagógusa rendezett, 
s amelyben  közreműködött 
Hodossy Ildikó előadóművész 
és a Színes Iskola diákjai, Ele-
kes Fanni Sára és Fónyad Luca 
Veronika. A megemlékezésen 
özreműködött a baji, a tatai és 
az agostyáni Egyesített Német 
Nemzetiségi Énekkar Schmidt 
Mónika vezetésével valamint 
Molh Ferenc Dunaszentmiklós-
ról.

A magyarországi németek elűzetésére emlékeztek a Német Nemzetiségi Múzeumban

90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Seregélyes Gábor 
Lászlót Rigó Balázs alpolgár-
mester január 23-án.
Seregélyes Gábor László éle-
te a lábbelik körül forgott, 
már egészen fiatalon csizma-
dia-segéd képesítést szerzett, 
és 1947-ben a családi műhely-
ben kezdett dolgozni. 1949-
ben került a cipőgyárba, ahol 
1990-ig dolgozott. A cipőgyári 
munkája mellett több képzést 

is elvégzett, dolgozott segéd-
művezetőként, művezetőként 
és végül technológusként is. 
Nyugdíjba vonulása után ott-
hon dolgozott tovább, ezt a 
munkát három évvel ezelőtt 
hagyta abba. Feleségét, Piroska 
nénit is a cipőgyárban ismerte 
meg, idén májusban ünneplik 
a 63. házassági évfordulójukat. 
Egy gyermekük született és két 
unokájuk van.
Laci bácsi elmondta, hogy na-

gyon mozgalmas életet élt, 
sokat dolgozott, és a hosszú 
élet egyik titkának is azt tartja, 
hogy mindig csinálni kell vala-
mit, a munkát nem szabad ab-
bahagyni. Viszont elmondta, az 
is a titok része, hogy tudni kell 
elengedni, és ami nem megy, 
azt nem szabad erőltetni.
Laci bácsi manapság is aktív, 
sokat segít otthon a háztartási 
munkákban és szívesen ker-
tészkedik a ház körül.

A hagyományoknak megfelelően január első hetében ismerkedtek a Református Gimnázium tanulói a síelés- és snowboardozás tudományával. Közel 90 diák, tudásszin-
teknek megfelelő csoportokban, szakemberek irányításával dolgozott az ausztriai Katschberg pályáin. Szurcsik Gyöngyvér tanárnő a tábor szervezője és vezetője sok év 
tapasztalatát ötvözte a siker érdekében. A szakkönyvek azt írják a síelés és boardozás olyan, mint a kerékpározás: nem lehet elfelejteni. Ez vitathatatlan, ezért ebben a tábor-
ban mindenki azon munkálkodott, hogy a lehető legtöbb tudást szívja magába, és erre emlékezzen majd, ha újra lécre áll. Ha már „emlékezés és felejtés”, ki ne emlékezne 
szívesen a délelőtti oktatás, délutáni gyakorlás és szabad síelés, boardozás hangulatára, az esti biliárdozás, társasozás szenvedélyére, a beszélgetések őszinteségére, vagy a 
síelésről készített videók elemzésének tanulságaira…
Összegezve: „ Az előrehozott sí- és snowboard érettségi KIVÁLÓ eredménnyel zárult!”

Boldog születésnapot!

Sí,hó!
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Folytatás az 5. oldalon
Köszönet illeti ezért őket, a kisgyer-
meknevelőket, az óvónőket, a taní-
tókat, a tanárokat, közművelődési 
dolgozókat, civil szervezetek és mű-
vészeti együttesek tagjait, akik ren-
díthetetlen és áldozatos munkájukkal 
mindig emlékeztetnek minket Ko-
dály Zoltán intésére, mely szerint …a 
kultúrát nem lehet örökölni, az elő-
dök kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának. 
Az idei városi ünnepség alkalmat 
adott arra, hogy átadják a Tata Telepü-
lési Értéktárba a közelmúltban felvett 
értékek díszokleveleit is. Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna önkormányzati 
képviselő, az értéktár bizottságának 
elnöke az esemény kapcsán elmond-
ta:- A helyi értékek gyűjtése, szakmai 

értékelése egy folyamatos munka, 
melynek a civil szervezetek, az intéz-
mények, a képviselő testület tagjai és 
a tataiak mind részesei, hiszen öröm-
mel várjuk az ajánlásaikat, ötleteiket, 
témajavaslataikat. 2020 óta 11 új ér-
téket vettünk fel, összességében pe-
dig jelenleg 35 érték szerepel a Tata 
Települési Értéktárban, s ebből 28 
került már be a Komárom-Esztergom 
Vármegyei Értéktárba is. 
Az esten közreműködött Jenei Márta, 
az ünnepségen a Magyar Honvédség 
Klapka György 1. Páncélosdandár 
Tata Helyőrségi Zenekarának műso-
rát hallhatta a közönség Balázs Attila 
őrnagy és Román Géza százados ve-
zényletével. A műsor Berlioz Rákó-
czi-indulójával kezdődött, majd ezt 
követően magyar zeneszerzők művei 
csendültek fel a helyszínen.  

„A kultúra életet adó dolog, egy közösség, egy nép lété-
nek nélkülözhetetlen előfeltétele…”
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Január 19-én kora délután ren-
dezték a Kuny Domokos Mú-
zeum idei első kiállításmeg-
nyitóját. A Tatai Vár vártorony 
kiállítóterében a Talentum Is-
kola 13. osztályos tanulóinak 
tárlatát mutatták be a közön-
ségnek. A múzeum évek óta 
szoros kapcsolatot ápol az 
iskolával, melynek tehetsé-
ges diákjai és művésztanárai 

már több kiállítás és múzeu-
mi program megvalósításában 
közreműködtek. A most meg-
nyílt, TATA 2022 elnevezésű 
kiállításnak is vannak hagyo-
mányai, hiszen az elmúlt évek-
ben a tatai múzeumot és prog-
ramjait, valamint városunk 
nevezetességeit népszerűsítő 
terveiket, grafikai alkotásaikat 
több ízben is bemutatták a gim-

názium tanulói. Az idei válo-
gatásban Balázs Vivien, Barta 
Melinda, Bognár Roland, Bo-
lemányi Fatima, Jakab Szilvia, 
Kelemen Dóra, Kéringer Dóra, 
Lábodi Sarolta, Lakatos And-
rea, Pálfi Regina, Péczi Virág, 
Pozsonyi Letti Panna, Pónya 
Bettina, Szabó Dorka, Szikora 
Georgina, Varga Vivien és Var-
ga Zsófia mutatkozik be.

V. Smídt Róbert szőgyéni 
szobrász és fafaragóművész 
Himnusz című táblaképét Bu-
dapesten a Barankovics István 
Irodaházban avatták fel január 
21-én, a magyar kultúra napja 
alkalmából.
2017 március 12-én mutatták 
be Tatán V. Smídt Róbert, Tata 
Város díszpolgárának táblaké-
pét, amelyet a művész 6 éven 
át készített, s amelyet Magyar-
országon a tatai közönség lát-
hatott először a Városháza dísz-
termében. A 10 négyzetméter 
nagyságú, 5×2 méteres és 800 
kilogramm súlyú, tölgyfából 
faragott táblakép a magyarság 

történelmét jeleníti meg a hon-
foglalás előtti időszaktól. A 
kép, középpontjában a pozso-
nyi csatát idézi fel, egy életfá-
val és uralkodókkal, emellett 
megjelenik rajta a remény fé-
nye, a Szent Korona, a kard és a 
lobogó, valamint a két sarkában 
hazánk őrangyalai, Gábriel és 
Mihály arkangyalok.
A faragvány a tatai bemutatót 
követően hazánk több telepü-
lésén valamint a Felvidéken is 
bemutatkozott, ezt követően 
került végső helyére, a Baran-
kovics István Irodaházban.

(Fotó: Michl József FB oldal)

TATA 2022

Petőfi Sándor születésének 200. 
évfordulója alkalmából rajz-
pályázatot hirdetett a Móricz 
Zsigmond Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára alsó tagoza-
tos diákoknak. Bármely vershez 
tetszőleges méretben és tech-
nikával készíthettek rajzokat a 
gyermekek ezzel is emlékezve a 
költő munkásságának sokszínű-
ségére.
A színek kavalkádja valamennyi 
rajz jellemzője volt, különösen 
a kevésbé ismert, ámde a pályá-

zónk körében egyik legkedvel-
tebb gyermekversnek, a Pille, 
pille, pillangó című költemény-
nek. Hasonló népszerűségnek 
örvendett az Anyám tyúkja és az 
Arany Lacinak című vers. Közel 
hatvan pályamunka érkezett be, 
amelyek között a szerelmi témá-
jú művekhez készített alkotások 
éppúgy megtalálhatók, mint a 
verses meséhez. A beérkezett 
rajzokat Sugta Klára komplex 
művészeti terapeuta zsűrizte.
A pályázat eredményhirdetését 

2023. január 20-án tartottuk, a 
rendelőintézet aulájában, ahol 
a kisgyermekek már izgatottan 
sorakoztak a díjátadásra. Meg-
érdemelt jutalmukat, a könyve-
ket 1-2. osztályos és 3-4. osz-
tályos kategóriában vehették 
át.  Amint elmondták, többen a 
szülő vagy a tanító néni segít-
ségével választottak verset, és 
mindannyian örömüket lelték a 
rajzos tevékenységben.
A díjátadó végén közösen meg-
tekintettük a kiállított rajzokat a 

művelődési ház főbejáratánál, 
amely igen kitűnik a sokszínű-
ségével. Az utcán jövet-menet 
pillantsanak arra felé, időzzenek 
az illusztrációk forgatagában, 
olvassák el a pályázathoz legy-
gyakrabban választott verseket!

Eredmény:
1-2. osztály
Sörös Gréta (1. osztály, Vaszary 
Ált. Isk.)
Vermes Édua (1. osztály, Vasza-
ry Ált. Isk.)

Nyári Lilla (1. osztály, Vaszary 
ált. Isk.)
Különdíj: Orbán Flóra (1. osz-
tály, Fazekas utcai Ált. Isk.)
3-4. osztály:
Terényi Rebeka (3. osztály, Jáz-
min Utcai Általános Isk.)
Hattyár Ajsa Zsuzsanna (4. osz-
tály, Vaszary Ált. Isk.)
Molnár Lili (4. osztály, Fekete 
Lajos Ált. Iskola Tardos)
Különdíj: Dányi Lilla (4. osz-
tály, Jázmin Utcai Ált. Isk.)

Goldschmidt Éva

Petőfi versek kis illusztrátorai

Budapestre érkezett a Himnusz 
című táblakép
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100.000 forint pénzbírságot kapott 
egy római gyertyát működtető nő, a 
szabálysértő megsértette a Tata terü-
letére bevezetett, tűzijáték tilalomra 
vonatkozó önkormányzati rendeletet 
– tájékoztatta az önkormányzatot a 
Komárom-Esztergom Vármegyei Ren-
dőr-főkapitányság sajtószolgálata.
Tata Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete civil kezdeményezés nyo-
mán 2018 őszén szavazott arról, hogy 
a pirotechnikai eszközök használa-
tának korlátozásával védje meg a vá-
ros az Öreg-tavon telelő vadludakat, 
ennek értelmében Tatán november 1. 
és február 28. között nem lehet hasz-
nálni a 2-es és a 3-as besorolás alá eső 
pirotechnikai eszközöket. A rendelet 
elfogadását követő években a korlá-
tozás sikert hozott, hiszen a korábbi 
átlagosan 30%-hoz képest 2018 szil-
veszterén a ludak 60 %-a, 2019-ben a 
100 %-a, 2020 szilveszterén a ludak 70 
%-a, 2021-ben pedig 60 %-a maradt az 
Öreg-tavon. 

A mögöttünk álló szilveszteri időszak 
ehhez képest jelentős, és sajnos, rossz 
irányú változást hozott. Ahogyan azt 
közösségi oldalán a Magyar Madártani 
Egyesület Komárom-Esztergom Vár-
megyei Helyi Csoportja idén január 
1-én hírül adta, szentestén kezdődtek 
a durranások, nem nagy számban, de 
mégiscsak zavaróan, s az akkori 35 
ezer vadlúdsereg napról-napra elkez-
dett fogyatkozni, szilveszterre alig 5 
ezer lúd maradt a tavon, majd újév haj-
nalára mindössze 1200 lúd tartott ki.
A helyi szabályzás megszegői között 
volt az a 19 éves nő, aki 2022. szilvesz-
ter estéjén az Öreg-tó partján, a rende-
letben tiltott területen belül 2-es beso-
rolású pirotechnikai eszközt, „római 
gyertyát” működtetett. A szabálysér-
tés tényét videofelvétel rögzítette, ez 
alapján, feljelentést követően indított 
szabálysértési eljárást a Tatai Rendőr-
kapitányság. Az eljáró hatóság határo-
zatában a szabálysértőt 100.000. forint 
pénzbírsággal sújtotta. 

100 ezer forintra büntették a ta-
tai tűzijáték tilalom egyik meg-
szegőjét



Diákolimpia döntők a megyében
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Véget ért a férfi kézilabda VB és 
beindul a bajnokság a különbö-
ző osztályokban. Az NB I/B-ben 
február 4-én kezdődik a tavaszi 
szezon. A TAC csapata tavasszal 
az alábbi időpontokban játszik 
hazai pályán.

Február 11   18.00 
 TAC – OAM -Ózdi KC
Február 26   18.00  
TAC – BFKA Veszprém
Március 17  19.00 
 TAC – PLER Budapest
Március 31  19.00  
TAC – QHB Eger
Április 15  18.00  
TAC – DEAC
Május 6   18.00  
TAC – BFKA Balatonfüred
Május 20  18.00  TAC – Vecsés 

SE
A férfi I. osztályban szereplő TAC 
férfi együttese is február elején 
kezdi a bajnoki szereplést még-
pedig idegenben az Elektromos 
ellen. A Güntner Arénában csü-
törtökönként  játszik a csapat. Aki 
a hazai mérkőzésekre kíváncsi itt 
vannak az időpontok:
Február   9   17.30  
TAC – BFKA Balatonfüred
Március   2  17.30  
TAC – Várpalotai BSK
Március 30  17.30  
TAC – Szigetszentmiklósi KSK
Április 20  17.30  
TAC – NEKA
Május    11  17.30  
TAC –Csurgó KK
 május 25  17.30  
TAC – CYEB Budakalász

Újra bajnoki pontokért kézilabdában

Lassan eltelik az első hónap 
az évből és körvonalazódik a 
sportnaptár. A hagyományos 
rendezvényeknek már az idő-
pontja is kiderült.

Március 11.
IVV Túra
Május 20.  
Tavaszi Tó-futás
Június 1. 
Tatai Tradicionális 
Íjászverseny

Június 8-11.  
Terepakadály futó EB
Július 2. 
Maraton váló
Július 15-16.
Rövidtávú Triatlon OB és 
Középtávú Triatlon Magyar 
Kupa
Július 29.
Tatai Regatta és III. Beach 
Sprint Evezős verseny
Augusztus 5
40. Tatai Minimaraton

Szeptember 8.  
Tatai Sportágválasztó
Október 14.       
Őszi Tó-futás
December 30.   
40. Szilveszteri futás

A fentieken kívül is sok spor-
tos rendezvény lesz a város-
ban, amelyekről a város hon-
lapjáról is lehet tájékozódni.

A Magyar Diáksport Szövetség meg-
bízásából a KEM Diáksport és Sza-
badidő Egyesület rendezheti meg két 
sportágban is az országos döntőt.
Január 27-29 között Tatán és Tatabá-
nyán kerül sor az V-VI. korcsoport 
lány-és fiú kézilabda csapatainak dön-
tőjére. A kézilabdában ez az „A” ka-
tegória és komoly NB I-es együttesek 
utánpótlás csapatai játszanak. Így lá-
nyoknál a Győr, a NEKA, a Debrecen, 
az FTC, a Dunaújváros, hozzájuk csat-
lakozik rendezőként az Eötvös Gim-
názium csapata. A fiúknál is rangos 
a mezőny hiszen Szeged, Veszprém, 
Gyöngyös, Eger és egy budapesti gárda 
mellett a tatabányai Bánki Donát-Péch 
Antal Technikum játszhat.
Az Eötvös lány csapatának mérkőzé-
sei:

27-én (péntek)    
Ádám Sándor Sportcsarnok   15.20 
Eötvös Gimnázium – Szent József  Ált. 
Iskola, Gimnázium 
28-án (szombat) 
Güntner Aréna   16.20 Dunaújvárosi 
SZC Rudas Közgazdasági – Eötvös 
Gimnázium
A helyosztókra, döntőkre és az ered-
ményhirdetésre 29-én  délután a Günt-
ner Arénában kerül sor.
Egy héttel később, február 3-5 között 
Komárom ad helyet a floorball döntő-
nek ahol valamennyi korcsoport küz-
delmei zajlanak. Itt a legjobbak között 
tartják számon a Bozsik iskola csapa-
tait akik már eddig is sok örömet sze-
reztek sikereikkel. Pénteken 11 órától 
vasárnap estig közel 100 mérkőzésre 
kerül sor.

Sportos rendezvények 2023-ban

Illusztráció
Fotó:facebook.com/diakolimpia


