
2023. FEBRUÁR 23. IX. évfolyam, 4. szám

Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 
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A 2023-as városi 
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Ismét Tatán lépett fel 
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Rendkívüli testületi ülés

   2.oldal

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Idén is köszöntötte az önkor-
mányzat azokat a tatai sportoló-
kat, akik az elmúlt esztendőben 
kiemelkedő eredményeket értek 
el hazai és nemzetközi versenye-
ken. Tata Város Sport-különdíjá-
nak átadó ünnepségét a Güntner 
Aréna Városi Sportcsarnokban 
rendezték február 13-án.
Városunkban 39 sportegyesü-
let működik, négyezer igazolt 
sportolóval. Az idei emlékérmet 
– melynek hátoldalán a 2022-es 
Fellner Jakab Emlékév alkalmá-
ból Tata építőmesterének arcké-
pe szerepel – 311 sportoló, edző, 
testnevelő kapta meg, 24 sporte-
gyesület 22 sportágának képvi-
seletében.
Az eseményt Schmidt Gábor, 
sportigazgatásért és sportfej-

lesztésért felelős helyettes ál-
lamtitkár nyitotta meg, aki így 
fogalmazott: – Tata nagyon fon-
tos a magyar sport számára, hi-
szen egyrészt itt van az olimpiai 
központ, ami már hosszú évtize-
dek óta szolgálja a hazai sportot. 
Másrészt a város önkormányzata 
is szereti a sportot, támogatja a 
fiatalokat, a különböző szakosz-
tályokat, ennek pedig megvan 
az eredménye, hiszen láthatjuk, 
ahogyan tehetségek indulnak el 
innen, majd látjuk őket kitelje-
sedni, jó eredményeket elérni. 
Ez a díjátadó ünnepség is egy 
fontos hagyomány, mert a sike-
rek elismerését, megbecsülését 
fejezi ki. A szülői és az egye-
sületi háttér mellett a város tá-
mogatása erkölcsileg is sokat 

számít mind a versenyzőknek, 
mind pedig az edzőknek.
A mögöttünk álló esztendő újra 
sikeres volt a tatai sportélet-
ben, hiszen 25 világbajnoki, 22 
európa bajnoki és 79 magyar 
bajnoki eredmény született. Ez-
zel kapcsolatban Michl József 
polgármester elmondta: – Szív-
ből gratulálok tehetséges spor-
tolóinknak, felkészítőiknek és 
természetesen a szülőknek is, 
hiszen az egyáltalán nem köny-
nyű 2022-es évben is ilyen szép 
eredmények születhettek. Kö-
szönjük a munkát a támogatók-
nak, és azoknak az egyesüle-
teknek is, amelyek tavaly ismét 
fantasztikus sportversenyek 
szervezésével öregbítették Tata 
hírnevét. A sportélet infrastruk-

turális hátterének fejlesztésé-
vel kapcsolatban a városvezető 
hozzátette: – Tavaly adtak át a 
TAC sporttelepén egy új, nagy-
méretű és egy kisebb műfüves 
pályát. Emellett az elmúlt idő-
szakban több egyesület is végre 
tudott hajtani kisebb fejlesztése-
ket, melyeket az önkormányzat 
Sport Alapjából vagy közvetlen 
támogatással segítettünk.
A városi sportcsarnokban a vi-
lágversenyeken és magyar baj-
nokságokon 1.-3. helyezést elért 
sportolók és edzőik vehették át 
az emlékérmet és a hagyomá-
nyoknak megfelelően egy, az 
elmúlt év tatai sporteredményeit 
összegző kiadványt.  

Folytatás az 5. oldalon

Ismét lakossági fórumot szer-
vezett az önkormányzat feb-
ruár 7-én a Jázmin Iskolában, 
ahol a Vasút utcában és a Gesz-
tenye fasorban épülő csapa-
dékvíz elvezető csatorna kivi-
telezési munkáival kapcsolatos 
aktuális információkról kaptak 
tájékoztatást a fejlesztés által 
érintett városrész lakói.
A Terület- és Településfejlesz-

tési Operatív Program kereté-
ben 998 220 000 forint európai 
uniós támogatás segítségével 
és kormányzati többlettámo-
gatással összességében több, 
mint 1 milliárd forintból, közel 
1400 méteres szakaszon való-
sul meg az Újhegyi úti vízfo-
lyás zártszelvényének átépí-
tése. A fejlesztés célja, hogy 
a csapadékvíz kiöntésektől 

veszélyeztetett utcákban egy 
megfelelő vízelvezetési rend-
szer épüljön ki, amely bizton-
ságosan képes elvezetni a be-
fogadóba az egyszerre lehulló 
nagy mennyiségű esőt.
A kivitelezés hamarosan egy 
nagyon fontos szakaszához 
érkezik, ugyanis márciusban 
a munkálatok elérik a Bacsó 
Béla utat, emiatt pedig jelentős 
forgalmi rend változás lesz az 
érintett területen. Rigó Balázs 
alpolgármester az eseményen 
elmondta: – A lezárás ide-
je alatt a Bacsó Béla út egyik 
sávja mindig járható marad, 
tehát teljes útlezárással nem 
kell számolni, így a vasútállo-
más megközelítése továbbra is 
folyamatosan biztosított lesz. 
Azoknak pedig, akik a másik 
irányból a városba közleked-
nek, a Honvéd utca felől fog-
nak kialakítani gyakorlatilag 
egy útvonalat azért, hogy a 
vasútállomáshoz el tudjanak 
majd jutni autóval vagy busz-

szal.
A munkálatok már áttevődtek 
a vasútállomás épülete előtti 
területre, és a kivitelezés foly-
tatódni fog a Vasút utca egy 
részén is. A fórum középpont-
jában elsődlegesen a közleke-
déssel kapcsolatos informá-
ciók álltak, emellett pedig az 
érdeklődők egy rövid áttekin-
tést is kaptak a beruházás első 
három szakaszáról, valamint 
feltehették kérdéseiket. 
A fejlesztés tavalyi elindulása 
óta folyamatosan tájékoztatást 
kapnak az érintett tataiak a pro-
jekt aktuális híreiről, lakossági 
fórumon keresztül, videókkal, 
sajtótájékoztatókkal és írásos 
formában a város honlapján, 
közösségi oldalán illetve itt, a 
Városkapu újságban. A beru-
házás a tervek szerint nyáron 
fejeződik be, a közlekedést 
érintő aktuális információkról 
addig is széleskörű tájékozta-
tást nyújt a kivitelező és az ön-
kormányzat.

Újabb lakossági fórumot tartottak a csatornaépítés kapcsán

2022 is bővelkedett tatai sportsikerekben 
Az önkormányzat idén is elismerte a legeredményesebb sportolókat

Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

PROJEKTZÁRÓ – PIHENŐPARK KIALAKÍTÁSA A VOLT PIARISTA RENDHÁZ FÜGGŐKERTJÉBEN

A Tatai Rend-ház Kft. támogatást nyújtott be a Tata Helyi Akciócsoport részére a Széchenyi 2020 program 
keretében. A projekt célja a tatai volt Piarista Rendház függőkertjének megújítása volt. A fiatalok és az 
idősebb korosztály közti kapcsolatok erősítése, a felsőoktatásban való részvétel támogatása, aktív pihenés biztosítása.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00860 azonosítószámú projekt a Széchenyi 2020 keretében valósult meg, nettó 5,5 millió Ft európai 
uniós támogatásból. A támogatás mértéke 100%.

A Tatai Rend-ház Kft. területén három teraszos függőkertként kialakított kert található az Öreg-tó irányában. A kertben elsőként a legfelső 
szint került felújításra. A volt Piarista Rendház függőkertjének megújítása szükségszerű volt a felsőoktatásban tanulók, a hozzánk érkező 
aktív korúak, valamint a szépkorúak részére is. Mint újabb oktatási és pihenő tér pozitív elem lesz valamennyi vendégünknek a közösségek 
alakulása és fejlődése szempontjából.

A fejlesztés célja elsősorban az volt, hogy új közösségi tér alakuljon a volt Piarista Rendházban és váljon ez a tér vendégeink kedvenc 
helyévé!

A felújítási munkák 2022. június 13-
án a megkezdődtek és 2022. augusz-
tus 15-én befejeződtek. Megújult a 
támfal, a lépcső, kiépítésre került a 
kijáratot és a lépcsőt összekötő sza-
kasz, valamint kihelyezésre került 2 
db kerti pad és 2 db hulladékgyűjtő 
is.

A projektről bővebb információkat a 
www.tatairendhaz.hu oldalon olvas-
hatnak.

További információ kérhető:

Acsainé Dávid Ágnes
ügyvezető

Tatai Rend-ház Kft.
06 30/ 691-0030
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Rendkívüli ülést tartott Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
te február 15-én szerdán a Város-
házán.
Az ülés témája a tavaly december 
11-én életbe lépett helyi járatú 
buszmenetrend volt. Az elmúlt 
időszakban az önkormányzat több 
egyeztetést folytatott a Volánbusz 
Zrt.-vel a helyi közösségi közle-
kedés optimalizálásáról, s több, 
mint egy éve működik a Helyi 

Közösségi Közlekedés Munka-
csoport is, az egyeztető testület 
tagjai a Volánbusz szakértői, ön-
kormányzati képviselők, valamint 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal munkatársai. A megbe-
szélések célja volt egy új menet-
rend elkészítése is. 2022 augusz-
tusában 23 észrevétel érkezett a 
tataiaktól a tervezett menetrend-
del, útvonalakkal kapcsolatban, 
s az egyeztetés eredményéről a 

tavaly szeptemberi és októberi 
képviselő-testületi üléseken is tá-
jékoztatást kaptak a képviselők. 
Végül 2022. december 11-én sor 
került az új menetrend bevezeté-
sére. Az ezt követő próbaidőszak 
alatt több, mint 50 újabb lakossá-
gi észrevétel érkezett, melyeket 
figyelembe véve  pontosító mó-
dosításokat készített a Volánbusz 
Zrt. Ezeket az önkormányzat és 
a Helyi Közösségi Közlekedés 

Munkacsoport januárban áttekin-
tette és véleményezte. 
A témáról az ülést követően Michl 
József polgármester elmondta: - A 
városi tömegközlekedés egy tu-
lajdonképpen állandó mozgásban 
lévő rendszer, amit igyekszünk 
úgy alakítani, hogy megfeleljen az 
aktuális igényeknek. A menetrend 
átalakításának egyik célja az volt, 
hogy jobban szolgálja az utazó-
közönség igényeit, a másik pedig 
a költségcsökkentés, ezért éves 
szinten mintegy 15 ezerrel csök-
kentettük a helyi buszok kilomé-
terszámát elsősorban az útvonalak 
átrajzolásával és kiigazításokkal, 
ez mintegy 10 millió forint meg-
takarítást jelent  idén. A városve-
zető hangsúlyozta: - Fontos tudni, 
hogy mindezzel együtt is évente 
100 millió forintot fizet ki többlet-
ként az önkormányzat a Volánnak, 
a helyi közlekedésért.
Az új menetrend március 4-én lép 
életbe, a menetrendről hamarosan 
részletes tájékoztatást ad felülete-
in a közlekedési vállalat és az ön-
kormányzat egyaránt.

Elfogadta a képviselő-testület a helyi közösségi közlekedés 
új menetrendjét

Tájékoztatás 
rágcsálóirtásról!
A fertőző betegségek és járványok 
megelőzése érdekében szükséges 
járványügyi intézkedésekről szó-
ló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 
36.§-nak, illetve a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 5. pontja, illetve 
az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. törvény 153. § (1) b) 
pontjának értelmében, a közterü-
let fenntartójának (települési ön-
kormányzat) feladata a rágcsálók 
elleni védekezés. Mindemellett a 
Tatai Önkormányzat a magánterü-
leten történő rágcsálóirtásban is 
segítséget nyújt a lakosságnak.
Ezúton értesítjük a lakosságot, 
hogy Tata Város belterületén a 
rágcsálómentesség fenntartásának 
érdekében a szolgáltatás ellátá-
sát vállalkozói szerződés alapján 
Kristóf Milán EV végzi. 
A rágcsálómentesítés - a bejelen-
tést és az időpont egyeztetést kö-
vetően - a lakosság részére térítés-
mentes. 

Elérhetőség:
Kristóf Milán ZERO Kártevőirtás
Telefon: 06/70/301-5515
Email:zerokartevoirtas@gmail.
com

Bejelentésre vonatkozó kérdés 
esetén, a Tatai Önkormányza-
ti Hivatal Környezetvédelmi és 
Városüzemeltetési Irodája a 06-
34/588-655 telefonszámon tud to-
vábbi felvilágosítást nyújtani.

Február 20-án a Városházán ülésezett az önkormány-
zat Humanitárius Tanácsa, melynek tagjai két témában 
egyeztettek.
A Humanitárius Tanács Michl József polgármester 
kezdeményezésére alakult meg 2022-ben azzal a cél-
lal, hogy segítse és koordinálja az Ukrajnából a háború 
elől városunkba érkező menekültek ellátását. A tanács 
munkájában részt vesznek az önkormányzat cégei, a 
Szociális Alapellátó Intézmény, a helyi karitatív szer-
vezetek, a rendőrség, a katasztrófavédelem és a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai is. 
A februári egyeztetésen alapvetően két témakört be-
széltek meg, egyrészt a téli segélyezési akciók tapasz-
talatait, másrészt pedig a jelenleg Tatán tartózkodó me-
nekültek helyzetét. További részletek a tata.hu oldalon 
olvashatóak.
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Nagy fájdalommal értesül-
tünk arról, hogy Hornyák 
Lászlóné, Terike hosszan tar-
tó betegsége után életének 83. 
évében eltávozott  a földi vi-
lágból.   
Terike 1940-ben Budapes-
ten született, egy négy gyer-
mekes családban elsőként. 
Nyolc évesen már állato-
kat gondozott és 12 évesen 
főzött testvéreire. 16 éves 
korában a Goldberger Tex-
tilgyárban helyezkedett el, 
ahol szövőtechnikusi minő-
sítést szerzett.  Érden laktak. 
Itt ismerkedett meg az akkor 
sorkatona férjével Lászlóval. 
1958-ban kötöttek házassá-
got. Tatára költözve Terike a 
Szőnyeggyárban dolgozott, 
mint brigádvezető nyugdíja-
zásáig. Két lányuk: Ildikó és 
Anikó, majd négy unoka és 
öt dédunoka bővítette a csa-
ládot. Nagyon ügyeskezű volt 
Terike, nagyon szerette a ké-
zimunkát. Kötései is gyönyö-
rűek. Munkái több kiállításon 
nagy sikert arattak. 
A Városi Nyugdíjas Klubnak 
1994-től volt tagja férjével 
együtt. Bizalmiként nemcsak 
csoportját fogta össze, hanem 
sokat vállalt a rendezvények 
előkészítéséből, a termek be-
rendezésből férjével együtt. 
Kimosták az asztali terítőket 
és beszerezték, amire szükség 
volt. Műsortervünket havonta 
eljuttatta tagjainak. Férje el-
vesztése után lányától súlyos 
betegen is figyelemmel kísér-
te klubunk működését, prog-
ramjait. 
Odaadó, lelkiismeretes mun-
kája által nagy köztiszteletnek 
örvendett. Nagyra becsültük 
szorgalmáért és emberségé-
ért. Mindig a békességre tö-
rekedett. Óriás akaraterővel 
próbált kigyógyulni beteg-
ségéből. Nagyon szerettük. 
Amit a klubért tett, sohasem 
felejtjük. Álljon emléke, mint 
példakép előttünk. 
Az ősi fohász szavaival bú-
csúzom a teljes tagság nevé-
ben:
„Circumdederunt me genitus 
mortis. Doroles inferni cir-
cumdederunt me”
„Körülvettek engem a halál 
kínjai...Adj Uram örök  nyu-
godalmat Neki és az Örök vi-
lágosság fényeskedjék Neki, 
nyugodj békében!”

 
Kun Imre 

tiszteletbeli klubelnök

Tavaszi Kvaterka – Március 3-4.
Nemzeti ünnep – Március 15.

A magyar zászló és címer napja –  Március 16.
Böjti Karikázó – Április 2.

Felvidékről kitelepítettek emléknapja – Április 12.
Gerecse Tavaszi Terepfutó Verseny és MH Amatőr

Terepfutó Bajnokság – Április 1.
Tatai Rekus Találkozó – Május 18-21.

Tavaszi tófutás – Május 20.
Tatai Patara Török-kori Történelmi Fesztivál –

Május 26-28.
Tatai Tradicionális Íjászverseny – Június 01.

Nemzeti összetartozás napja – Június 4.
Terepakadály futó EB – Június 08–11.

Tatai Sokadalom – Június 16-18.
Víz, Zene, Virág Fesztivál – Június 30-július 01-02.
Országos Bélyegkiállítás – Június 30 - Július 01-02.

Tatai Tóátúszás – Július 01. 
(A dátum még egyeztetés alatt áll.)

Old Lake Man Rövidtávú Triatlon Országos Bajnokság és 
Középtávú Magyar Kupa – Július 15-16.

Klassz a pARTon Fesztivál – Július 21-23.
Tatai Regatta és III. Beach Sprint Evezős Verseny – 

Július 29.

Tatai Minimaraton és Félmaraton – Augusztus 05.
Borünnep és Halnapok – Augusztus 04-06.
Tatai Tehetséggondozó Művészeti tábor – 

Augusztus 07-12.
Tatai Barokk Fesztivál és Schiffer Ervin Nemzetközi 

Mesterkurzus – Augusztus 14-21.
Az államalapítás ünnepe – Augusztus 20.
Tatai Sportágválasztó – Szeptember 08.

Tata és Térsége Civil Napok 
– Szeptember 16 - Október 01.

SVÉT (Stílusos Vidéki Éttermiség) Gasztroünnep – 
Szeptember 09-10.

Mikoviny Sámuel Által-ér Emléktúra – Szeptember 30.
Megemlékezés az aradi vértanúkra - Október 06.

Gyalogló Világnap IVV Túra – Október 07.
Őszi tófutás – Október 14. 

Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál – Október 20-22.
Nemzeti ünnep – Október 23.

Felvonulás a 1956-os forradalom tatai eseményeire 
emlékezve – Október 26.

Nemzeti gyásznap – November 04.
Tatai Vadlúd Sokadalom – November 25.

Szilveszteri futás – December 31.

A tervezett dátumokkal és programokkal kapcsolatosan 
érdemes nyomon követni az év folyamán az események 
weboldalait és közösségi oldalait, amelyeken folyamato-

san frissülő információkat találnak az érdeklődők.

A 2023-as városi nagyrendezvények menetrendje Elköszönés 
Hornyákné 
Terikétől

Tata Város Önkormányzatának kezdeményezésére idén február 7-én tartották azt a találkozót, melyen a helyi intézmények, 
civil szervezetek, és a fesztiválok szervezői egyeztettek a 2023-as városi nagyrendezvények menetrendjéről. Tatán ez az év is 
bővelkedik majd programokban, melyeknek tervezett, várható menetrendje a következő:
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Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák, 
járjátok a bolondját:
Dínomdánom vigalom, nincs a 
táncra tilalom!
Maskarások, bolondok, rázzátok a 
kolompot:
Takarodjon el a tél, örvendezzen, 
aki él!

A Tatai Helytörténeti Egyesület 
tagjai komolyan vették Sarkady 
Sándor soproni költő felhívását, 
amikor télbúcsúztató délutánra 
gyülekeztek február 10-én a Né-
met Nemzetiségi Múzeumban, 
hogy egy kis farsangi hangula-
tot csempésszenek az ugyancsak 
szürke februárba. A farsang a víz-
kereszttől (január 6.) húshagyó-
kedd éjfélig, a hamvazószerdával 
kezdődő nagyböjtig (a húsvétot 
megelőző 47. napig) tartó időszak 
elnevezése. Hagyományosan a 
vidám lakodalmak, bálok, mu-
latságok jellemzik. A farsang jel-
legzetessége, hogy a keresztény 
liturgikus naptárban nem kötődik 
hozzá jelentős vallási ünnep, alap-
vetően a gazdag néphagyomá-
nyokra épül. Ezeket a néphagyo-
mányokat, szokásokat szerettük 
volna kicsit jobban megismerni 
amikor „vendégségbe” hívtuk a 
Pötörke Népművészeti Egyesület 
néhány tagját, legyen ebben segít-
ségünkre. Bár a „Pötörkét” Tatán 
senkinek sem kell bemutatni, né-
hány sorban megteszem.
 A Pötörke Táncegyüttest 1986-
ban Túri György alapította, aki 
1996-ig vezette a közösséget. Már 
akkoriban kialakult a téli népszo-

kásokat is megjelenítő műsoraik 
sorozata.  A Pötörkét nemcsak 
Tatán, hanem megyeszerte gyor-
san megismerték, s országosan és 
határainkon túl is számos helyre 
hívták el vendégszerepelni. 1996-
tól a Pötörke Táncegyüttes átala-
kult népművészeti egyesületté, 
művészeti vezetője Keltai Gábor 
lett, aki azóta is vezeti és irányítja 
a művészeti munkát. Ebben társa 
a felesége, Gyurkó Erzsébet, aki 
évek óta az egyesület elnöki fel-
adatait is ellátja. Közös munká-
juk nyomán, s egyben sokakkal 
együttműködve felvirágzott az 
együttes, a fiatalok újabb és újabb 
nemzedéke ismerte meg a közös-
ség összetartó erejét, a hagyomá-
nyokat, a táncházak hangulatát, 
a népdalokat, táncokat, a múlt és 
egymás tiszteletét. A Pötörke so-
káig felnőtt táncosokkal műkö-
dött, majd óvodás kortól kezdték 
meg a néptánc oktatást, utánpótlás 
nevelést. Rendszeresen rendeznek 
táncházakat. A kezdetektől fogva 
rendszeres résztvevője a megyei 
gyermek és felnőtt néptánc feszti-
váloknak, a szakmai tudás fejlesz-
tése, a magas szakmai színvonalú 
oktatás kiemelt jelentőséggel bír 
az egyesület működésében. A Pö-
törke számos elismerésben része-
sült az elmúlt 36 évben, többek 
között elnyerték a Megyei Príma 
közönség díjat, Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
2004-ben Tata Városáért kitünte-
tés ezüst fokozatában részesítette 
az egyesületet a magyar népi kul-
túra hazai és külföldi népszerű-

sítése terén betöltött kiemelkedő 
szerepéért. 2008-ban pedig, Kel-
tai Gábor és Gyurkó Erzsébet ré-
szesült a Tata Városáért kitüntetés 
ezüst fokozatában, a magyar népi 
táncművészet megismertetése és 
népszerűsítése terén betöltött ki-
emelkedő szerepükért.
Gyurkó Erzsébet a legfiatalabbak 
közül válogatott most egy kis cso-
portot, akik elhozták a lendületü-
ket, fiatalságukat, táncszeretetü-
ket és tudásukat nekünk. Erzsébet 
egy interjúban így fogalmazott, 
mikor a munkájáról kérdezték:” 
….nagyon jó együtt lenni a pró-
bák során, az előadáson, 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 megtanulják és tovább 
viszik ezt. Ez az örökségünk, ezt 
szeretjük.” 
Ebből a sokszínű örökségből kap-
tunk némi ízelítőt a gyerekektől, 
akik csengő hangjukkal, táncuk-
kal elvarázsolták a nézőközön-
séget. A magyar lakta vidékek-
ről válogatták a műsorszámokat, 
amelyeknek örvendezhettünk.A 
kis műsor után Erzsébet avatott 
ismertetőjét is meghallgathattuk 
a gyönyörű (és autentikus!) ru-
hákról, amelyek amellett, hogy 
szépek, még fontos információt 
is hordoznak viselőjükről (p. a lá-
nyok csíkokból összevarrt szok-
nyája elárulta, mennyi földdel bír 
annak viselője! – sosem gondol-
tam volna.)
Persze a műsor után táncba invi-

tálták a táncosok a jókedvű kö-
zönséget, akik nem is kérették 
magukat, vidáman ropták együtt 
a friss zenére. 
Miután elbúcsúztunk a Pötörké-
től, Schmidtmayer-Busa Mónika, 
a múzeum néprajzosa hívta meg a 
résztvevőket egy kis múzeumi sé-
tára. Az egykori magtárban talál-
ható a műtárgyraktár, mely valódi 
értékeket rejteget, s a nagyközön-
ség számára csak ritkán nyílik 
meg. Az egyesület tagjai most 
értő vezetéssel ismerkedhettek 
meg a tárgyakkal, bútorokkal, a 
nagyszerű gyűjtemény nem kiál-
lított részével, melyek a magyar-
országi németek múltjának, törté-
netének mesélői.
A lassan estébe hajló délután 
programjai közül már nem hi-
ányzott más, mint az ügyes kezű 
asszonyok által készített finom-
ságok (s kísérőnek természetesen 

a házi főzésű pálinkák és saját 
borok) megkóstolása. S persze 
nem maradhatott el a tombo-
la! Nagyon sok ajándék talált új 
gazdára, mindenki vihetett haza 
valami apróságot, értéket a rend-
kívül kellemesen eltöltött délután 
emlékére. 
A THE tagjai tartalmasan, jó han-
gulatban temették el a telet, ün-
nepelték a „farsang farkát”! Már 
várjuk a tavaszt! S ha ez a szigorú 
évszak még rejteget némi hide-
get vagy havat számunkra, nem 
a mi hibánk! Bátran felelhetünk 
Zelk Zoltán kérdésére: Ki kelti 
fel a tavaszt? - Hegytető, te hófe-
hér, mondjad, meddig tart a tél? 
- Megmondom én azt néked: Míg 
a tavasz föl nem ébred….

Mi már keltegettük, megtettük  - 
amit tehettünk! 

Szabó Szerafina

A Városi Nyugdíjas Klubunk 
tagjai 2023. január 25-én pót-
szilveszterezni gyűltek össze. A 

résztvevők elegánsan megjelenve 
foglalták el helyeiket a Veranda 
étterem szépen megterített aszta-

lainál. Az alkalomnak megfelelő-
en díszített terem nagyon hangu-
latos volt. Nagy Gábor klubelnök 

köszöntött bennünket, és jó szó-
rakozást kívánva nyitotta meg a 
bált. 
A tánchoz a zenét Bús Péter szin-
tetizátoron szolgáltatta. Indult is 
az első keringő. A táncparkett ha-
mar megtelt. Néhány szám után 
felszolgálták az ízlésesen kitálalt 
finom vacsorát. Fogyasztottunk 
az étterem büféjében vásárolt ita-
lokból. A hangulat egyre jobb lett. 
Táncoltunk régi slágerek zenéire, 
retró számokra, rock and rolloz-
tunk, chc-cha-chaztunk, szambá-
zunk, rumbáztunk, tangóztunk. A 
Zombát volt, aki párban táncolta, 
néhányan körben állva roptuk. 
A szünetek sem voltak csende-
sek. Kínáltuk egymást a krémes, 
lekváros, pudingos, almás, diós 
süteményekkel, melyet magunk 
vittünk. Közben Farkas János 

szorgalmasan kattintgatott a fény-
képező gépével, megörökítve a 
kellemes, boldog pillanatokat. 
Olyan vidámak voltuk, hogy ész-
re sem vettük az idő múlását. Az 
utolsó táncnál a hangulat a tető-
fokára hágott, és vonatozással, 
énekléssel ért véget. Örülök, hogy 
részese lehettem ennek az estébe 
nyúló hangulatos délutánnak. A 
szintetizátor lecsukta billentyűit, 
elcsendesedett, úgy, ahogy a te-
rem is utánunk. Hazafelé G. 
Hajnóczy  Rózsa szavai jutottak 
eszembe: „ A tánc a mindenség 
lelke, minden mozog, minden fo-
rog, nincs megállás.” „ A tánc a 
közösségbe tartozás élményt adó 
eszköze, az ünneplés egyik fontos 
megnyilvánulása.”

Szita Andrásné
klubtag

Városi Nyugdíjas Klub - Pótszilveszter

Téltemetés a THE háza táján

2023-ban folytatódott a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár állandó sorozata, a 
Könyves Szerda. Az író-olvasó találkozó-
nak a Német Nemzetiségi Múzeum adott 
helyet 2023. január 25-én. 
Pacskovszky Zsolt igen sokoldalú ember. 
Felnőtteknek és gyerekeknek is ír, több 
mint 70 művet fordított francia nyelvről, 
a Móra Kiadónál irodalmi szerkesztő és 
több forgatókönyv is kötődik a nevéhez. 
Mesekönyvei, kamaszoknak szóló köny-
vei, krimijei egyaránt népszerűek. 
A programon mesélt fordítói tevékenysé-
géről, és arról, miért éppen a francia nyel-

vet választotta annak idején. Az olvasók 
kérdésére elmondta, milyen szempontokat 
vesz figyelembe, amikor szerkesztői mun-
káját végzi. Mi alapján dönti el, alkal-
mas-e egy kezdő író kézirata a kiadásra. 
Legtöbbet a Szabadesés és a Titkos mozi 
című regényeiről esett szó, melynek fő-
hősei kamaszok és fiatal felnőttek. Sajnos 
a jelenlévők közül csak egy fiú képviselte 
ezt a korosztályt. Pacskovszky Zsolt sze-
mélyes történetei – az alkotás folyamatá-
ról, fordítási módszereiről, készülő regé-
nyéről – lekötötték a hallgatóságot, mintha 
moziban ültek volna. 

A program végén az író, jó kiadóhoz mél-
tóan, a közönség olvasói szokásairól ér-
deklődött. Arra volt kíváncsi, mely köny-
vet olvasták utoljára. Ezzel megindult a 
kölcsönös párbeszéd, a humort sem mel-
lőzve beszélgett az író és a résztvevők ol-
vasmányélményeikről. 
Pacskovszky Zsolt ajándékkal érkezett. Sa-
ját könyveiből hozott néhányat az olvasók-
nak, melyeket névre szólóan dedikált. Új 
mesekönyvéből, a Markovics Vilit elrabol-
ják az ufók címűből egy példányt pedig a ta-
tai gyerekkönyvár tagjainak adományozott. 
            Dományi Zsuzsanna     

Titkos mozi Pacskovszky Zsolttal
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Folytatás az 1. oldalról
A díjátadón 2022 legjobb eredmé-
nyeit elérő sportolóit és felkészí-
tőit köszöntötték. Mai számunk-
ban és az elkövetkező lapokban is 
olvashatják a neveket
Világbajnokok: Adamek Lili 
(Bláthy), Hidvégi Hunor és Hid-
végi Zalán (Hódy SE), Hódy SE 
sárkányhajó csapata: Barassó 
Zoltán, Benedek Árpád, Berbás 
Hanna,  Dubei Csilla, Kővári 

Károly, Marák László, Mester 
András, Nagy Lajos, Németh 
Krisztina, Pintér Gabriella, Puss 
Hajnalka, Ratimorszky József, 
Ratimorszky-Sümeg Szilvia, Rá-
czpali Lajos, Rossz István, Su-
lyok József, Szokolai Katalin, a 
Maya Tánc és gimnasztika spor-
tolói: Juhász Anna, Horváth Luca, 
Palcsó Frida, Tihanyi Lea, Vavrik 
Elina
Európa bajnokok: Bácsi Bernát és 

Szendi János (TAC), Heizer Attila 
(Brutál SE), Szatai Zoltán (Silver 
Blade SE), Lentulai Anna és Mol-
nár Gergő (Renmei SE), Kerekes 
Balázs (Kölyöksárkány SE), Ba-
ranyai János és Kajári Tibor (BSE 
Tata), Maya Tánc és gimnasztika 
sportolói: Balla Boglárka, Balogh 
Boglárka, Béres Kamilla, Horváth 
Luca, Janka Sára, Kajtár Alexa, 
Kiss Jázmin, Petrovics Léna, Pal-
csó Frida, Varga Mirjam, Vavrik 
Elina, Vértesi Zsófi.
VIATOR ösztöndíjasok: Bole-
hradsky Szilveszter (Hódy SE), 
Hidvégi Hunor, Hidvégi Zalán, 
Kun Anna (OMS Tata Vívó SE), 
Pápai Stella (TAC)
Asztalitenisz: Adamik Csenge 
Virág, Bak Imre, Béres Szabolcs, 
Lukács Csaba, Nagy Balázs, Si-
pos Viktor, Varga Bence,
(TAC), Balogh Ágnes Kira (Bé-
kés)
Atlétika: Ádám Barnabás, Ádám 
Bálint, Benedek-Tóth Ádám, 
Bucsák Bianka,  Farkas Ádám,-
Kovács Zita, Mészáros Lili, id. 

Nagy Szilveszter, ifj. Nagy Szil-
veszter, Niezelberg Róbert, Rakó 
Luca, Sárközi Csaba, Szekeresné 
Dr Bakonyi Fruzsina, Szekeres 
Szonja, Szilágyi Botond, Walcz 
Boglárka, Csbai Ágota, Sándor 
Péter, Zsótér Balázs (FOOTOUR 
SE), Fogel Ábel, Illyés Benjamin, 
Köblös Álmos, Kutak Olivér, 
Ligacs Benett, Szunyi Dávid,  
Geizer Zsombor, Kiss Marcell, 
Kiss Milán, Németh Marcell, 
Turán Balázs, Gaál Szabolcs, Kő-
halmi Zsófia, Sebestyén Balázs 
(Kőkúti Iskola)
Külön elismerésben részesült a 

Tatai HÓDY SE, a kiemelke-
dő szakmai munka és a világ-
versenyeken elért helyezések 
elismeréseként. Szívből gratu-
lálunk az egyesületnek és ter-
mészetesen minden díjazottnak, 
egészséges, sportsikerekben is 
gazdag évet kívánunk mindany-
nyiuknak!
A díjátadó ünnepségen közre-
működött Jenei Márta és a Pe-
ron Music Könnyűzenei Tehet-
séggondozó és Képző Központ 
növendékei, Bán Lili Eliza és 
Vámosi Patrik.

Az önkormányzat idén is elismerte a legeredményesebb sportolókat



Útjára indult a Mesekosár című 
program a Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárából. A könyvtár je-
lenleg nem látogatható, ezért 
célunk, hogy a kicsik ne marad-
janak könyvek nélkül ezen idő-
szakban sem. 
A tatai óvodák számára nyújtott 
kezdeményezésünket örömmel 
üdvözölték az óvodavezetők, 
óvodapedagógusok. 2023. janu-
ár óta Mesekosárral tértünk be a 
Fürdő Utcai Néphagyományőr-
ző Oviba, a Kertvárosi és a Haj-
nalcsillag, valamint a Geszti és a 
Juniorka Oviba.  A fonott kosa-
rakat mesekönyvekkel, ismeret-
terjesztő kiadványokkal töltöt-
tük meg, ezek témája igazodott 
ahhoz a tematikához, amellyel 
az óvodások foglalkoztak a 
csoportban. Érkezésünk pontos 
időpontját előzetesen egyeztet-
tük az óvodavezetőkkel. A me-
sekönyveket bemutattuk a cso-
portoknak, miközben szóban a 
gyermekkönyvtár rejtelmeibe is 
bevezettük a kicsiket. Február-
ban minden óvodában központi 
téma a Medve-nap, így mackós 
papírszínház történettel tettük 
még izgalmasabbá a gyerme-

kek várakozását az óvodákban. 
Vajon meglátja a medve az ár-
nyékát? Vajon hosszú lesz még 
a tél? Ezekre a kérdésekre ke-
restük a választ Buckó mackó, a 
plüss medve társaságában.
A kosarakhoz mellékeltünk egy 
könyvajánló listát, amelynek 
segítségével a szülők ötlete-
ket meríthetnek, foglalhatnak 
könyveket, és ingyenes gyer-
mekkönyvtári tagság váltása 
után kikölcsönözhetik azokat. 
Katalógusunk a gyermek.mzsv-
ktata.hu oldalon érhető el. Be-
iratkoztatás, könyvcsomag-át-
vétel az átadópontunkon vagy 
a könyvautomatán keresztül 
lehetséges. (Részletek: https://
gyermek.mzsvktata.hu/var-
juk-konyvigenyeiket)
A mesekosarak tartalmát ha-
vonta cseréljük az ovikban, és 
a következő hónapokban is útra 
kelünk, hogy könyvtárunk egy 
szeletét elvigyük a gyermekek-
hez ezzel is hozzájárulva a ki-
csinyek olvasóvá neveléséhez. 
A Mesekosár program igényel-
hető Goldschmidt Évánál a gye-
rek@mzsvktata.hu címen és a 
34/380-281-es számon.

Goldschmidt Éva
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A Piarista Rendház dísztermé-
ben koncertezett február 7-én 
Hegedűs Endre Kossuth-, Liszt- 

és Cziffra -díjas zongoraművész, 
Hegedűs Katalin zongoramű-
vész közreműködésével.

Hegedűs Endre már több ízben 
járt városunkban, legutóbb ta-
valy márciusban az Ukrajnából 
a háború elől menekülők meg-
segítésére adott jótékonysági 
koncertet. Februári tatai fellépé-
sének középpontjában a farsang 
állt, a repertoárban többek kö-
zött Robert Schumann: Karnevál 
című műve is szerepelt, amiről 
a zongoraművész elmondta:- Ez 
igazából egy szezonális mű, amit 
nagy öröm a farsangi időszakban 
eljátszani, egy régi, nagyon sze-
retett, sokat csiszolgatott dara-
bom, amelynek most van igazán 
az ideje.
Hegedűs Endre a folytatásban 
Japánba utazik, ahol 85. tur-
néja keretében többek között 
Oszakában lép fel egy új kon-
certteremben, majd ezt követő-
en márciusban a Zeneakadémia 
nagytermében találkozhat vele a 
közönség.

Bár a könyvtár épülete zárva, a 
Tatai Bartók Béla Óvodának kö-
szönhetően sem szünetelnek a 
Ciróka foglalkozások. 
Az ovi segítőkész pedagógusai-
nak hála  2022. decemberétől a 
Bartók Béla utcai intézmény ad 
helyet a kicsiknek és szüleinek 

szóló játékos-mondókás délelőt-
töknek.
Így 2023. február 9-én is izgatot-
tan vártam a családokat az óvoda 
kapujában. Szép sorban érkeztek 
a pindurkák babakocsiban vagy 
szüleik kezét fogva. Végül ösz-
szesen huszonhat Kicsi és Nagy 

telepedett lel a színes szőnyege-
ken. Többen - felhívásunknak 
megfelelően - farsangi jelmez-
ben érkeztek.
A gyerkőcök anyukájuk ölében 
vagy a nekik kikészített könyves 
és hangszeres kosarakat felfe-
dezve hallgatták a mondókákat, 
farsangi énekeket, és együtt tap-
soltak, „cirókáztak” szüleikkel.
Élvezettel vettek részt a „höcög-
tető” és a nagymozgásos játé-
kokban, majd a folglalkozás 
végén érdeklődve lapozgatták a 
könyvtárból az alkalomra átho-
zott könyveket.
Mostantól havonta kétszer csü-
törtökönként 10 órától találkoz-
hatunk egy jókedvű mondóká-
zásra és játékra a Tatai Bartók 
Béla Óvodában! 

Kun-Kovács Erika

Ismét Tatán lépett fel Hegedűs Endre

Hirdetés

2023-ban is folytatódik a Ciróka, a könyvtári 
Baba-mama klub!

A Mesekosár kincsei a tatai ovikban
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Programajánlat
Asztalitenisz
március 4. szombat 10.00
TAC – Szombathelyi Asztalite-
nisz Kör férfi NB II
A mérkőzést a TAC csarnokban 
játsszák.
Kézilabda
február 26. vasárnap 13.00 
TAC – Vasas SC női ifjúsági
15.00 TAC – Antenna Hungária 
Vasas SC U22 női NB II
18.00 TAC – BFKA Veszprém 
NB I/B
március 2. csütörtök 17.30 
TAC – Várpalotai BSK férfi 
ifjúsági
A mérkőzéseket a Güntner Aré-
nában játsszák.
Labdarúgás
február 25. szombat14.00 
TAC – FC Esztergom férfi U19
március 4. szombat 17.00 
TAC – Nyergesújfalu SE férfi 
felnőtt
A mérkőzéseket az Új úti pályán 
játsszák.

Rendezők: Tata Város Önkormányzata, KEM TJSZ  és  TAC Szaba-
didősport Szakosztály,     
Távok:  
7 km, 10 km, 14 km és 15 km
Rajt – Cél:  
Ökoturisztikai Központ / KAJAKHÁZ/ Tata Öregtó part
Rajtidők:  8.00 – 9.00 között 15 km
                  8.00 – 11.00 között:  7 km, 10 km és 14 km
Nevezés: 
helyszínen  díja: 1000 Ft 
diák és nyugdíjas kedvezmény 50%
Célzárás: 15.00
Díjazás: 
Kitűző, oklevél és a 3 legnagyobb létszámú szervezetnek serleg,
Zsíros kenyér parti a Célban
A Fényes Tanösvény ezen a napon nevezési lappal külön belépő nél-
kül, az Esterházy Kastély kedvezménnyel látogatható!

Információ: Pápai Lászlóné  06/30/ 562 - 7559
                       Horváth Zoltán 06/30-93 -94-017

   Horváth Zoltán
KEM TJSZ elnök h. IVV /EVV elnök

Nem kezdte jól a TAC NB I/B-s 
férfi kézilabda csapata a tavaszi 
idényt. Ajkán szenvedtek vere-
séget aránylag elég simán. Kö-
vetkezett egy hazai találkozó a 
valamikor kézilabda fellegvár-
nak számító Ózd ellen. Ősszel 
a második fordulóban találkoz-
tak, amikor a tataiaknak sike-

rült 23-21-es győzelemmel ha-
zajönni. Most nagyon kellett a 
győzelem, hiszen a tabellán nin-
csenek nagy pontkülönbségek 
és bizony 2-3 vereséggel jóval 
lejjebb lehet csúszni. A TAC a 
középmezőny tagja, míg a ven-
dégek inkább a végéhez vannak 
közelebb. Tehát kellett a 2 pont. 

A hazaiak ennek megfelelően 
kezdtek és hamar 4 gólos előny-
re tettek szert (5-1,6-2). Nem 
maradt megtorlatlanul néhány 
elhamarkodott tatai lövés, mi-
közben az ózdiak be-be találtak 
és 9 perc után már csak 6-5 volt. 
Összeállt a hazai védekezés és 
gyoran megint sikerült négy 

gólos ra építeni az előnyt ami 
aztán a 20 percre már nyolcra 
nőtt (15-7). Időt is kért a vendég 
edző, kapust is cseréltek de a 
játék képén ez sem változtatott. 
Jól játszott a TAC, kemény volt 
a védekezés, elől jöttek a begy-
akorolt elemek, főleg Sárosi és 
Tass lőtte a gólokat, így nem 
okozott meglepetést a 20-11-es 
félidei eredmény. A szünetben 
az volt a kérdés: lehet-e így 
folytatni a játékot hazai olda-
lon? Nos a válasz hamar választ 
kaphattunk, mert egyrészt csak 
öt perc után született az első gól 
és azt is a vendégek lőtték. Sok 
hiba jellemezte mindkét csapat 
játékát, voltak eladott labdák, 
mellé, fölé szálló lövések és mi-
vel a gólok felváltva estek nem 
csökkent a különbség. Aztán a 
41. percben lett először tíz közte 
(24-14). Ezután ismét több hiba 
jött hazai oldalon, az Ózd pedig 
kapaszkodott. A 47. percben 
még 27-18 volt az eredmény, 
ám négy perc múlva már „csak” 

29-23 állt az eredményjelzőn. 
Mivel Blázsovics mankóval ült 
a lelátón az ifi kapus Darmsted-
tler lett benevezve, aki beállva 
ziccert is védett. A végén az Ózd 
még kozmetikázott egy kicsit az 
eredményen de így is magabiz-
tos tata győzelem született
TAC – ÓAM -Ózdi KC 32-26 
(20-11)
Vezette: Felhő F., Öcsi T.
Góllövő: Tass 9, Kiss 6, Kreisz, 
Sárosi 5-5, Iváncsik,Kovács 
2-2, Gajdos, Molnár, Oláh 1-1 
Edző: Sibalin Jakab
- Az első félidőben szinte az tör-
tént amit elképzeltünk, 20 gólt 
dobni az nagyon ritka 30 perc 
alatt és a kapott gólok is rendben 
voltak. Szünet után- bár a pihe-
nő alatt pont arról beszéltünk, 
hogy ne így legyen- lankadt a 
koncentráció, sok olyan dolgot 
csináltunk amit nem szabad. Ez 
az Ózd most így is legyőzhető 
volt, de komolyabb csapatok el-
len nem jöhet ilyen mint ami a 
második félidőben.

Asztalitenisz
Férfi NB II TAC – Zsámbéki SBE 10-8
Pontszerző: Pattantyús 3, Barassó, Nagy, Var-
ga 2-2, Pattantyús-Nagy
Kézilabda
Férfi NB I/B  Csépe Salgótarjáni SKC – TAC 
28-28 (12-16)
Vezette: Kovács T., Mándli B.
Góllövő: Sárosi, Tass 6-6, Kiss, Kreisz 4-4, 
Iváncsik 3, Vass 2, Kovács, Molnár, Oláh 1-1
Edző: Sibalin Jakab
Férfi ifjúsági TAC – BFKA Balatonfüred 25-
32 (10-16)
Vezette: Haskó T., Natkai N.
Góllövő:Huber 12, Czunyi, Katus 4-4, Török 
2, Horváth, Tóth, Zwickl 1-1
Agrofeed ETO UNI Győr – TAC 33-32 (12-
14)
Vezette: Cseszregi B., Sipos J.
Góllövő: Katus, Tóth 6-6, Czunyi, Huber, 
Zwickl 5-5, Nényei 3, Heilmann 2
Edző: Márton Ádám
Férfi serdülő  TAC – MÁV Előre Cunder Ké-

zisuli 42-34 (18-15)
Vezette: Kolarovszki Z., Papp M.
Góllövő: Andrikó, Huber 9-9, Nényei 7, Pula 
6, Török 4, Strausz 3, Becsák, Jenei, Heil-
mann, Sebestyén 1-1
Edző: Vass Ákos
Női NB II Hatvani KSZSE – TAC 38-25 (21-
10)
Vezette: Obermajer B, Vindis F. ifj
Góllövő: Sebestyén, Szőts-Pintér 6-6, Kakas 
5, Rideg 4, Kiss, Kurcsik, Stockbauer, Száz-
vai 1-1
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U19 Hatvani KSZSE – TAC  16-39 (5-
18)
Vezette: Csépány Cs., Csépány M.
Edző: Kulcsár Gyöngyi
Női U17 Pásztói KC – TAC 22-33 (14-12)
Vezette: Apjok I., Tor T.
Góllövő: Bogdola 10, Major 7, Deli 5, Pru-
zsina 3, Katona, Szabó 2-2,  Dorogi, Farkas, 
Nedermann, Szabó 1-1
Edző: Kiss Adrienn

Eredmények

TAC öröm, Ózdi bánat

KOMÁROM  - ESZTERGOM    MEGYEI
   TERMÉSZETJÁRÓ SZÖVETSÉG

2023.03.18. XXVII. TATAI IVV  TÚRA 

Hatalmas hó várta a vaszarys diákokat az ausztriai Prebichlben. Két év kihagyás után több, mint harminc diák négy csoportban, oktatók segítsé-
gével ismerkedett a síeléssel. Fónyad Levente a tábor szervezője még a jó időről is gondoskodott. Az elméleti és gyakorlati oktatás után az esték 
biliárdozással, pin-pongozással, csocsózással teltek, de nem maradhatott el „Editnéniestimeséje” sem.
A táborzáráskor kiderült; ismét nőtt a havas lankák szerelmeseinek száma, akik az első hópihe láttán indulnának a sítáborba.Úgy hírlik az iskola 
testnevelőin nem múlik, csak a szülői „bólintás” hiányzik....

A síelés szerelmesei
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