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email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Olvassa online lapunkat: 
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Július 27-én, a Városháza díszter-
mében tartott lakossági fórumot 
Michl József polgármester, a ké-
szülő Települési Arculati Kézi-
könyvhöz kapcsolódóan.
A kézikönyv a város teljes köz-
igazgatási területére készül, és 
segítséget nyújt Tata megőrzésre 
érdemes jellegzetes, értékes szer-
kezetének, beépítésének, építé-
szeti, természeti és tájképi arcu-
latának védelméhez. Az arculati 
kézikönyv megalkotása, jogszabá-
lyi kötelezettség is egyben.
Kiss Zsolt főépítész a fórumon el-
mondta: - Az építésügyi jogszabá-
lyok változása hozta magával azt, 
hogy az építési szabályzatokról a 
településképi követelményeket le 
kell választani. Ahhoz, hogy ezek 
a követelmények érvényesülni 
tudjanak, el kell fogadtatni a társa-
dalom széles körével, hogy a tele-
püléskép ismerete mindenki érde-
ke, és ehhez kell megalkotni egy 
olyan kézikönyvet, amely közért-

hető és bárki számára olvasható.  
Az arculati kézikönyv gyakorla-
tilag egy képes album lesz ábrák-
kal és leírásokkal, ami segíti az itt 
élőket abban, hogy a településkép 
érdekében ők maguk is lépéseket 
tehessenek. Például ha valaki in-
gatlan felújítást vagy építkezést 
tervez, akkor a kézikönyv segít-
het neki abban, hogy ne a várostól 
idegen formákat válasszon, hanem 
a végeredmény illeszkedjen a tatai 
arculathoz. Ez vonatkozik a köz-
területek illetve a tájkép kialakítá-
sára is.
A tervezett kézikönyv a következő 
fő részekre tagozódik:
- A település bemutatása, általános 
településkép, településkarakter.
- Örökségünk, a településképi 
szempontból meghatározó építé-
szeti, műemléki, táji és természeti 
értékek, településképi jellemzők.
- Településképi szempontból meg-
határozó, eltérő karakterű terüle-
tek lehatárolása, a településkép, 

arculati jellemzők és településka-
rakter bemutatásával.
- A településkép minőségi for-
málására vonatkozó ajánlások: 
építészeti útmutató, közterületek 
településképi útmutatója – utcák, 
terek, közparkok, közkertek.
- Jó példák bemutatása: épületek, 
építészeti részletek (ajtók, abla-
kok, tornácok, anyaghasználat, 
színek, homlokzatképzés), kerí-
tések, kertek, zöldfelületek ki-
alakítása, sajátos építményfajták, 
reklámhordozók, egyéb műszaki 
berendezések.
- Beépítési vázlatok (nem kötelező 
tartalom).
Michl József polgármester a témá-
hoz kapcsolódóan úgy nyilatko-
zott:- a városnak már gyakorlata 
van abban, hogy a tataiakat bevon-
ja egy egy új projekt előkészítésé-
be, és az ilyen fórumok mindig 
pozitív tapasztalatokat hoznak. Az 
arculati kézikönyv elkészítése ki-
csit hasonlít a Magyary-terv meg-

alkotásához, és bár annál lénye-
gesen egyszerűbb, mégis nagyon 
fontos, hogy ötleteikkel, észrevé-
teleikkel a városlakók bekapcso-
lódjanak ebbe a munkába is.
A fórum elsősorban az előkészí-
tésről és a tájékoztatásról szólt, 
bemutatva a kézikönyv célját és 
jelentőségét, valamint tematikáját. 
A találkozót hamarosan egy újabb 
fórum követi majd, amelyen to-
vábbra is várják a javaslatokat, de 
a tataiak véleményüket elküldhe-
tik hagyományos levélben (Michl 
József, Tata, Kossuth tér 1. 2890), 
vagy e-mailben a tak@tata.hu 
címre is.
Az arculati kézikönyv elkészítése 
hasonló államigazgatási eljárásban 
történik, mint a településrendezési 
eszközök készítése, az eljárás do-
kumentumai és néhány település 
már elkészült kézikönyve megte-
kinthető a http://magyaryterv.eta-
ta.hu/telepulesrendezes/2017_tak/ 
internetes oldalon.   Ábrahám Ágnes

Készül a város arculati kézikönyve  
Várják a tataiak javaslatait!

Július utolsó napján a Városháza 
dísztermében írta alá Michl Jó-
zsef polgármester és Lázár Ottó, 
a TAC elnöke azt a szerződést, 
melynek nyomán a sportegye-
sület az Önkormányzat tulajdo-
nába adja a tatai Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokot, a város 
pedig kötelezettséget vállal arra, 
hogy hosszú távon finanszírozza 
a TAC működését.

A 2016 decemberében átadott 
sportcsarnok bruttó 1 milliárd 
150 millió forintos beruházási 
költségébe több mint 376 millió 
forintot adott az Önkormányzat, 
amely lehetőséget biztosított arra 
is, hogy a telkén a létesítmény 
megépülhessen. A TAC körülbe-
lül 15 millió forinttal járult hozzá 
a beruházáshoz, melynek fenn-
maradó részét TAO-ból gyűj-

tötték össze, miután a Magyar 
Kézilabda Szövetség jóváhagyta 
a sportegyesület sportágfejlesz-
tésre vonatkozó, látvány-csapat-
sport támogatási keretein belül 
zajló építkezését.
A sportcsarnok tulajdoni helyze-
tére és jövőbeni üzemeltetésére 
vonatkozóan korábban több alka-
lommal is egyeztetett Tata Város 
Önkormányzata és a Tatai Atlé-
tikai Club. A tárgyalási folyamat 
végén a felek abban állapodtak 
meg, hogy az egyesület térítés-
mentesen az Önkormányzat tu-
lajdonába adja a sportcsarnokot, 
és a jövőben bérelni fogja az ál-
tala használt időtartamra. Az Ön-
kormányzat pedig vállalta, hogy 
évente 45 millió forinttal támo-
gatja a sportegyesület működését.
Michl József a szerződés aláírá-
sának helyszínén elmondta: - a 
hosszú távú támogatás fejében 
a város azt kérte, hogy az egye-
sület szakosztályaiban 800-ra 
emelje az olimpiai sportágakban 
versenyzők számát, valamint két 

csapatsportban legyen országos 
másodosztályban szereplő csapa-
ta-egy női és egy férfi gárda. Tata 
polgármestere megköszönte a 
csarnok létrehozásában szerepet 
vállaló hivatali dolgozók munká-
ját, valamint a TAC-nak azt, hogy 
egy olyan új városi sportközpon-
tot teremtett, amely a remények 
szerint sok fiatallal szeretteti 
majd meg a mozgást, és számos 
élményt nyújt a tataiaknak is.
Lázár Ottó úgy nyilatkozott: - A 
10 szakosztályt működtető TAC 
a jövőben a sportcsarnokban évi 
1500 órát fog bérelni, és úgy 
emeli meg a jelenlegi 800-as tag-
ságának a számát, hogy a mosta-
ni 700 fős, olimpiai sportágban 
aktív tagság létszáma emelked-
jen 800-ra, tehát 100 fős bővü-
lést terveznek 2019 év végére. 
Emellett a férfi kézilabda csapat 
továbbra is a másodosztályban 
szerepel, női vonalon pedig a 
tervek szerint a röplabdások ver-
senyezhetnek majd a második 
ligában.         - áá -

Önkormányzati tulajdon lett a városi sportcsarnok
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Pályázat intézményi 
referens munkakör 

betöltésére

A Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló” 2011. évi CXCIX. tör-

vény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda
intézményi referens

munkakör betöltésére.

A pályázati feltételek megtekint-
hetőek a www.tata.hu honlapon.
A pályázat benyújtási határideje: 

2017. augusztus 18. 

Pályázat pénzügyi 
ügyintézői munkakörök 

betöltésére

A Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal

a „Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló” 2011. évi CXCIX. tör-

vény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal

Pénzügyi és intézménygazdál-
kodási Iroda

pénzügyi ügyintéző
munkakörök betöltésére.

A pályázati feltételek megtekint-
hetőek a www.tata.hu weboldalon.
A pályázatok benyújtási határ-

ideje: 2017. augusztus 18.

A felsőoktatásban nappali tago-
zaton tanulók ebben az évben is 
pályázhatnak az Öveges József 
ösztöndíjra Tatán. 
A pályázat feltételei:
-A díj olyan tatai állandó lakóhely-
lyel rendelkező, nappali tagoza-
tos, felsőoktatásban alapképzés-
ben, osztatlan mesterképzésben 
vagy mesterképzésben tanuló 
hallgatónak adományozható, aki 
a díj adományozását megelőző 
tanév mindkét félévében 4,2-nél 
magasabb tanulmányi átlagot ért 
el és még legalább egy tanéve 

van hátra a tanulmányai befeje-
zéséig.
-A díjat évente maximum 10 hall-
gatónak lehet odaítélni.
-A díjra pályázatot nyújthatnak 
be tatai állandó lakóhellyel ren-
delkező felsőoktatásban résztve-
vő hallgatók.
-A pályázatot minden év augusz-
tus 31. napjáig írásban a polgár-
mesterhez kell benyújtani.
-A pályázatnak tartalmaznia kell 
a díjra pályázó személy nevét, 
lakcímét, a felsőoktatási intéz-
mény nevét, hallgatói jogviszony, 

valamint az előző két félév ta-
nulmányi eredményének hite-
lesített igazolását. Tanulmányi 
eredmény alatt az érdemjegyek 
számtani átlaga értendő. A pá-
lyázatnak ki kell térnie a pályázó 
Tatához való kötődésére, arra, 
hogy tanulmányainak folytatása 
és elvégzése miként kapcsolódik 
városunkhoz, valamint az általa 
választani kívánt szakdolgozati 
téma kifejtésére maximum két 
oldal terjedelemben, amennyiben 
az összefügg Tatával. 
A díjat Tata Város Polgármestere 

adja át minden év októberében. A 
díj az odaítélést tanúsító díszok-
levélből és egy tanév 10 hónap-
jára szóló ösztöndíjból áll. Az 
ösztöndíj havi összege 10.000 Ft. 
A díj odaítéléséről a mindenkori 
oktatási feladatokkal foglalkozó 
bizottság javaslatának figyelem-
be vételével, Tata város polgár-
mestere dönt.
A további részletekről érdeklődni 
lehet a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatalban Izsáki Zsuzsanna 
humánszolgáltatási ügyintézőnél, 
az 588-664-es telefonszámon.

Gázszolgáltatási szünet

Az FGSZ Földgázszállító Zrt., az 
üzemeltetésében lévő földgáz-
szállító rendszeren 2017.08.16.  
09:00 és 2017.08.16. 13:00 óra 
közötti időszakban gázszolgál-
tatási szünettel járó karbantartási 
munkát végez, emiatt a társaság 
a jelzett időpontban a gázellátást 
nem tudja biztosítani.
A meghatározott gázszüneti idő-
szakban a vészhelyzetek meg-
előzése és a szolgáltatás zavar-
talan újraindítása érdekében a 
gázmérő előtti főcsapot zárva 
kell tartani, és a gázvételezést 
szüneteltetni kell.

Július 26-án délután a Városháza 
dísztermében rendkívüli ülésre 
gyűltek össze az Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagjai. A 
nyári ülés összehívását elsősor-
ban új pályázati kiírásokkal kap-
csolatos döntések indokolták, a 
képviselők 13 napirendi pontban 
szavaztak.
A napirendek előtt Michl József 
polgármester megemlékezett 
Dr. Till Attiláról. Az Árpád-házi 
Szent Erzsébet Szakkórház júli-
us 19-én elhunyt egykori megbí-
zott főigazgatójára emlékezve a 
polgármester kiemelte: - Dr. Till 
Attila személyében egy olyan 
orvost és vezetőt ismerhettünk 

meg, aki nemcsak szakmailag, 
hanem emberileg is nagy szere-
tettel és igaz odafigyeléssel segí-
tette a tatai egészségügy fejlesz-
tését, építését.
A testület munkája rendelet-al-
kotáshoz kapcsolódó előterjesz-
tésekkel kezdődött, amelyek 
között szerepelt a volt szőnyegy-
gyári sziget fejlesztése. Ezzel 
kapcsolatban Michl József az 
ülést követő sajtótájékoztató-
ján elmondta: - a Tata Építési 
Szabályzatának módosításával 
kapcsolatos államigazgatási 
egyeztetés lezárását követően 
a helyszínen elindulhat a terve-
zett fejlesztés, ami azért is jó hír 

az ott élőknek, mert egy új híd 
épül a patakra - így a sziget két 
hídról is megközelíthető lesz - s 
az építkezés folyamata is bizton-
ságosabban és kényelmesebben 
megoldható. A Mikovényi út - 
Jázmin utca - Gesztenye fasor 
találkozásánál pedig egy olyan 
új forgalmi rend alakul majd ki, 
ami biztonságosabbá és gördülé-
kenyebbé teszi a közlekedést.
Pályázatokhoz kapcsolódóan két 
témában is szavaztak a képvi-
selők. Az Önkormányzat pályá-
zatot nyújt be a „Még jobb ke-
zekben-bölcsődei szakemberek 
szakmai fejlesztése” elnevezésű 
kiírásra, amelynek a bölcsődei 

szakmai munka továbbfejlesz-
tése a célja. A Piarista Rend-
házban idén ősszel kezdi meg 
működését a Tatai Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központ, 
amelyben elindul a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő BA képzés, 
melyhez jól illeszkedik a pályá-
zat nyújtotta lehetőség. A másik 
téma a Tatai Kincseskert Óvoda 
Szivárvány Tagintézményének 
energiaracionalizálásához kap-
csolódott, ehhez a fejlesztéshez 
szintén pályázatot nyújt be az 
Önkormányzat.
A testület több, ingatlanokhoz 
kapcsolódó kérdésben is döntött, 
ezek között volt a Tata Város 
Önkormányzata és a Magnum 
Hungária Beta Építőipari és 
Szolgáltató Kft. között létrejött 
városfejlesztési megállapodás 
megszüntetése. A cég a piac mö-
götti területet eladja a Spar-nak, 
így a tervek szerint a helyszínen 
jövőre megkezdődhet az építke-
zés, melynek nyomán egy Inter-
spar üzletközpont létesül, ami 
2019-ben megnyithatja kapuit.
Az ülés végén a humánszolgál-
tatáshoz kapcsolódó előterjesz-
tések között szavaztak még a 
Színes Iskola Alapítvány részére 
arról a támogatásról is, amely az 
autizmus spektrumzavarral küz-
dő gyermekek iskolai ellátását 
segíti.          - áá -

Rendkívüli ülésen szavaztak a képviselők

Családjával érkezett Magyaror-
szágra Joschi Ament, a Lands-
mannschaft der Deutschen aus 
Ungarn („Magyarországot El-
hagyni Kényszerülő Németek 
Szövetsége”) elnöke. Bár látoga-
tása nem hivatalos volt, elutazott 

többek között a Békés megyei 
Elekre, ahová családi gyökerei 
fűzik- és ahonnan a II. világhábo-
rú után a német lakosokat elhur-
colták-, valamint Tatán találkozott 
Michl József polgármesterrel is. 
Ahogyan Joschi Ament tatai 

látogatásán fogalmazott: - „Ő 
tulajdonképpen egy német Ma-
gyarországról”, s bár általában 
kitelepítésről beszélnek, de a 
németek tömeges elhurcolása a 
világháború után valójában nem 
kitelepítés, hanem kiűzés volt. 
A szövetség munkájáról az elnök 
elmondta: - ápolják a tradíciót, 
a régi hagyományokat, kultúrát. 
A szervezet központja Gerlin-
genben van, ahol minden évben 
egyszer egy nagyszabású sváb 
bált rendeznek. Céljaikról Joschi 
Ament így nyilatkozott: - Fontos, 
hogy ne felejtsük el a múltat, és 
azt a hibát, amit a múltban elkö-
vettek, még egyszer ne kövesse el 
senki, a történelmet pedig, amely 
szörnyű eseményeket szült, meg 
kell tanítani a mai fiataloknak. A 
szervezet egyébként számos ki-
sebb egyesület működését fogja 
össze, így tartják életben az érté-
keket, tanítják az új generációkat 

és őrzik hagyományaikat. 
Az idén tavasszal megválasztott 
elnök feladatának tekinti, hogy 
felélessze a korábbi kapcsolato-
kat, megerősítse és még aktívab-
bá tegye a szervezet működését, s 
minél inkább bevonja a munkába 
a fiatalabb generációkat. A tatai 
találkozás is ezért volt fontos szá-
mára, mert tovább erősíti a part-
nerkapcsolatot, főleg, mivel idén 
30 éves testvérvárosi jubileumát 
ünnepli Tata és Gerlingen.
A két város együttműködéséről az 
elnök elmondta: - nagyon fontos 
ez a kapcsolat, hiszen ha tudunk 
közösen dolgozni és gondolkod-
ni, akkor megismerjük és elfo-
gadjuk egymást, s így bármilyen 
kérdés megoldható, és soha nem 
ismétlődnek meg a múlt szörnyű 
eseményei. A legfontosabb, hogy 
barátságban és háború nélkül 
tudjon élni Európa- fogalmazott 
Joschi Ament.                       - áá -

Tatára látogatott Joschi Ament, a Landsmannschaft 
der Deutschen aus Ungarn elnöke

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tataia-
kat, hogy az 5. sz. fogorvosi kör-
zetben az ellátást 
2017. augusztus 1-jétől
Dr. Sipos Enikő fogszakorvos
új helyszínen biztosítja.
A rendelés helyszíne:   
Tata, Váralja utca 6. 
(régi Rendelőintézet épülete)
Telefon:    06-20/265-23-43
A rendelés ideje:
Hétfő      7-13 óráig
Kedd    12-18 óráig
Szerda      7-13 óráig
Csütörtök    12-18 óráig
Péntek    12-18 óráig
Az 5. sz. fogorvosi körzethez tar-
tozó utcák:
Almási utca, Bacsó Béla utca 66., 
Bajcsy-Zsilinszky utca, Bem Jó-
zsef utca, Bezerédi utca, Corvin 

utca, Csapó utca, Csever utca, 
Deák Ferenc utca, Dornyai Béla 
utca, Eötvös utca, Eszterházy sé-
tány, Gesztenye fasor, Győri út, 
Hajdú utca, Honvéd utca, Hor-
gász sétány, Hősök tere, Jázmin 
utca, Kalló utca, Kastély tér, Ka-
tona József utca, Lovassy László 
utca, Madách utca, Mikovényi 
utca, Munkás utca, Oroszlán köz, 
Országgyűlés tér, Pálffy utca, Pe-
rényi utca, Piarista köz, Rozgonyi 
utca, Somogyi Béla utca, Szent 
István utca, Szilágyi Erzsébet 
utca, Szomódi út,Tanoda tér, Te-
mesvári István utca, Tímár utca, 
Tivold köz, Újréti utca, Újvilág 
utca, Valasek Ferenc utca, Vá-
ralja utca, Várkapu utca, Vörös-
marty utca, Zilahy György utca, 
Zrínyi utca, Zsigmond utca

Tata Kártya Felhívás

Tisztelt Ügyfeleink!

A Tata Kártya ügyintézése 
Augusztus 7-én és 9-én

szünetel!
Megértésüket köszönöm!

Jelenleg már a Tatán élő illetve a Tatán dolgozó személyek is igényelhetik. A felnőtt Tata Kártya jelenleg: 1500,-Ft, az érvényesítés: 1000,-Ft.
Igényelni: Városmarketing Iroda, Tata Bercsényi u. 1. szám alatt.     
Hétfőnként: 9.00 – 12.00-ig, Szerdánként: 8.00- 12.00-ig, 13.00-18.30-ig. Külön időpont: +36/30-237-6766

A Tata Kártyáról

A további elfogadópartnert megtalálja a www.tatakartya.hu weboldalon

Idén is lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra

FOGADÓÓRA

DR. FRIEDRIch GábOR 
r. ezredes 
 2017. augusztus 

23-án, 10.00-12.00 
óra között tartja 
fogadónapját hiva-
talában, Tata,  Ady 
Endre u. 27. szám 
alatt.

Vízautomatákkal várja 
az utasokat a KNYKK

Ivóvíz vételezési lehetőséget 
alakított ki a közlekedési köz-
pont több Komárom-Esztergom 
és Fejér megyei autóbusz-állo-
máson. 
Az utasok számára fenntartott 
várótermekben Székesfehérvá-
ron, Tatabányán, Dunaújváros-
ban, Tatán és Komáromban az 
ivóvízhálózatra kötött vízau-
tomatákat telepített a KNYKK 
Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt., me-
lyekhez egyszer használatos po-
harakat is biztosít a szolgáltató. 
A nyári időszakban így az uta-
zóközönség díjtalanul, kulturált 
körülmények között juthat fris-
sítőhöz. Az elmúlt időszak ta-
pasztalatai alapján régiós szinten 
egy hét alatt több ezer pohárnyi 
vizet vételeztek az utasok az au-
tóbusz-állomásokon.

PArTnerek     Cím      kedVezmény mérTéke
Tatai Fényes Tanösvény    2890 Tata, Fényes fasor  Felnőtt: 700 Ft, Diák: 500Ft
Új Kajakház Ökoturisztikai Központ  2890 Tata, Tópart sétány 2.   Havi Kondibérletre 10% kedvezmény
Angolkert - Esterházy Nyárilak  2890 Tata, Sport utca felől   50 % kedvezmény 
Tatai Fényes Fürdő    2890 Tata, Fényes fasor   ifjúsági kártyára: 200 FtFelnőtt 50% -os kedvezmény
Tourinform Tata     2890 Tata, Ady E. út 9.  Turisztikai kiadványok, ajándéktárgy vásárlása 5% kedvezmény 
Ultrahangos Zsírbontás Szalon   2890 Tata, Május 1. út 32.  10% kedvezmény 
Ultrahangos Kozmetikai Szalon  2890 Tata, Május 1. út 32.  10% kedvezmény
Herlitz Papírbolt     2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 4.  írószer, irodaszer, nyomtatvány kereskedelem teljes körű kínálattal 
      (AGÓRÁVAL szemben)   5% kedvezmény minden termékre
Wide-Color Kft    2890 Tata, Ady Endre út 47.  Textil vásárlása esetén 10% kedvezmény
Fotosmiths Kft.    2890 Tata, Ady Endre út 4/a.  1 órás digitális képkidolgozás árából 15% kedvezmény 
Szák Horgászbolt     2890 Tata, Ady E. u. 39.  10.000Ft feletti készpénzes vásárlás esetén 7%
Tüsi Húsbolt      2890 Tata, Piac tér   Felnőtt Kártya 10%
Textil M      2890 Tata, Piac tér   5000 Ft feletti vásárlás után 5%, 15000 Ft után 7% engedmény
Caméleon Cafe    2890 Tata, Piac tér   10% kedvezmény
Jade Használtruha Bolt    2890 Tata, Piac tér   Mexx, Zara, Mango, Espirit, különböző exkluzív ruhák vásárlás esetén a    
           végösszegből 10% kedvezmény 
Pepita Gyermekdivat    2890 Tata, Ady E út   5% ruha, cipő engedmény
Képex      2890 Tata, Ady E út    10% engedmény családi fotósorozat készítéshez
Caremo Collezioni     2890 Tata, Ady E. út  16.  10% kedvezmény női ruházat 
Kézi Autómosó    2890 Tata, Környei út 15.  szolgáltatás bruttó árából 10% 
Ilona Ruhajavító    2890 Tata,  Május 1 u. 36.  Felnőtt kártya 15%
Kebablak     2890 Tata, Váralja u. 1.   5% kedvezmény 
Color Sport     2890 Tata, Ady E. u. 16.  Felnőtt Kártya 5%
Nagy Falat      2890 Tata, Ady E. u. 9    5 % kedvezmény
Artborétum Virág    2890 Tata, Ady E. u. 39.  Felnőtt kártya 10%
Kiss Hotel      2890 Tata, Bacsó B. u. 54.   15% kedvezmény  éttermi wellness és szállodai szolgáltatásból
Larimar Fehérnemű     2890 Tata, Ady E. 16.    Felnőtt kártya 10%
Kiwi Sun Solárium     2890 Tata, Stranszky J.u.   18 év felett alkalmi szolárium árából 10% kedvezményt biztosítunk
Bűbáj Szépségszalon     2890 Tata, Stranszky J.u.   Hajvágás és szárítás árából 10% kedvezményt biztosítunk
Böllérbolt      2890 Tata, Penny mögött   a végösszegből 10% kedvezményt biztosítunk
Penge Dekor     2890 Tatabánya, Búzavirág u 7. 10% kedvezmény
Diadém Kft     2890 Tata, Ady E. u. 3-5.  Arany ékszer 20.000Ft felett 10%, Ezüst ékszer 10.000Ft felett 10%, 
           Óra vásárlás 5%
Mangó Masszázs     2890 Tata, Piac tér 4. (Meridián Ház) 20%  kedvezmény
Tolnai Fehérnemű     2890 Tata, Csever utca 1  10%  kedvezmény
Gigi Kozmetika     2890 Tata, Csever út 15.  10%  kedvezmény
Jászai Mari Színház Népház   2800 Tatabánya, Népház u. 5.  a színház saját előadásainak jegyárából 10%
Gabi-Zoo     2890 Tata, Agostyáni u. 5.  10%   kedvezmény
Junior szemészet és optika    2890 Tata, Váralja út 2/b.  15% kedvezmény
Eris Mediátor Iroda     2890 Tata, Új út 3. A/10.  15% kedvezmény válási és párkapcsolati mediáció, párterápia, válás előkészítés
Karap Zoltán Egyéni Vállalkozó  2890 Tata Piactér 15.    kulcsmásolás 8% zárszerelés 10% a végösszegből
Autóring Szerviz Kft     2890 Tata Toldi M. út 19/A  munkadíj és előzetes felülvizsgálati díj 10% díj végösszegéből
Vikor Autó Kft.    2890 Tata Toldi M. út 19/A.  szerviz szolgáltatás 5%(anyag és munkadíjból)
Török Autós-Motoros Iskola   2890 Tata, Toldi M. u. 6/A.  diáknak és  felnőttnek az elméleti tanfolyam díjából 10 % kedvezmény
Beró Autósiskola     2890 Tata, Bajcsy Zs. u. 1.   elméleti oktatás tandíjából  30% kedvezmény 
SPORTNEKED    2890 Tata, Thury Gy. ¾. ½.  8000,-Ft feletti vásárlás esetén 10% kedvezmény teljes áru termékre
HOOP Hair and Makeup Beauty Szalon  2890 Tata, Fűzfa u. 11.   10% kedvezmény
Korrekt  Gumiszervíz EV.   2890 Tata, Bacsó B. út   szolgáltatás díjából 10% kedvezmény 
Helen Doron     2890 Tata, Agostyáni u.6/A  20% kedvezmény
LS-Tél Sport Bolt     2890 Tata, Agostyáni u. 5.  10% kölcsönzés,vásárlás és szervíz
Habós Kakaó Családi Bölcsöde  2890 Tata, Erkel F. u. 1.  Beiratkozás előtt ingyenes próbanap + az első hónap díjából 5% kedvezmény
Tinta Shop      2890  Tata, Piac tér 4.    8% kedvezmény 
BVPshop.hu Webáruház   2890 Tata Keszthelyi út 1. 2/5. 10.000Ft felett 5%, 15.000 Ft felett 7% kedvezmény végösszegből. Tatán    
           és környékén ingyenes kiszállítás!!!!
Hubik Hús BT.    2890 Tata, Piac tér   3000,-Ft vásárlás esetén 15% kedvezmény
Varga Dezső Egyéni Vállalkozó   2890 Tata, Váci Mihály u. 7.  akár 20% kedvezmény- www.biztos.5mp.eu

Új helyre költözik az 5.sz. fogorvosi körzet rendelése

Eladó önkormányzati ingatlanok - Társasházi ingatlan a Rákóczi utcán
Tata Város önkormány-
zata nyílt pályázatot hir-
det a Tata, Rákóczi u. 9. 
szám alatti, 1704 hrsz-ú 
(1704/A/1, 1704/A/2, 
1704/A/3, 1704/A/4, 
1704/A/5, 1704/A/6, 
1704/A/7, 1704/A/8, 
1704/A/9, 1704/A/10 hrsz) 

kivett lakóház, udvar, gaz-
dasági épület megnevezésű, 
az Önkormányzat tulajdonát 
képező társasházi ingatlan 
értékesítés útján történő 
hasznosítására.
A pályázati dokumentáció 
előzetes bejelentkezést 
követően vásárolható meg 

munkanapokon 9.00 – 12.00 
óra között. A dokumentáció 
anyagának díja 20.000,- Ft 
+ Áfa. Az átvétel helye 
Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal 2890 Tata, Kossuth 
tér 1., Adó-és vagyongaz-
dálkodási Iroda (II. emelet 
203. szoba.).



A Közép-Dunántúli Régió há-
rom megyéjéből kilenc telepü-
lés vezetői találkoztak a régió 
Honvéd Bajtársi Egyesületek 
vezetőivel 2017. július 20-án, 
Székesfehérváron a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szö-
vetsége által rendezett Pol-
gármesterek Találkozóján. A 
találkozón Veszprém, Várpa-
lota, Tapolca, Tata, Sárbogárd, 
Devecser, Kisbér és Szomód 
települések vezetői, polgár-
mesterek, alpolgármesterek, 
jegyzők, valamint a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság képviselői, to-
vábbá a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetsége elnöksé-
gének képviselői vettek részt. 

Tatát Város Önkormányzatát 
dr. Beró Henrietta alpolgár-
mester, a Honvéd Bajtársi 
Klub tatai szervezetét pedig 
Sárközi József nyá. ezredes 
képviselte. 
A találkozón a városok képvi-
selői részletesen megismerhet-
ték a régióban működő bajtársi 
egyesületek tevékenységét, 
szó esett továbbá a tobor-
zás fontosságáról, valamint a 
Magyar Honvédség szociális 
ellátó rendszeréről is. Berdó 
Gábor Károly, nyugállományú 
százados, a Bajtársi Egyesü-
letek Országos Szövetsége 
Közép-Dunántúli Regionális 
Szervezetének elnöke beszé-
dében elmondta, hogy „Évek-

kel ezelőtt volt az utolsó ilyen 
jellegű találkozó a Bajtársi 
Egyesületek Szövetsége tör-
ténetében. Ebben az eszten-
dőben arra gondoltunk, hogy 
a társadalomhoz való minél 
szorosabb kötődés érdeké-
ben megpróbáljuk ezeket a 
találkozókat újra létrehozni, 
ezúttal régiós szinten. A Kö-
zép-Dunántúli régió kilenc te-
lepülésének vezetőit hívtuk el 
ma erre a találkozóra. Tettük 
ezt egyfelől azért, hogy minél 
jobban elmélyítsük kapcso-
latainkat, bemutassuk tevé-
kenységünket. Szeretnék egy 
olyan együttműködést kezde-
ményezni, amely azt eredmé-
nyezné, hogy a szociális háló-

ból ne szoruljon ki senki.”  
A rendezvény résztvevői kife-
jezték közös szándékukat a pár-
beszéd folytatására, valamint a 
Honvéd Bajtársi Egyesületek-
kel való további együttműkö-
désre. A program zárásaként a 
BEOSZ elnöksége elismerések 
átadásával megköszönte a ré-
gióhoz tartozó önkormányzati 
vezetők és önkormányzatok 
eddigi támogatását és együtt-
működését. A találkozót egy 
jó hangulatú munka ebéd kö-
vette. Külön öröm, hogy Tata 
városában működik a legna-
gyobb létszámú bajtársi egye-
sület, a Honvéd Bajtársi Klub 
tatai szervezete összesen 182 
taggal működik.   Balázs Viktor
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Július 21-22-én második alkalom-
mal került megrendezésre a Tatai 
Tündér-Mese Fesztivál Tatán a 
Pezsgőgyárban, és a mellette lévő 
lovaspályán a Palmetta Alkotó 
Műhely szervezésében.  
A program célja a hagyományos 
értékek átadása, amely a legköny-
nyebben a gyerekeken keresztül, a 
mesék világával érhető el. A cso-
dás, több mint száz éves hársfasor 
árnyékában igazán színes prog-

ramokon vehettek részt kicsik és 
nagyok egyaránt, hiszen minden-
ki talált magának érdekességet a 
fesztivál forgatagában. Nagy örö-
münkre elfogadta meghívásunkat 
és megtisztelt minket jelenlétével 
Bencsik János képviselő úr is. A 
fesztivál fővédnöke Beró Henri-
etta alpolgármester asszony volt, 
aki így nyilatkozott a programról 
az ünnepélyes megnyitón: „Na-
gyon hasznos, ha a gyerekek sok 
mesét megismernek, mert azokon 
keresztül megtanulják használ-
ni az építő fantáziát, megismerik 
a jó és a rossz közötti különbsé-
get, fejlődik a problémamegoldó 
képességük és a kreativitásuk is. 
Fontos, hogy minél több gyermek 
hallgasson meséket, legyenek 
mesemondóink és minél jobban 
megismerjék a kicsik az ősi ma-

gyar hagyományokat.”
A megnyitó után Atlasz Gábor 
festőművész nyitotta meg Tündér-
ség képekben című jótékonysági 
képzőművészeti kiállításunkat. 
A kiállító művészek alkotásaikat 
Mikó Isti tatai mozgáskorlátozott 
fiatal továbbtanulásának megse-
gítésére, egy autó beszerzéséhez 
ajánlották fel, amit ezúton is há-
lásan köszönünk a művészeknek. 
A kiállítás képeit a későbbiekben 
az egyesület Facebook oldalán 
árverésre bocsátjuk, illetve a kiál-
lítás megtekinthető a Pezsgőgyár 
nyári programjai idején is. Kiál-
lító művészeink: Hantos Ágnes, 
Sulyok Teréz, Gelencsér Gézáné, 
Blaschek Judit, Kuslits Éva. Sár-
kány Melinda, Mórocz Hajnalka, 
Verestói Szilvia, Hegyiné Deák 
Mari, Katonáné Tóth Judit, Gábor 

Kata. Este Lanczendorfer Zsu-
zsanna előadása, A táltosoktól a 
tündérekig címmel elvarázsolta 
a közönséget és hatalmas sikert 
aratott.
A fesztivál második napján a 
programokat Horváth Sándor 
Zsolt interaktív zenés gyerek-
műsora indította, majd délután 
Kelemen Petra Piroska felvidéki 
mesemondó, ésToldi István délvi-
déki mesemondó mesélt a csillo-
gó szemű közönségnek. Kora esti 
programjainkat Márkus Gábor 
tündérhagyomány-kutató törté-
netei koronázták meg, előadását 
mesés tatai képekkel illusztrálta. 
Zárásként Bíró Lajos előadását 
hallgattuk az elillant tündérvilág 
nyomában címmel: „Jó lelkiis-
merettel állítom, hogy amiről 
írok, abban hiszek is. Számomra 
a Nagy Istenanya: a tündérkirály-
nő és tündérei létező, élő és örök 
szellemi lények, és nem úgy vizs-
gálom őket, mint az emberi kép-
zelet teremtményeit, vagy mint 
valami elvont mitológia tárgyait.”
Napközben a gyerekek számos 
foglalkoztató program között vá-
logathattak. A bátrabbak kipró-
bálhatták az íjászatot, az egészen 
aprótalpúak pedig a fakörhintán 
rótták a köröket, tündéri kacagás-
sal és jókedvvel feldobva a forró 
nyári szombatot, a nagyobbak 
pedig a fajátékokat próbálhatták 
ki. További programok: mesetár-
sas, élőtársas a Máltai Játszóval, 
napvizsgálás a csillagászokkal, 
MeseSarok a Háztűzőrzőkkel, 
mesejóga, Varázsműhely, Nagyi 

Kuckó. Volt még selyemfestés. 
gravírozás, nemezelés, ékszer-
készítés, korongozás, levendulás 
foglalkozás. Lehetett kóstolni 
kézműves lekvárt, szörpöt, egész-
séges aszalt édességeket, kecs-
kesajtot, mézet, de a kínálatban 
szerepelt finom étek, bor, leven-
dulatermékek, gyöngy nyakékek, 
népi ruhák, üvegékszerek, arck-
rémek, horgolt állatfigurák. Idén 
is köztünk volt Rózsika füvesasz-
szony csapatával. A tőlük kapott 
tudás mellett itt is próbát tehet-
tek a résztvevők, kiderült, meny-
nyire ismerik a körülöttünk lévő 
gyógynövényeket. Napközben a 
TIT Posztoczky Károly Csillag-
vizsgáló és Múzeum csillagvizs-
gálójával a Napot is vizsgálhatták 
az érdeklődők.
Fesztiválunkkal egyidőben a 
Pezsgőgyár is megnyitotta kapuit, 
látogatható volt az egész épület, 
pincétől a padlásig. A jelenlegi tu-
lajdonosok vezetésével a látoga-
tók megcsodálhatták a különleges 
megoldásokat rejtő épületet, ahol 
egykor az Esterházyak pezsgőt 
gyártottak, gabonát tároltak és bá-
loztak.
Jövőre folytatjuk…

Fő támogatóink: NKA, Tiszta 
Formák Alapítvány, Tata Város 
Önkormányzata, Tatai Televízió, 
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt., 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft., 
Talentum Iskola, Ady Endre Mű-
velődési Ház és Könyvtár, Nyer-
gesújfalu, ÉD. Vízmű Zrt.

Palmetta Alkotó Műhely

II. Tatai Tündér-Mese Fesztivál

08.04. péntek  
Minimarathon

08.05. szombat  
Minimarathon
08.11. péntek  

Minimarathon értékelése
08.12.szombat   

Kirándulás: Tata-vonattal 
Budapestre - hajóval

 Esztergomba - busszal Tatára
08.18. péntek 

Szeptemberi program megbeszélése
08.19. szombat 

Részvétel a Triatlon munkájában
08.20. vasárnap  

Részvétel a városi ünnepségen
08.25. péntek  

Arany Jánosra emlékezünk

Fiatal Utazók klubja
2017. augusztus

Fotó:www.beosz.hu

bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 

Polgármesterek találkozója

A hetekig tartó pró-
bákat követően nagy 
sikerrel rendezték 
meg a Vörös Rébék 
című musical balla-
dát a Tatai Szabadté-

ri Színpadon. 

Fotók:www.facebook.com



Az Európa, és ezzel Magyaror-
szág történelmét döntően befolyá-
soló első világháború centenáriu-
mának éveit éljük. Az évforduló 
kapcsán Tata Város Önkormány-
zata és a Kuny Domokos Múzeum 
egy jövőre elkészülő kiadványban 
szeretné megjelentetni a Nagy 
Háborúban részt vett tatai, és az 
akkor még különálló tóvárosi ka-

tonák neveit.
Az adatgyűjtemény elkészítése 
számos forráscsoport bevonásával 
készül, aminek fontos részét ké-
pezik a lakosság birtokában lévő 
dokumentumok (behívóparancs, 
fotó, hadszíntérről érkezett levél, 
stb.), melyekkel igazolható egy 
katona hősi halála, vagy részvé-
tele a háborúban. Amennyiben 

segítségünkre kívánnak lenni, a 
rendelkezésükre álló adatokat és 
dokumentumokat az alábbi elér-
hetőségre küldhetik meg:
Személyesen: Német Nemzetiségi 
Múzeum Tata, Alkotmány utca 1.
E-mail:titkarsag@kunymuze-
um.hu
Telefon: 06/34-487-682 Levelezé-
si cím: Kuny Domokos Múzeum 
2890 Tata, Öregvár Váralja utca 
1-3. (Kérjük, az eredeti iratokat, 
azok sérülékenységére való tekin-
tettel, csakis fénymásolatban vagy 
digitalizált formába szíveskedje-
nek elküldeni. A múzeum munka-
társai szívesen közreműködnek a 
dokumentumok digitalizálásában, 
azt kérésre visszaszolgáltatják.) 
Kuny Domokos Múzeum öröm-
mel veszi, ha az eredeti dokumen-
tumokat felajánlják a múzeum 
gyűjteménye számára.
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„Hogy mennyi híve van ez or-
szágban a parforce-sportnak, leg-
fényesebb bizonyság erre, hogy a 
legtöbb falkánál rendszeresen 40-
50 úr lovagol a falka után, köztük 
7-8 amazon, kik terepakadályok-
kal nem törődve, vágtatnak ne-
mes paripáikon a kopók után.”1 
– tudhatjuk meg egy korabeli 
tudósításból. A tatai falkavadá-
szat-képeken mindössze tizenöt, 
illetve huszonkét urat látunk lova-
golni a falka után. Mindazonáltal 
nem tekinthetjük kevéssé jelentős-
nek e festményeket, sem pedig az 
itt megörökített eseményeket , hi-
szen a múlt egy jellegzetes pilla-
natának emlékét örökítették meg 
számunkra. 
A tatai múzeum tulajdonában lévő 
két nagyméretű, falkavadásza-
tot ábrázoló festmény egyike (az 
1879-ből való, zöld vadászkabá-
tos csoportot ábrázoló) biztosan 
a tatai kastélyból való,2 párda-
rabja (az 1872-es datálású, vörös 
vadászkabátos) való-
színűleg ugyanonnan.3 
Mindkét képet Wilhelm 
Richter festette, kézjegye 
az évszámok mellett, a 
képek alján olvasható. 
A képek a vadászat nagy 
pillanatait örökítik meg: 
azt a jelenetet, amint az 
összegyűlt előkelő tár-
saság elindul a kopók 
után, illetve amint folyik 
a hajsza, és a vadászok 
új terepre érnek (elő-
bukkannak az erdőből). 
A képek hagyományos 
címe, amely a vadászat 
korabeli angol termino-
lógiáját őrzi: meet. 
A falkavadászat a kor-
szak (a 19. század utol-
só harmada) legdiva-
tosabb főúri időtöltése 
volt, amelyben szerepet 
kapott a lótenyésztés, a 
lósport (lovaglás), és a 
társasági élet szervező-
désének tényezője is. 
Az előkelő társaság va-
dászati szokásait a 18. századig 
az ún. Deutsche Jagd jellemezte, 
egy olyan udvari ünnepség, amely 
tulajdonképpen a hajtók által fel-
hajtott vadak lemészárlásából 
állt. A 18. században jelent meg a 
„par force” vadászat, amely sok-
kal dinamikusabb volt a vadászok 
szempontjából, és a vadászzsák-
mány megszerzése mellett kitün-
tetett szerep jutott a ló és lovas 
ügyességének, valamint a táj (a 
vadászat szempontjából: terep) 
szépségének, a romantikus vagy 
festői környezetnek. 
A magyarországi falkavadásza-
tok kezdete Széchenyi Istvánnak 
a magyar arisztokráciát szervező 
törekvéseire vezethető vissza. „A 
parforce-vadászat azonban ná-
lunk csak az alkotmányos aera 
bekövetkeztével4 vett élénkebb 
lendületet, midőn a budapest-rá-
kosi rókafalka-társaság (melyet 
királyinak is neveztek, mivel több, 
mint egy évtizeden át király és ki-
rályné Ő Felségeik is részt vettek 
vadászatain) 1870-ben megala-
kult, s tartott 1893-ig. Kedvező 
időjárás mellett hetenkint 5-6-
szor volt meet, fölváltva szarvas-
kopó-, róka-, és beagle-falkával. 

Gróf Esterházy Miklós5 volt a 
master sok éven át, kiváló gondjai 
közé tartozott, a magyar főrangú 
fiatalsággal e nemes sportot meg-
kedveltetni. […] E falkák után az 
időben a magyar Jeunesse d’orée 
és politikai vezérfiai (miniszterek, 
képviselők, katonák) egész sere-
ge, és sok előkelő hölgy is lova-
golt; ezen kívül a fővárosban ál-
lomásozó ezredek tiszti kara. Sok 
vendég is jött folyvást Bécsből, 
Csehországból, – sőt Angliából 
is.”6 
A szórakozást kereső főúr műpár-
tolóként lép fel abban a pillanat-
ban, amikor a vadászünnep, a va-
dásztársaság, a zsákmány, vagy a 
hátasló megörökítésére megbízást 
ad az arra szakosodott festőnek. 
Ez idő tájt az állatfestészet mellett 
(amely a lovak és állatok ábrázo-
lásának és mozgásának kifogás-
talan ismeretéből áll) kialakul 
egy sajátos terület, amely talál-
kozik a tájfestészet és a csoport-

portré műfajával is: a sporting pi-
cture, a sportfestészet. „Kartalon 
Podmaniczky báró maga, amily 
passzionátus lovas és fővadász, 
ép annyira kedveli nejével együtt 
a művészetet; mint a nagykárolyi 
és tatai grófoknál, úgy a kartali 
udvarban is pártolják a festőmű-
vészetet, a sport-festészetet.” A 
kiegyezés utáni korszak a magyar 
arisztokrácia életében fellendü-
lést hozott és illúziókat ébresztett. 
Ne feledjük el, hogy a monarchia 
ekkor éli virágkorát, s hogy Bu-
dapest ebben az időben sorakozik 
fel Bécs mellé. Esterházy Ferenc 
ekkor létesít lóversenypályát és 
tréningtelepet, Esterházy Mik-
lós pedig (a fent említett master) 
színházat épít Tatán. 
A meet-tárgyú festmények a ma-
gyar és bizonyára az európai 
arisztokrácia kedvelt képei vol-
tak. Nem pusztán a vadászkasté-
lyokban helyezték el őket, hanem 
a kastélyok úri szobáiban, úri sza-
lonjaiban, dohányzó szalonjaiban 
(vagyis a férfiak által használt he-
lyiségekben). A meet-festmények 
környezetében más, vadászattal 
kapcsolatos ábrázolások is helyet 
kaptak: a vadászzsákmányt áb-

rázoló csendéletek, ló-portrék.9 
Arról sem szabad megfeledkez-
nünk, milyen nagy előszeretettel 
ábrázoltatták magukat főuraink 
vadászkutyáik társaságában, pl. 
Esterházy Pál herceg, igen korai, 
Benjamin Block által festett kis-
martoni portréján.10 
A meet-képek nem pusztán a vadá-
szatot, mint kedvelt és nemes idő-
töltést ábrázolták. A nagyszabású 
vadászatok fontos, megörökítésre 
érdemes, a család történetében 
számottevő események voltak. A 
festmények riportszerűen tudósí-
tanak ezekről: hányan, pontosan 
kik vettek részt rajta, és hol zajlott 
a vadászat. Ennek megfelelően 
jelenik meg a portré és a tájkép 
műfaja is, és olvad bele egy rész-
letező, magyarázó, mesélő kedvű 
zsánerábrázolásba. 
A tatai képeken ugyanilyen műfaji 
problémákkal állunk szemben. A 
képek portré-igénnyel való meg-
festése, tudósítás jellege megle-

hetősen nyilvánvaló. Portrésze-
rű hűséggel megfestett arcokat 
látunk, amelyek – a képből való 
kinézés, a nézővel való szembe-
nézés mozzanata által – elárulják 
magukat, a kép létrejöttének cél-
ját, mintegy bemutatkoznak a né-
zőnek. Az Esterházy-családnak és 
barátaiknak nyilván nem okozott 
gondot felfedezni, azonosítani 
az ismerősöket, egykori főrangú 
vendégeiket. Ugyanazzal a je-
lenséggel állunk szemben, mint a 
színház nézőteréről készült fest-
mény11 esetén, ahol is a festő az 
üres nézőtér látképét festette tele 
azoknak a portréival, akik a vár-
színházban az Esterházyak vendé-
gei voltak. Talán jelentős, ünnepi 
esemény megörökítésének igénye 
hívta létre a képet, a riportszerű 
naturalizmust a fikcióval ötvözve. 
Elképzelhető, hogy e képekhez 
grafikai kódok is készültek, ame-
lyek a személyek azonosítását se-
gítették. 
 A tájképi háttér nem pusztán ki-
egészítő elem és kulissza, hanem 
a képnek tartalmilag is fontos 
eleme: a vadászat színhelyét azo-
nosítja. A tájkép, mint a vadászat 
szempontjából sem elhanyagol-

ható adalék (miszerint milyen 
akadályok és terepviszonyok 
között zajlott az le) számunkra 
városábrázolás, veduta, mert 
jellegzetes városképi elemekkel 
azonosítja – ha távolról is – a 
helyszínt. Könnyűszerrel meg-
határozható a zöldkabátos meet 
színhelye. Hátterében a Nagy-tó 
bontakozik ki, partján a várral, 
a jellegzetes malomépületekkel, 
a tóvárosi városrészen tévesen 
elhelyezett Nagytemplom barokk 
toronysisakjaival. A bal oldalon, 
a valóságoshoz képest eltúlzott 
magaslaton eltúlzott méretű erő-
dítmény emelkedik, amely a mai 
gimnázium helyén állhatott, és 
nem erősség, hanem egyszerű kő 
falazat lehetett. 
A vöröskabátos kép a vadásztár-
saságot már nem az indulásnál, 
hanem a hajsza közben ábrázolja. 
A kép céljáról, s egyszersmind a 
mester kvalitásairól is árulkodik 
a téma száraz megfogalmazása, 

merevsége. E kép tájháttere nem 
Tata, a háttérben egy nagymére-
tű, puritán épülettömb (kastély) 
és egy vaskos, barokk sisakkal 
lezárt, fehér falú templomtorony 
látható. Nyilván e vadászat ér-
dekes eseménye az előtérben áb-
rázolt jelenet lehetett, amint egy 
lovas lebukott, s visszakapaszko-
dik lovára. Ez a mozzanat teszi 
zsáner jellegűvé annak az előkelő 
vadászatnak a képét, melyről tu-
dósított. 
A műfaji megközelítésben közre-
játszik az állatfestészet, a ló- és 
lovasábrázolás is. Az állatfesté-
szetet a festészet segédtár- gya-
ként tanították az akadémiákon, 
a téma azonban önállósul, s mint 
ilyen jelenik meg már a 18. szá-
zadtól kezdve. A 19. században, 
a lótenyésztés és a lósport fellen-
dülésével keresett, igényelt festői 
műfajjá vált, amely megörökítette 
a szép, díjnyertes állatokat, nagy 
teljesítményeket, fontos esemé-
nyeket. A tatai Esterházy-kastély 
inventáriuma számos olyan műal-
kotás emlékét őrzi, amelyek e 
kedvelt kategóriába tartoztak, és 
a korszak legfoglalkoztatottabb 
állat-, vadász- és sporting-festő-

itől származtak (Prestel, Julius 
von Blaas, Pállik Béla). Ezek a 
festők valószínűleg megfordultak 
Tatán, s itt készítették vázlataikat, 
műveiket, az Esterházy-család 
felkérésére. 
Vajon Wilhelm Richter (1824-
1892) a két tatai kép alkotója, 
a foglalkoztatott bécsi udvari 
festő járt-e valóban Tatán? Ho-
gyan dolgozott, milyen figurális 
és tájképvázlatokból, portréskic-
cekből állította össze képeit? A 
zöldkabátos meet-festmény arról 
tanúskodik, hogy nem sok gondot 
fordított a táj valósághű megje-
lenítésére, amelynek részleteit 
viszont mégis jól ismerte. Talán 
a helyszínen készült vázlatokból 
állította össze a képet bécsi mű-
termében, vagy itt bocsátottak 
rendelkezésére műtermet a kép 
elkészítéséhez? (Az analógiaként 
már említett nézőtéri csoport-
portré minden bizonnyal utólag 
készült, kizárólag a portrék szán-

dékával és igényével.) 
     Szerencsés mó-
don rendelkezésünkre 
áll egy néhány lap-
ból álló füzettöre-
dék, tulajdonképpen 
vendégkönyv, amely 
az egykori tatai vár-
színház színlapjait 
őrizte meg, a színé-
szek, művészek, az 
Esterházy-család, ro-
konaik és vendégeik 
aláírásával 1890-ből. 
E helyen találkozunk 
Wilhelm Richter alá-
írásával is, azon a la-
pon, amely Esterházy 
Ferenc, Esterházy 
Sándor és Julius von 
Blaas nevét is őrzi. 
Von Blaas (1845-
1922) bécsi akadé-
miai tanár és udvari 
arcképfestő volt, és 
talán a leghíresebb 
ló- és lovasképfestő. 
Ugyanúgy dolgozott 
Festetich Tasziló szá-

mára, mint a többi híres lovas 
arisztokrata, többek között a tatai 
Esterházy Miklós József számára, 
akinek a portréját is megfestette. 
A vendégkönyv kapcsán nyilván-
valóvá válik, hogy Richter és Bla-
as a tatai gróf vendégei voltak, 
minden valószínűség szerint nem 
is egy alkalommal. 
A képek és a dokumentum ta-
nulsága, hogy Tata a 19. század 
utolsó harmadában a Monar-
chia társasági életének – a ré-
gió dimenzióit figyelembe véve 
– virágzó központja volt; bizo-
nyos intézmények (színház, ló-
verseny) és bizonyos események 
(a vadászatok) révén részese 
lehetett a korszak általános fel-
len- dülésének, virágzásának, 
különösen abban a tekintetben, 
ami az uradalmat és a hitbizo-
mányt illeti. 
 A festmények ezzel együtt árul-
kodó bizonyítékai a kor világ- 
képének, s arról győzik meg a 
késői szemlélőt, hogy a képen 
résztvevők (a tatai vadászat s 
egyben a korszak főszereplői) 
számára a világ konfliktusoktól 
(és érzelmektől) mentes, tökéle-
tes, kerek egész. Kövesdi Mónika

„Vén katonák közt pap vagyok…” 
címmel tartotta július 19-i előa-
dását a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat Csilla von Boeselager 
Gondviselés Háza Idősek Napkö-
zi Otthonában.
Sík Sándor életútja, az I. világ-
háború eseményeinek rövid át-
tekintése és a pap-költő sok-sok 
háborús verse tette színesebbé a 
résztvevők délelőttjét. 
Elhangzott, miként lett az ügyvéd-
nek szánt fiatalemberből piarista 
tanár, a Magyar Cserkészszövet-
ség elnöke, a katolikus temploma-
inkban máig használt „Szent vagy 
Uram” egyházi népének gyűjte-
mény szövegeinek szerkesztője. 
Milyen hatással volt életére szülei 
áttérése a zsidó vallásról a katoli-
kus hitre, miként élte meg a szerb 
Péterváradon töltött frontszolgála-
tot a pécsi királyi 19. honvéd („Fo-

kos”) gyalogezrednél, s hogy az 
elsők között vehette át 1948-ban 
- az 1848. március 15. centenári-
umára alapított - Kossuth-díjat… 
Az előadás – szokás szerint – be-
szélgetéssel folytatódott. Hiszen 
a program célja nem puszta isme-
retközlés, hanem közösségépítés 
is. Ahol az érdeklődők feltehetik 
kérdéseiket, elmesélhetik a témá-
val kapcsolatos élményeiket. Je-
len esetben felidézhették kedvenc 
Sík Sándor verseiket.
A szervezők nagy örömére egyre 
többen látogatják havi rendsze-
rességgel tartott programjaikat. 
Immár nemcsak Tatáról, de a kör-
nyező kistelepülésekről is.
Várjuk Önöket is következő, au-
gusztus 16-i rendezvényünkre, 
amikor - az Államalapítás ünne-
péhez kapcsolódva - Szent István 
királyunkra emlékezünk!
                Kerekesné Fuli Anikó

Az I. világháború Sík Sándor költeményeiben

Az első és az utolsó tatai falkavadászat

Harmadszor rendeztük 
meg, közkívánatra a 
múzeum művészeti tá-
borát. Az idei év újdon-
sága a mester személye 
volt. Révész Napsugár 
grafikusművészt kértük 
fel a tábor művészeti 
vezetésére, ő foglalko-
zott a korosztály sze-
rint két csoportra bon-
tott gyermekcsapattal 
mindvégig. Újdonság 
volt idén az is, hogy 

konkrét témát jelöltünk meg, a 
„kert” fogalmát. A kert fontos 
fogalom számunkra; városunk 
arculatához szorosan hozzá-
tartozik, Tata táji szépségei, 
városképi megjelenése, műem-
lék kastélykertje folytán. Ezt 
a témát próbáltuk körbejárni, 
más szemmel, a művészet sze-
mével nézni környezetünket, a 
tóparti fákat, az 
angolkertet. A 
művésze t tö r-
ténetben a kert 
örök téma, a 
paradicsomkert 
á b r á z o l á s a i -
tól, a herbári-
umok képeitől 
kezdve odáig, 
hogy a művé-
szek számára, 
akik a kertáb-
rázolásokban 
elmélyedtek, a 
menedéket, az 
idillt testesíti 
meg. A séták és 
az alkotómunka 
közben erről is 
beszéltünk. A 
gyerekek keze 

alól is a kert képei kerültek ki 
alkotásaik során, miközben 
formákkal dolgoztak, színek-
kel ismerkedtek. Talán megta-
nulták azt is, hogy a rajzolás a 
látással kezdődik, nem a tech-
nika, a természet dolgainak 
ügyes lemásolása érdekében 
ellesett fogások, hanem a látás, 
a megfigyelés a legfontosabb 

a művészi tevékenységben. 
A tábor öt napja alatt ennek a 
gondolatnak a jegyében nagy 
utat jártunk be, miközben te-
vékeny alkotómunka zajlott: az 
idei Palettata is sokkal jobban 
hasonlított egy művésztelepre, 
mint szünidei gyermektáborra.          

                        Kövesdi Mónika

Palettata, kertben

„Hess, madár!” - Már az első né-
hány percben megmutatja szoros 
kapcsolatát az eredeti balladával a 
Vörös rébék musical. Egy majd-
nem elfeledett népmondai töre-
déket ragadott meg Arany János, 
mikor idős korában, 1877-ben 
papírra vetette a Vörös Rébéket, a 
Margitszigeten. A kevéssé ismert 
mű Pesty- Nagy Kati rendezőt is 

megragadta, az ötlettől a darab 
színpadra állításáig hosszú hóna-
pok munkája vezetett, amelynek 
gyümölcsét elsőként a tatai Sza-
badtéri Színpad közönsége évez-
hette. Az előadás után Pesty-Nagy 
Kati így nyilatkozott az ősbemu-
tató kapcsán:
Útjára engedni egy kész előadást 
mindig nehéz feladat egy rendező 

számára, íróként is jelen lenni eb-
ben a helyzetben talán még össze-
tettebbé teszi a feladatot. Egyszer, 
már az olvasópróba előtt el kellett 
engednem a darabot, hiszen ha 
nem választottam volna magam-
ban el az írói és a rendezői sze-
repkört, akkor nem tudtam volna 
kihívásként tekinteni minden leírt 
szóra, hangjegyre.
Tehát fokozatosan kellett egyszer-
re távolodnom, s újra, másképp 
megismernem a darabot, ahhoz, 
hogy minden irányából ki tudjam 
szolgálni.
A rendező szakmája nagyon ma-
gányos szakma, egyik régi Mes-
terem már idejekorán felkészített 
arra a folyamatra, ami egy-egy 
bemutató után elérhet bennünket, 
de most annyiban más a helyzet, 
hogy sok feladat vár még ránk.
Megtörtént ugyanis az ősbemu-
tató, hála Istennek tényleg mond-
hatjuk, hogy osztatlan sikerrel, de 

a darab további sorsát is ápol-
nunk kell. Ezzel már elkezdtünk 
foglalkozni, az Arany Emlékbi-
zottság előtt vannak az előadás 
anyagai részben, és a további-
akban várják a felvételeinket, s 
így nem titkolt szándékunk, hogy 
velük együttműködésben egy or-
szágos turnéra indulhasson az 
előadás. Folyamatosan kapjuk a 
leveleket, a megkereséseket, hogy 
milyen sok helyen fogadnák a Vö-
rös Rébék musical balladát óriási 
örömmel, akár határainkon túlról 
is, így jelenleg nincs idő pihenés-
re, lazításra, elengedésre, hanem 
gyors és határozott munkával kell 
felelősen gondoznunk azt, ami 
megszülethetett Tata Városának 
és kiemelkedően Polgármester 
Úrnak köszönhetően.
Tele van hálával a lelkem, nagy-
szerű és egyedülállóan odaadó az 
előadás teljes csapata, hihetetlen 
szakmai alázatról tettek tanúbi-

zonyságot, ahogyan a legnehe-
zebb időjárási körülmények közt 
is helytálltak a főpróbahéten. Egy 
emberként lettek a színművészek, 
ha kellett díszletkötöző munká-
sok, a széllökések ellen szerve-
zett riadóláncot Sándor Dávid 
koreográfus, az ő vezetésével 
folyamatos volt a technikai több-
letmunka, amiben a Városgazda 
munkatársai voltak segítségünk-
re, de a zeneszerző is kötözte négy 
méter magasban a vetítővász-
nat.... ez mind olyan példa, ami 
csak az igazi nagyokra jellemző.
Szakmailag is vitathatatlan mind-
az, amire ez a szereposztás képes, 
de a csoda attól született meg, 
amit emberként hordoznak a szí-
vükben. S ezt folytatnunk kell.
Mert ezt érdemes átadni.
Ezt a hitet és alázatot. S ezzel 
együtt mindazt, amit az előadás is 
képvisel mondanivalójában, zené-
jében, látványvilágában.

Tataiak és Tóvárosiak a Nagy Háborúban
Adatgyűjtéshez várják a segítséget a múzeum munkatársai 

„Megtörtént az ősbemutató... osztatlan sikerrel”
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ATLÉTIKA
augusztus 5 (szombat)
11.00  XXXIV. Tatai Minimara-
ton futóverseny
Versenyközpont: Magyari Zol-
tán Művelődési Központ

LABDARÚGÁS
augusztus 13 (vasárnap)
15.00, 17.00  Zsámbék – Tatai 
AC megyei I. oszt U-19 és fel-
nőtt

Augusztusban bő a választék 
sportrendezvényekben Tatán. 
Kezdődik 5-én a XXXIV. Tatai 
Minimaratonnal, folytatódik 19-
én az OLD LAKE MAN Kö-
zéptávú Triatlon Magyar Kupa 
futamával, de 18-20 között az 
Edzőtáborban Speciális Dobó-
számok Világbajnokságára is sor 
kerül. Augusztus utolsó hétvégé-
jén pedig Tata és a testvérvárosa-
inak sporttalálkozóját látogathat-
ják az érdeklődők ahol általános 
és középiskolás gyerekek verse-
nyeznek a Kőkúti iskolában és a  
Güntner Arénában.

Ez a vezényszó is elhangzik majd 
augusztus 5-én amikor a mezőny 
készülődik a rajkapu mögött. Au-
gusztus első szombatja a Tatai 
Minimaraton futóverseny nap-
ja. Az előzetes jelzések alapján 
900-1000  indulóra számítanak 
a szervezők. Amire nagyon kell 
figyelni mindenkinek aki indul 
a versenyen, hogy a rajt délelőtt 
11.00-kor lesz. Már pénteken 
15.00-tól lehet nevezni a Műve-
lődési központban, de az utolsók 

még szombaton 8.00-tól is meg-
tehetik. A nevezésnél a születési 
időt feltétlenül írja rá mindenki 
a nevezési lapra, hiszen csak így 
tudja majd a számítógép a megfe-
lelő korosztályba sorolni a befu-
táskor. Amikor mindenki beért a 
célba hagyományoknak megfele-
lően sorsoláson vesznek részt az 
indulók. A fődíj egy kerékpár. Az 
eredményhirdetésre a Bor és Hal 
ünnep keretében kerül sor várha-
tóan 14.00-kor.

Egy ilyen verseny megszervezése 
sajnos azzal is jár hogy bizonyos 
időszakokban a közlekedésben 
korlátozásokat kell bevezetni. 
Mivel a verseny augusztus 5-én 
(szombaton) 11.00-kor kezdődik 
és várhatóan 13.00-ig tart, ebben 
az időben az alábbi utakon lesz-
nek időszakos korlátozások:
-augusztus 5-én 07.00 – 14.00 le-
zárásra kerül a Váralja u. a Hajdú 
u. és a Bartók Béla u. felől
-augusztus 5-én 11.00 – 13.00 

között szakaszosan korlátozásra 
kerül sor a Művelődési Ház, Vá-
ralja utca, Május 1 út, Komáromi 
út,  Kossuth tér, Rákóczi utca, 
Hősök tere, Hajdú utca, Bartók 
B.u, Alkotmány utca, Tópart 
utca, Kastély tér, Malom u, Haty-
tyúliget utca, Damjanich u, Petőfi 
utca, Agostyáni u, útvonalon.
A szervezők kérik az autósok tü-
relmét, megértését.

A XXXIV: Tatai Minimaraton 
támogatói:
Tata Város Önkormányzata

Takarékbank – 
Takarékszövetkezet 

Városkapu Zrt 

Városgazda Kft 

KEM SZÖSZ 
Szabadidősport Szövetség 

Szöllősi Pincészet 

Tatai AC 

Magyari Zoltán 
Népfőiskola 

Csokicsodák 

Kinesio Tape Centrum

Rajthoz!

Már adtunk hírt erről, amikor a 
FOOTOUR SE sajtótájékoztatót 
tartott a versenyről. Akkor még tá-
volinak tűnt augusztus 19, de már 
csak 2 hét van hátra és Tatára ér-
kezik a magyar triatlon társadalom 
színe-java. A FOOTOUR SE és 
Tata Város Önkormányzata közö-
sen rendezi meg az OLD LAKE 
MAN Középtávú Triatlon Magyar 
Kupa futamot. Augusztus 19-én 
érdemes lesz az Öreg-tó körül né-
zelődni, hiszen az úszás 9.30-kor 

indul az Új Kajakháztól és a víz-
ből a Kastély térnél jönnek ki a 
versenyzők. (itt van egyébként a 
versenyközpont is) Innen bicikli-
re pattanva tekernek 90 km-t Tata 
és Naszály között, ami azt jelenti, 
hogy 6x jönnek vissza a városba, 
így jól követhető a verseny. Az 
utolsó számban, a 21 km-s futás-
ban ismét az Öreg-tó a helyszín és 
a cél a Kastély tér.
A verseny előtti napon (péntek) 
már 14.00-tól találkozhatnak a ver-

senyzőkkel, hiszen a szervezők a 
versenyközpont színpadán beszél-
getésekkel, műsorokkal várják az 
érdeklődőket. 
Ahogy a Minimarathon, úgy ez a 
verseny is hoz útlezárásokat, ame-
lyekre a közlekedőknek figyelni 
kell. Augusztus 19-én (szombaton) 
lezárásokra lehet számítani 9.50 – 
14.00 között a Hajdú u. – Keszthe-
lyi u. – Új u. – Komáromi u. – Na-
szályi u. vonalon, illetve félpályás 
útlezárás lesz a Május 1 úton. - ta -

Triatlonverseny Tatán

A kajak-kenu versenyszezon 
első fele lezárult a Gyermek, 
kölyök, serdülő Magyar baj-
noksággal. A Velencei tavon 
rendezett versenyen természe-
tesen részt vettek a Hódy SE 
versenyzői is. Ha már ott vol-
tak, rajthoz álltak sikert-siker-
re halmozva gyűjtögették az 
érmeket, szerezték a jó helye-
zéseket. Lesz  miről beszámol-
ni majd a decemberi évzáró 
banketten.
Eredmények:
Bajnoki cím:  U-16 K2-500m 
Pazár Anna Luca, Kovács Mir-
till(Tiszaújváros)
U-13 3x200m  Apagyi Balázs, 
Czirmay Balázs, Hidvégi 
Hunor
U-14 K1-4000m Horváth 
Mátyás
U-12 4x300m Csorba Júlia, 
Klugmann Maja, Wittmer Kit-
ti, Némath Panna
U-10-11 4x300m Karch Ádám, 

Hidvégi Zalán, Tircs Bence, 
Mike Maxim
Ezüstérem:      
U-14 3x200m Domina Máté, 
Hermann Levente, Horváth 
MátyásU-10-11 MK-200m 
Hidvégi Zalán, Karch Ákos
U-11 MK1-2000m Bublovics 
István
U-12 MK2-2000m Klugmann 
Maja, Wittmer Kitti
U-12 4x300m Bohleradsky 
Barnabás, Dedinszky Ádám, 
Bublovics István, Nagy Ábel
Bronzérem:      U-16 K1-200m 
Pazár Anna Luca
U-15-16 3x200m Nagy Ádám, 
Havanszky Levente, Mikó 
Áron
U-10-12 MK4-2000m Bohle-
radsky Barnabás, Dedinszsz-
ky Ádám, Nagy Ádám, Polt 
Ádám
A dobogós helyezések mellett 
még 12 számban végeztek ver-
senyzők a 4-6. helyen.       - ta -

Siker, siker…

csaszira emlékeztek

A nemrégiben elhunyt Császár 
Attilára emlékeztek 24 órás em-
lékevezéssel volt sporttársai, 
barátai. Az Öreg tavon a múlt 
hétvégén 6 fős csapatokban 
eveztek, a csapattagok óránként 
váltották egymást. A Hódy SE 
versenyzőin kívül a Bp. Hon-
véd, MTK, Győr, Oroszlány 
kajakosai, kenusai, evezősei, 

sárkányhajósai szálltak hajó-
ba. Pénteken 10.00-kor indult 
az emlékevezés. Délután az Új 
kajakháznál avatták fel Csaszi 
emléktábláját. Virággal, koszo-
rúval nagyon sokan járultak az 
emléktáblához, ezzel is kifejez-
ve hogy nem fogják elfelejteni 
mennyit tett a tatai kajakosokért 
Csaszi.                                 - ta -

Tatai Világbajnok!

Vasárnap délelőtt jött a hír, hogy a Hódy SE versenyzője Kovács Petra Sára az Ifjúsági és U-23 Gyorsasági  
VB-n a kajak négyesek versenyében világbajnoki címet szerzett. A fotón a második beülőben látható a tatai 
versenyző.                - ta -

Negyedik alkalommal került sor 
a Kertvárosi Családi nap ren-
dezvényre amelynek keretében 
rendezték meg a KEM Megyei 
és regionális díjugrató versenyt. 
Eszterházy Miklós grófnak kö-
szönhetően komoly lovasélet 

volt Tatán az 1800-as évek má-
sodik felében. Az első versenyt 
a lóversenypályán 1886-ban 
tartották. Tulajdonképpen emi-
att létesült a Tóvároskert vasúti 
megálló is. Sok indulót, színvo-
nalas versenyt hozott a szombat 

délelőtt, jó eredmények szület-
tek. 
Tata Város Nagydíja:  
Szotyori Nagy Kristóf (Prosper 
Lovas Klub) Timpex Fegyenc 
nevű lován 
R 110 nyitott 6. Mátyás Edina 
Daniella (Mátyás is Fiai Kft) 
Széplak Sugár
A Tatai és Térségbeli Lovasé-
let-fejlesztő Egyesület verseny-
zőinek jobb eredményei:
R 100 nyitott 2. Ádám Kira 
(Huligán)
R 100 kezdő 5. Száraz Tímea 
(Gábor)
R 105 nyitott 3. Schneider Kira 
Patrícia (Rikardo)
6. Ádám Kira (Huligán)     - ta -

Illusztráció

Lovasok Tóvárosban

R125 nyitott Tata Város Nagydíja, Szotyori Nagy Kristóf, TIMPEX FEGYENC


