
A Talentum Iskolában 2010. 
szeptemberétől létezik artista-
képzés. Korábban egyáltalán 
nem volt vidéki képzőhelye en-
nek a mozgásművészeti ágnak. A 
Talentum Iskola ezt a hiányt felis-

merve indította el artistaképzését, 
az országban első vidéki iskola-
ként, ahol egész tanévben komoly 
munka folyik, napi több órás 
próbákkal. A rengeteg gyakorlás 
pedig meg is hozta gyümölcsét, 

hiszen a Víz, zene, 
virág fesztiválon 
bemutatott Üveg-
ház című produkció 
olyan sikeres volt, 
hogy a budapesti 
strandkézilabda vi-
lágbajnokságra is 
meghívták a csopor-
tot, így a nyáron sem 
lazsálhatnak a tatai 
artistapalánták.
Maga a produkció, 
az Üvegház korunk 
egyik legnagyobb 
problémájáról, a kör-
nyezetszennyezésről 
szól. Ezt próbál-
ták a talentumosok 
a cirkusz nyelvén 
közvetíteni a közön-
ségnek. –December 
tájékán született az 
ötlet, amelyből lett 
egy forgatókönyv. 

Ehhez mindenki hozzátette a saját 
tudását. A szerzőt nehezen lehet-
ne megállapítani, hiszen az egész 
tantestület, sőt még a diákok is 
adtak hozzá ötletet –magyarázta 
Murainé Szakács Ildikó, az artis-
taképzés vezetője.
A produkció négy nagy blokkból 
áll. Az első napjaink monoton 
kora, a városi hangulat, ahol a 
vízhiány indít el egy harcot, ami-
ből kibontakozik a káosz. Ezt kö-

veti a feleszmélés, és a kibékülés. 
Majd a környezet rendberakása 
zárja le a történetet.
–Ebben a műfajban mi nem hasz-
nálunk beszédet, ezért nagyon 
sok a darabban a mimika, az esz-
közös játék, a pantomim –magya-
rázta Murainé Szakács Ildikó.
A végeredmény pedig magáért 
beszél, hiszen a fiatalok nagy si-
kert arattak a Margit-szigeten is 
az elmúlt héten.        - pv -
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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 

Idén is nagy sikere volt a hagyo-
mányos Fényes-napnak, amelyet 
a legnagyobb kánikulában szer-
vezett meg a Fényes Fürdő új 
üzemeltetője, a Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt. A hőségben sokan 
választották a strand programját. 
A Fényes-nap korábban egy pör-
költfőző versenyhez kapcsoló-
dott. A hagyományt persze most 
sem törték meg, ezúttal is várták 
a szakácsok jelentkezését, így 
a bográcsokban ezúttal is fino-
mabbnál finomabb ételek rotyog-
tak. –Az egész napot úgy alakítot-
tuk ki, hogy családi-, gyermek- és 
sportprogramokból is tudjanak 
választani a vendégek. Korán 
reggel egy focibemutatóval kezd-

tünk, majd egy vizichopper ver-
senyt rendeztünk, amelynek vé-
gén minden résztvevő gyermek 
ajándékot kapott –magyarázta 
Fülöp Zsolt a program szervező-
je. A gyerekek nagyon örültek az 
apró strandeszközöknek (labda, 
vízi pisztoly), amiket rögtön a 
helyszínen ki is próbáltak. Ezen-
kívül volt még buborék show, 
amit szintén a legkisebbek élvez-
tek a legjobban, csakúgy mint az 
ingyenesen használható légvárat, 
trambulint és óriás játékokat.
A délelőtt folyamán még egy sze-
met gyönyörködtető vízi bemuta-
tó is szórakoztatta a Fényes láto-
gatóit. A környéken ritkán látható 
sport, a szinkronúszás tehetséges 

fiataljai mutatkoztak be Tatán. A 
budapesti sportegyesület –amely 
számos válogatott sportolót és 
olimpikont tömörít magában 
–a tatai közönség előtt mutatta 
be elsőként az Opera-gálára ké-
szült produkcióját. A látványos 
bemutatón nem kevesebb, mint 
harminc sportoló úszkált a me-
dencében, akik a vízisellők tán-
cával kápráztatták el a közönsé-
get. A szinkronúszók a későbbi 
programban is szerepet kaptak, 
amelyhez már a katonai meden-
cében kellett megmártózniuk. 
Tata is csatlakozott ugyanis a 
WWF nemzetközi természetvé-
delmi szervezet országos prog-
ramjához, a Nagy vízbe ugrás-

hoz. Az akció lényege, hogy az 
ország minden részén a vállalko-
zó szellemű civil emberek egy 
időben ugrottak a vízbe, hogy 
ezzel hívják fel a figyelmet ter-
mészetes vizeink védelmére. A 
Fényes fürdő vendégei a katonai 
tó habjai közé vetették magukat. 
–Mi azt fogalmaztuk meg idén, 
hogy nekünk fontosak a tatai 
források, így a katonai medence 
forrása is, és nagyon jó lenne, ha 
a Fényesen minden medencét ter-
mészetes forrásvízzel tölthetnénk 
fel, de ennek egyelőre törvényi 
akadálya van Európában –ma-
gyarázta Horváth Zoltán a Tatai 
Városkapu Közhasznú Zrt. pro-
jektkoordinátora.    Prokl Violetta

A tehetség nem ismer határokat
Strandkézilabda VB-n mutatkozhattak be a Talentum növendékei

Fényes-nap  

Fotók: Antal Csaba



LAKOSSÁGI FÓRUM

a Malom patak – 
a Mikovényi utca 
és a Csapó utca 
által határolt terü-
let lakói részére

2016. július 27-én, szerdán 
18.00 órakor a Berta malom Fo-
gadó és Sportcentrum teraszán, 
Tata, Mikovényi u. 60. 
A lakossági fórum témája:
A VOLT SZŐNYEGGYÁRI SZI-
GET TERVEZETT BEÉPÍTÉSE

Tisztelettel várjuk az érdeklődőket.

Michl József
Tata Város Polgármestere
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Hirdessen 
Ön is lapunkban! 
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kéthetente ingyenesen   
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Ügyfélfogadás a Tatai 
Közös Önkormányzati 

Hivatalban

2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36 34 / 588 - 600

Fax: +36 34 / 587 - 078

Hétfő:   8:00-12:00, 
13:00-16:00

Szerda:  13:00-15:30
       Péntek: 8:00-12:00                      
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Bővebb információk:

www.tata.hu                                     

Tatai Tv képújság

FOGADÓÓRA

DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes 

2016. június 29-
én, csütörtökön
10.00 -12.00 óra 
tartja fogadónap-
ját hivatalában, 
Tata,  Ady Endre 
u. 27. szám alatt.

Nyári szabadságok mi-
att elmaradó szakren-
delések

Július 26-29-ig a neurológiai 
és bőrgyógyászati szakrendelés 
elmarad.
Dr. Auth  Éva urológus július 
26-án és 28-án nem rendel.
Dr. Ferenc  Zoltán  nőgyógyász 
július 25-én és 27-én szabadsá-
gon lesz. 
Dr. Csőkör Zoltán sebész július 
28-án nem rendel.
Dr.  Gödölle Zoltán kardiológus 
és Dr. Zentai Ildikó kardiológus
2016. július 19-29-ig szabadsá-
gon lesz.
Dr. Ferenc  Zoltán  nőgyógyász 
július 25-én és 27-én  szabadsá-
gon lesz.

A szabadságok ideje alatt sürgős 
esetben a tatabányai Szent Bor-
bála Kórház sürgősségi osztá-
lyát keressék fel.

A KTI Közlekedéstudományi 
Nonprofit Kft. elkészítette a 
nagyforgalmú közutakra (3 mil-
lió jármű/évnél nagyobb forgal-
mú országos közúti szakaszok) 
és a nagyforgalmú vasutakra (30 
000 szerelvény/évnél nagyobb 
forgalmú vasútvonalak) vonatko-
zó stratégiai zajvédelmi intézke-
dési tervjavaslatokat, melyekkel 
kapcsolatban a tataiak vélemé-

nyét és javaslatait is várják.
Az M1 autópályát fenntartó Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. az 
autópálya jobb, tatai pályaszaka-
szán új zajárnyékoló létesítményt 
tervezett. A zajvédő fal építését 
a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
engedélyezte. A Közút, 2017. I. 
félévére tervezi a megvalósítást, 
amely összesen 225 M Ft költ-
ségből valósul meg. A zajárnyé-

koló fal az Old Lake Golf Hotel 
előtti szakasztól a remeteségi 
benzinkutat is érintve a Szent Ta-
más forrás vonaláig fog megépül-
ni 1 500 m-es szakaszon, így a 
Golf Hotel főépülete, illetve a női 
neves utcák zajcsillapítását fogja 
szolgálni. A fal magassága 5 m.
Az érintett szakmai szervezetek-
kel lefolytatott egyeztetést köve-
tően a KTI tájékoztatja az adott 
intézkedési tervek által érintett 
önkormányzatokat és a közvéle-
ményt, mely az intézkedési tervja-
vaslattal kapcsolatos észrevételeit 
a közzététel időpontjától számí-
tott 30 napon belül megteheti. A 
KTI ezt követően a vélemények 
figyelembevételével véglegesíti 
az intézkedési terveket.
Az intézkedési terv(ek)re vo-
natkozó észrevételeket az in-
tezkedes@kti.hu címre lehet 
elküldeni.

Nyugalmunk érdekében
Zajvédő fal építését tervezi a Magyar Közút az autópálya tatai szakaszán

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
2016 nyarától a Fényes Fürdőt is 
üzemelteti.
A városunkban már ismert Zrt dol-
gozói - több turisztikai rendezvény 
szervezése és közművelődési egy-
ség üzemeltetése mellett - igye-
keznek maradandóvá tenni az ide 
látogatók számára a pihenéssel 
és szórakozással töltött időt mind 

a strandon, mind szállásainkon, 
mind pedig a wellness szolgáltatás 
keretében.
Az elmúlt hetekben már számos 
gyermek- és sport tábor, valamint 
a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
által először megrendezett Fényes 
Nap is nagy sikert aratott a Vendé-
gek körében.
Az érdeklődésre tekintettel au-

gusztusban újra megrendezzük 
a Fényes Napot.  Ezen a kiemelt 
eseményen új és érdekes progra-
mokkal szeretettel várjuk a lakó-
kat, korhatárra való tekintet nélkül, 
minden kedves Vendéget.
Turisztikai kínálatunkban további 
lehetőségeket is ajánlunk csalá-
doknak, gyermekeknek, felnőttek-
nek és cégeknek. 
A Fényes Tanösvény egy különle-
ges családi program lehet minden 
korosztály számára, kiegészítve a 
fürdőzés örömeit.
Az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központban lehetőség nyílik ke-
rékpározásra, kajakozásra, ke-
nuzásra, sárkányhajózásra, de 
bármilyen rekreációs program 
megrendezésére, megszervezésére 
is. Valamennyi programra partne-
reink révén – igény szerint- szállást 
és étkezést is tudunk biztosítani. 

Az Angolparkban egész évben 
megtekinthetik a Kiskastélyt és a 
Herendi-porcelán kiállítást.  Nya-
ranta a Szabadtéri Színpad ad ott-
hont színházi előadásoknak, kon-
certnek. 
A Tiszti Klub egy Veterán Motor-
kiállításnak ad helyet a „Pannitól a 
Goldwingig” címmel. 
A Magyary Zoltán Művelődési 
Házban művelődésszervezőink 
munkáját dicséri a rendezvények 
szervezése és lebonyolítása.
Büszkék vagyunk rá, hogy mun-
kánkkal Tata hírnevét öregbítjük és 
nagy múltú elődök nyomdokaiba 
léphetünk. Törekvésünket Édouard 
Manet szavai fejezik ki: 
„Az ormokra nem hívják az em-
bert, oda fel kell kapaszkodni!”
A mi munkánk eredménye a tataiak 
és a Tatára látogatók öröme, élmé-
nye ma és a jövőben egyaránt.

A nem magyar állampolgárok 
Magyarországra történő kötele-
ző betelepítésével kapcsolatban 
Áder János köztársasági elnök 
október 2-ra írta ki a népszava-
zást kedden - derült ki a Köztár-
sasági Elnöki Hivatal honlapján 
megjelent közleményből.
A KEH Sajtóigazgatóságának 
közleménye szerint az államfő 
az alaptörvény, a népszavazási 
kezdeményezésről, valamint a 
választási eljárásról szóló törvény 
rendelkezései alapján – figyelem-
mel az Alkotmánybíróság vonat-
kozó határozatára – döntött az or-
szágos népszavazás kitűzésének 
időpontjáról.
Orbán Viktor miniszterelnök feb-
ruár 24-én jelentette be, hogy a 
kormány országos népszavazást 
kezdeményez a kötelező betelepí-
tési kvótáról.
A kérdés úgy szól:
“Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?”
A kormányfő indoklása szerint 
a kötelező betelepítési kvótáról 
szóló döntést nem lehet elvenni 
az Országgyűléstől, az ügyben a 
magyar parlament megválasztott 
képviselőin kívül senki más nem 
dönthet.

Az Országgyűlés május 10-én 
rendelte el az országos népszava-
zást, 136 kormánypárti és jobbi-
kos igen szavazattal, 5 független 
képviselő nem voksa ellenében.
Hamarosan jönnek az értesí-
tők – és a kampány

A mintegy nyolcmillió, magyar-
országi lakóhellyel rendelkező 
választópolgárnak az augusztus 
5-ei névjegyzéki állapotnak meg-
felelően augusztus 15-éig kell 
kézhez kapnia az értesítést arról, 
hogy felvették a névjegyzékbe. 
Aki nem kapja meg, a jegyzőnél 
(a helyi választási irodában) új ér-
tesítőt igényelhet.
A választási eljárási törvény sze-
rint a hivatalos kampány a válasz-
tást megelőző 50. napon (ez most 
augusztus 13-a) kezdődik.

A kampányban politikai hirdetést 
csak az a sajtótermék tehet közzé, 
amely előzőleg megküldte hirde-
tési árjegyzékét az Állami Szám-
vevőszéknek (ÁSZ), a kiadóknak 
erre a népszavazás kitűzését kö-
vetően öt munkanapjuk van.

A külhoniak közül aki már re-
gisztrált, annak nincs dolga
Azok a magyar állampolgárok, 
akik nem rendelkeznek magyar-
országi lakcímmel, és a 2014-es 
országgyűlési választások előtt 
vagy azután regisztráltak, to-
vábbra is szerepelnek a levélben 
szavazók névjegyzékében, vagyis 
nem kell újra kérniük a regisztrá-
ciót.
Az a külhoni magyar állampol-
gár, aki még nem regisztrált, vá-
lasztási regisztrációs kérelmét a 

népszavazást megelőzően szep-
tember 17-éig kell eljuttatnia a 
Nemzeti Választási Irodába.
A külhoni magyaroknak a sza-
vazatukat tartalmazó szavazá-
si levélcsomagot a szavazást 
megelőző napon (október 1-jén, 
szombaton) 24 óráig kell eljut-
tatni levélben az NVI-hez, de a 
levélcsomag leadható a külkép-
viseleteken, illetve a szavazás 
napján a külképviseleteken vagy 
bármely országgyűlési egyéni vá-
lasztókerületi választási irodában.
Így szavazhat, aki éppen má-
sutt tartózkodik
Akinek van magyarországi lak-
címe, és a voksolás napján nem 
tartózkodik Magyarországon, a 
több mint 100 külképviselet va-
lamelyikén adhatja le szavazatát. 
Ehhez legkésőbb szeptember 24-
én 16 óráig kérheti külképviseleti 
névjegyzékbe vételét a magyaror-
szági lakóhelye szerinti jegyzőtől.
Aki a szavazás napján nem tar-
tózkodik lakóhelyén, de Magyar-
ország egy másik településén élni 
kíván a választójogával, szep-
tember 30-án 16 óráig kérheti 
átjelentkezését a lakcím szerinti 
választási irodától egy másik te-
lepülésre.
Valamennyi kérelem online is be-
nyújtható a www.valasztas.hu ol-
dalon keresztül.         Forrás: MTI
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Fényesen sikerült a bemutatkozás



12 állítható magasságú ágyat, 
valamint 8 etetőasztalos éjjeli-
szekrényt adományozott a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
helyi csoportja, a Fényes fasoron 
lévő Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthonának.
Bondor Lajos, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Közép-dunán-
túli Régiójának vezetője elmond-
ta, hogy a kórházi ágyak Erlan-
genből, egy egyházi fenntartású 
intézményből érkeztek, és kiváló 
állapotban vannak. A szervezet a 
közelmúltban 36 ágyhoz jutott, 

amelyeket szétosztottak. 12 ma-
radt a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat régiójának raktárában, 
ezekből otthoni ápolásra adnak 
ki a rászorulóknak, 12 a Tatabá-
nyai Járási Egyesített Szociális 
Intézmény, 12 pedig Tatán, az 
Időskorúak Otthona mindennap-
jait segíti a jövőben.
Az új ágyak és éjjeliszekrények 
már bekerültek a szobákba, a 
hivatalos átadáson az önkor-
mányzat nevében Bálint Anita, a 
Humánszolgáltatási Iroda veze-
tője köszönte meg az adományt. 

Magó Ottó, az otthon vezetője 
elmondta, hogy az új bútorok 
megkönnyítik az ápolók mun-
káját, valamint kényelmesebbé 
teszik a lakók életét is, hiszen ál-
lítható a magasságuk. Az intéz-
mény kapcsolata a szeretetszol-
gálattal egyébként már több évre 
nyúlik vissza, ennek köszönhe-
tően számos adomány érkezett 
az otthonba, ahol a legnagyobb 
számban jelenleg olyan ágyak 
vannak, melyek a Máltai Szere-
tetszolgálat jóvoltából kerültek 
oda.          - áá -
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A magyar borvidékek első bemuta-
tása Schams Ferenc tollából szüle-
tett 1832-ben, így írt: „A neszmélyi 
bor a legelőkelőbb fehér asztali bora 
Magyarországnak és mind jósága és 
tartóssága, mind pedig finoman kel-
lemes hegyíze miatt bel- és külföl-
dön egyaránt ismert.” Borvidékünk 
fénye a múlt században erősen meg-
kopott, de a Neszmélyi Borút Egye-
sület arra törekszik, hogy a vidék 
történelmi jelentősége és ismertsége 
helyreálljon. 
Igényes borkedvelők hosszú évek 
óta kedvelt helye a tatai fesztiválok 
borudvara. 2012-es évtől a borvi-
déknek saját fesztiválja is van, az 
évben augusztus 20.-hoz kapcso-
lódóan volt az első Kenyér és Bo-
rünnep, 2015-ben pedig már „Ne-
szmélyi Borünnep és Halnapok” 
lett a neve a nyári hónap elején az 
egyesület által a Tatán a borvidék 
központi településén megvalósított 
eseménynek. Idén augusztus 5-7 
között helyi borászok ismét kis fa-
házakat állítanak az Esterházy kas-
téllyal szemközti füves téren a szín-
padot és az asztalokat fedő sátor két 

oldalán. 
A program pedig – ahogy tavaly is – 
várhatóan sok vendéget vonz, akik 
helyi borok kóstolása során remek 
hangulatban töltik el a kellemes 
nyári estéket. Ismét lesz borrendi 
felvonulás, majd azt követően há-
rom napos kulturális műsor köny-
nyűzenei koncertekkel tarkítva, de 
nem marad el a „Jó ebédhez szóló 
nóta” vidám hangulata sem. Ha már 
Tata a vizek városa is, az Öreg tó 
partján megrendezett fesztiválnak 
fontos eleme a halételek népszerű-
sítése, fogyasztása. A szervező Ne-
szmélyi Borút Egyesület facebook 
oldala aktuális információkat tartal-
maz a rendezvényről.
A fesztivál érdekében kialakult ösz-
szefogás kitűzött célja összecseng a 
borvidéki szándékkal, hogy Tata és 
térsége láthatóvá váljon Magyaror-
szág turisztikai piacán, ismertsége 
növekedjen a belföldi és a külföldi 
turisták körében egyaránt. A rende-
zők szeretettel várnak mindenkit, 
aki a szép környezetben, jó zene, a 
remek borok társaságában néhány 
kellemes órát töltene el. Izing László

Új elemekkel bővült a Komáromi 
és a Május 1. úti kereszteződés 
melletti téren fekvő játszótér esz-
közparkja. Nágel Balázs, a körzet 
önkormányzati képviselője a sajtó-
tájékoztatón elmondta, hogy végre 
megoldódott a játszótéren a homo-
kozó kérdése. Felújították a régi 
pingpongasztalt is, illetve további 
olyan elemekkel bővült a játszó-
tér, amelyeket a gyerekek szívesen 
használnak: csúszda, járógerenda, 
mérleghinta. A képviselő azt is el-
mondta, hogy a tervek között sze-
repel a terület további fejlesztése. 
A jövő évben az elláposodott sá-
sos rész rehabilitációját szeretnék 
megvalósítani, valamint a több 

évtizeddel ezelőtti építkezéseknél 
megmaradt gödröket is szeretnék 
betemetni, hogy egy szép ligetes 
parkban pihenhessenek a lakók. A 
tájékoztatón Michl József polgár-
mester kiemelte, hogy Tata gyer-
mekbarát város, ami nemcsak egy 
cél, hanem egyben feladat is. –Egy 
ilyen csodálatos természeti adott-
ságú város kevés van az ország-
ban, ami azt eredményezi, hogy 
folyamatos karbantartást is igé-
nyel. –Igyekszünk a város minden 
pontján, így a tömbös beépítésű 
területeken is fejleszteni a játszó-
tereket, hogy a gyerekeknek ne 
kelljen messzire menni –magya-
rázta Michl József polgármester. 

Szőgyén polgármestere, Vígh Gá-
bor meghívására klubunk Dalkö-
re fellépett a IX. Pató Pál napok 
keretében szervezett programso-
rozaton. A Petőfi versből ismert 
Pató Pál ülő alakja a Kultúrház 
előtt áll. Kevesen tudják róla, 
hogy Szőgyén főjegyzője volt a 
XIX. század közepén. Az ő ne-
véhez fűződik Magyarszőgyén és 
Németszőgyén egyesítése, mint 
ahogy nálunk Magyary Zoltán 
nevéhez köthető Tata és Tóváros 
egyesítése. 
A három napos rendezvényso-
rozat mottója ebben az évben: 
„Polgárok együttműködése a 
szorosabb EU-ért” volt. Klub-
tagjainknak azon az autóbuszon 
jutott hely, melyen a kitelepí-
tettek leszármazottai is utaztak. 
Délben érkeztünk Szőgyénbe, 
ahol nagyon szívélyes fogadta-
tásban részesültünk. A kölcsönös 

üdvözlések és a kitűnő ebéd elfo-
gyasztása után programunk a ta-
tai Nagy-templommal egy időben 
épült, hasonló nagyságú és kiala-
kítású Nagyboldogasszony temp-
lom megtekintésével kezdődött. 
Jó ismerősként üdvözölt többün-
ket Ilonka, a templom gondnoka, 
majd a Klubelnök ismertette a 
templom történetét, építészeti és 
szakrális szépségeit. Csoportunk 
tagjai meglepődtek, hogy a 2400 
fős településnek ugyanakkora 
temploma van, mint a tízszer ak-
kora Tatának. Aki nem járt még a 
Tájházban, megismerkedhetett a 
település múltjával az őskori lele-
tektől a XX. századig. A Tájház 
az 1945-ben a németek által fel-
robbantott kéttornyú Árpád-kori 
templommal szemben található. 
A Szőgyénből elszármazottak 
felkeresték rokonaikat. Nem le-
het meghatottság nélkül érzékelni 

azt a szoros kötődést, ami ennyi 
évtized után is él az otthon ma-
radottak és a kitelepítettek között. 
Az elszármazottak közül többen 
felkeresték elhunyt őseik, hozzá-
tartozóik sírját.  
A kulturális műsorok tervezett 
helyszíne a kitelepítettek kereszt-
jénél lett volna, de a zord idő 
miatt bekényszerült a Kultúrház-
ba. A feszület másolata Tatán a 
Mindszenty-téren van. 
A műsort Dalkörünk hazafias da-
lokkal kezdte. „Ki ülsz az Égben 
a vihar felett”, „Imádkozzunk a 
hazáért”, „Kraszna-horka büsz-
ke vára”, „Halló magyar….” Ez 
úton is köszönöm Dalkörünk tag-
jainak, hogy a nyári szünetben, a 
rekkenő hőségben is vállalták a 
felkészülést. 
Michl József tatai polgármester 
köszöntője után Kun Imre klubel-
nök kapott szót. 

Történelmi hitelességgel beszélt 
a 70. éve kezdődött csehszlová-
kiai magyarok szudéta-német 
területre történő deportálásáról, 
valamint a szőgyéniek kitelepí-
téséről, majd arról, hogy hogyan 
tudtak megkapaszkodni az új 
környezetben, és hogyan épített 
45 család új otthont a 60-as és 
70-es években Tatán. Fontosnak 
tartotta megemlíteni, hogy az 
új környezetben nemcsak talp-
ra álltak a Tatán lakók. Közülük 
több személy orvosi, mérnöki, 
közgazdászi, jogászi és tanári 
képesítést szerzett, vagy sikeres 
vállalkozóvá vált. Szülőháza itt 
van a Malomsoron, de nincsenek 
gyerekkori emlékei, mert a politi-
ka közbeszólt. Őt a múlt tisztelete 
hívja haza évről évre, Minden-
szentekkor. 9 sírcsokorral keresi 
fel ősei sírhelyeit. Most sem jött 
üres kézzel. A Tájház részére fel-

ajánlotta anyja kedvenc konyhai 
falvédőjét, melynek felirata:
”Bármerre visz sorsom útja, haza 
vágyom csendes kis falumba” és 
egy, a család által készített sza-
kajtóruhát. A szakajtóruhán látha-
tó monogram: S.M. A hímzés az 
unokanővérének a keze munkája. 
Sámson Mária a II. világháború 
áldozata lett 17 évesen, 1945-ben.
A testvértelepülések polgár-
mestereinek köszöntője után 
népi-táncosok következtek. 
Színvonalas bemutatót tartott a 
bajóti, csehországi, lengyel és 
helyi tánccsoport. Legnagyobb 
sikere az Iringó Táncstúdió nö-
vendékeinek volt, akik három 
korcsoportban mutatták be tudá-
sukat. Maradandó élményekkel, 
jó hangulatban indultunk haza 
az európai kulturális délután szí-
nes programjainak megtekintése 
után.            Kun Imre klubelnök                                                                          

Pató Pál Napok Szőgyénben

Városunk bora 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő, Michl József pol-
gármester, és városunk képvi-
selő-testületének tagjai közö-
sen választották ki Tata Város 
Borát. A mustrán 8, (6 fehér és 
2 rosé) a II. Pezsgőgyári Bor-
szemlén aranyérmet nyert bor 
szerepelt, természetesen a Ne-
szmélyi Borvidékről. Mind a 
8 tétel 2015-ös évjáratú, szá-
raz bor volt, melyek közül ki-
választásra került Tata Város 
Bora, Tata Város Fesztiválbora 
és Tata Város Zászlósbora is. 
Az eredményhirdetés a Víz, 
Zene Virág Fesztivál nyitónap-
ján volt, az idei győztesek:
Tata Város Bora: 
Horváth Családi Pincészet -
Zenit 
Tata Város Fesztiválbora: 
Kősziklás Borászat - 
Pinot noir, rosé
Tata Város Zászlósbora: 
Kősziklás Borászat -
Sauvignon blanc

Bővülnek a játszóterek

Hal- és borünnep

Adományok a Szeretetszolgálattól
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Az elmúlt esztendők szép ered-
ményeit követően a 2015-ös 
termésből készült neszmélyi 
borok is kiválóan szerepeltek 
az idei megmérettetéseken. A 
Hegyközségek Nemzeti Taná-
csa által védnökölt Magyar Bor-
mustrán a Neszmélyi Borvidék 
négy pincészete hat arany- és 
hat ezüstminősítést érdemelt 
ki. Az aranyérmes nedűk mind-
egyike egyben csúcsbor, azaz a 
kategória legjobb hat borának 
egyike is lett, s az ország leg-
jobb rozéja is borvidékünkről 
került ki. A Neszmélyi Borvidék 
legeredményesebb borászata a 
Kősziklás Pincészet lett három 
aranyminősítést – Neszmélyi 
Királyleányka, Neszmélyi Sárga 
Muskotály, Pinot Noir Rozé – és 
egy ezüstminősítést – Sauvig-

non Blanc – begyűjtve. A Hill-
top Neszmély borai két aranyat 
– Hilltop Prémium Chardonnay, 
Hilltop Prémium Olaszrizling 
– és két ezüstöt – Hilltop Pré-
mium Irsai Olivér, Kamocsay 
Ákos Ihlet Cuvée – érdemeltek 
ki. A Szöllősi Pincészet egy ara-
nyéremmel – Neszmélyi Irsai 
Olivér 2015 – és két ezüsttel 
– Magnus Cuvée, Zenit – gaz-
dagodott. A kesztölci Kostel 
Pincészet, a Cserszegi Fűsze-
rese által egy ezüstminősítést 
érdemelt ki. Ezzel a Neszmélyi 
Borvidék a fehérboros mezőny-
ben a harmadik helyen végzett a 
Tokaji-, illetve az Etyek-Budai 
Borvidék mögött.
A másik rangos megmérettetés-
ről is értékes díjakkal térhettek 
haza pincészeteink. A VinAgo-

ra Nemzetközi Borversenyen a 
Kősziklás Pincészet kettő arany-
minősítést – Neszmélyi Sárga 
Muskotály, Pinot Noir Rozé – és 
ugyancsak kettő ezüstminősítést 
– Neszmélyi Sauvignon Blanc, 
Neszmélyi Királyleányka – ér-
demelt ki. A Hilltop Neszmély 
két ezüstéremmel – Kamocsay 
Ákos Ihlet Cuvée, Neszmélyi 
Prémium Olaszrizling -, vala-
mint a Szőllősi Pincészet ugyan-
csak két ezüsttel – Zenit, Mag-
nus Cuvee – térhetett haza.
Sokakban felmerülhet a kérdés, 
hogy miért is szentel ekkora fi-
gyelmet egy országgyűlési kép-
viselő a fent elért eredmények-
nek? Elsősorban azért, mert 
térségünkben 1400 hektáron fo-
lyik szőlőtermesztés. Gazdasági 
és foglalkoztatási szempontból 

nem mindegy, hogy szőlőként, 
vagy nemzetközi mércével is ki-
válónak minősített borként kerül 
értékesítésre a termés. A bortu-
rizmus egyre nagyobb szeletet 
kanyarít ki magának a turiszti-
kai piacból. Jól illeszkedik a mi-
nőségi gasztronómiai szolgál-
tatásokhoz, de bele tud simulni 
a szelíd-, vagy ökoturizmus 
által nyújtott szolgáltatásokba 
is. Miután az elmúlt években 
egyértelműen Tata vált a Borvi-
dék központjává, így ma már a 
Neszmélyi Borvidék minden si-
kere egyben a kiváló turiszti-
kai desztinációként jegyzett 
Tata Város sikere is. 
Ezért járom szorgal-
masan a leendő 
borút nyomvona-
lát, és a Neszmélyi 

Borút Egyesülettel, továbbá a 
borvidék borászaival, turiszti-
kai szakembereivel azon dol-
gozunk, hogy a technológiai 
fejlesztések mellett a szelíd tu-
rizmus megerősödését szolgáló 
beruházások is megvalósulhas-
sanak.

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Mi az oka, hogy idén rendkívül sok szúnyog van? Nem sikerült az 
irtásuk? 

Az állami szervezésű légi kémiai szúnyogirtás július 15-ére volt 
kitűzve, tartaléknap: július 16-a, és 17-e volt, de az időjárás miatt 
ez elmaradt. A következő időpont: július 20. Tartaléknapok: július 
21. és 22.
Az irtást minden esetben akkor végzik el, ha a polgári napnyug- 
tát megelőző 1,5 órában az időjárás lehetővé teszi (szélcsend és 
csapadékmentes idő).
Az önkormányzat kifejezett kérése, hogy a Remeteségi és a Fáklya 
utcai üdülőterületekre kifejezett figyelmet fordítsanak.
Ha ez sem lesz hatásos, az önkormányzat a jövő héten (szintén 
időjárás függő) újabb irtást rendel.
Válaszadó: Mürkl Levente, önkormányzati referens

A Vaszary János Általános Isko-
la matematika munkaközössége 
Rozman Edit intézményveze-
tő irányításával július elején a 
németországi Sprendlingenben 
járt.
A tanulmányút célja: betekin-
tést nyerni a német oktatásba, 
különös tekintettel a matemati-
ka tanításba.  Az iskola tanárai 
két intézményt látogattak meg. 
A Sprendlingeni Általános Is-

kolában 1-4. évfolyamon tanul-
hatnak a gyerekek. Az igazga-
tónő tájékoztatást adott az alsó 
tagozat munkarendjéről, a helyi 
szokásokról. A másik iskolában, 
az Integriert Gesamtschule-ban 
folytathatják a diákok tanul-
mányaikat 5-12. évfolyamon. 
Ebben az iskolában matemati-
kaórákon vettek részt a tatai pe-
dagógusok.  A látogatott órák, a 
német nyelvű matematika köny-

vek, a szemléltető eszközök, a 
látott módszerek nagy hatással 
voltak a kollégákra. Az IGS 
igazgatóhelyettese mesélt a né-
met iskolarendszerről. 
A 3 napos németországi tartóz-
kodás során a város polgármes-
tere, Manfred Scherer nagyon 
szívélyesen fogadta a küldött-
séget, akik a hivatalban tájékoz-
tatást kaptak a város turisztikai 
és energetikai projektjeiről. Az 
előadások után a polgármester a 
helyi rajnai borvidékre invitálta 
a csoportot. 
A vaszarys tanárok a kirándulás 
utolsó programjaként a giesse-
ni Mathematikumban jártak. A 
német csodák palotájában 170 
interaktív matematikai játékot 
lehetett kipróbálni. 
-A tapasztalatokat kamatoztatni 
szeretnénk iskolánkban. A látott 
módszereket kipróbáljuk tanu-
lócsoportjainkkal – tette hozzá 
Rozman Edit intézményvezető.

Vaszarys tanárok német tanulmányúton

Különleges élményben volt ré-
szük azoknak, akik június 20-án, 
eljöttek Tata gyönyörűen felújí-
tott koncert-helyszínére, a Liszt 
Ferenc Hangversenyterembe. A 
Menner Bernát Zeneiskola szín-
padán a tatai Egressy Kamara-
kórus minősítő koncertjére került 
sor ezen a forró nyári estén. 
Az együttes 25 évvel ezelőtt 

alakult. Karnagyuk, Robozné 
Schőnfeld Zsuzsanna magas 
színvonalon, változatos reperto-
árral vezeti az énekeseket immár 
negyed százada. Mindez kiemel-
kedő teljesítmény, különösen 
mostanában, amikor a bennünket 
érő zenei hatások egyáltalán nem 
segítik a klasszikus zene, ezen 
belül a kóruséneklés újbóli terje-

dését. 
Már a műsor összeállítását hallva 
nagyon változatosnak ígérkezett 
a koncert. A reneszánsz zenétől 
a romantikus műveken át a XX. 
századig ívelt a zenetörténeti át-
tekintés, de mindezek mellett 
igényes könnyűzene is helyet ka-
pott az este során. 
Az együttes színre lépésekor a 

nézők és a zsűri első gondolata 
az volt, hogy ezek az emberek 
egytől-egyig nagyon szeretnek 
énekelni, élvezik a közös mu-
zsikálást. A hangverseny során 
végig csodálatos összhang volt 
a karnagy Robozné Schőnfeld 
Zsuzsanna, és az egyes szóla-
mok között. A kórusvezető átélt, 
jól érthető mozdulatairól min-
den zenei szándék nagyszerűen 
megérthető volt, függetlenül at-
tól, hogy egy súlyos, megrázó 
művet, egy könnyed hangzású, 
finom darabot, vagy akár zon-
gorakíséretes kórusmuzsikát, sőt 
ritmikus könnyűzenét szólalta-
tott meg ez a remek együttes. 
Az egyes szólamok hangzása is 
külön dicséretet érdemel. A pre-
cíz hangképzés, a tudatos zenei 
formálás, végig kiegyenlített 
hangzást eredményezett. Ki kell 
azonban emelni a férfiszólamo-

kat, hiszen mind a tenor, mind a 
basszus az egész hangversenyen 
olyan kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott, olyan egységesen, szé-
pen formálta a dallamait, hogy 
amatőr kórusoknál valóban ritkán 
hallhatunk ilyen remek hangzást.
A zongorán közreműködő két 
művész, Sotkó Eszter és Nágel 

Balázs hangszerjátéka minden 
darabnál precíz és kifejező, az 
énekkarral zeneileg egységes 
volt, a kíséretes darabok külö-
nösen nagy élményt jelentettek a 
közönségnek. 
A koncert felépítésének alapját re-
mekül megadta Petrozsényi Esz-
ter színművész műsorvezetése, 
aki gyönyörű beszédével, zengő, 
telt hangjával tette teljessé a mű-
vek megértését és befogadását. 
A hangverseny végén a minősítő 
zsűri a legmagasabb fokozatot 
adta ismét a kórusnak. Vadász 
Ágnes, Dr. Döbrössy János és 
Saltzer Géza egyaránt elismerő 
szavak mellett adták át a Hang-
versenykórus minősítésű arany 
diplomát Robozné Schőnfeld 
Zsuzsanna karnagynak. 
Köszönet az előadóknak, akik 
ezen az estén ismét felidézték a 
magyarországi kórusélet korábbi 
fénykorát! Bizakodással önti el 
a zeneszerető közönséget, hogy 
egyre több fiatalt látunk újra a 
színpadon az énekesek között.
Tata városa büszke lehet a ki-
emelkedő teljesítményt nyújtó 
Egressy Kamarakórusra!
Bánhidi Frigyes nyugalmazott 
énektanár, karnagy, zeneszerző

Bravúros teljesítmény
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 Ajánló, hírdetés

TATA - Almási úti temető 
TÓTH LÁSZLÓNÉ
CSANKI ERNŐNÉ
TATA-Környei úti temető
SVÁB ETELKA
VENCSELLEI FERENCNÉ
BABINECZ ISTVÁN
ID.SÓS ANTALNÉ
PÉK JÓZSEF

RIGÓ ERNŐ
TATA - Kocsi úti temető
ID. KÓSA ZSIGMOND
ANDÓDY PÉTERNÉ
NESZMÉLY
HARASZTI LÁSZLÓ

DUNASZENTMIKLÓS
HARTMANN KÁROLY

B A J
NAGY SÁNDOR
SZOMÓD
LOVAS JÓZSEFNÉ
BORSOS ISTVÁN
ANDERLA LÁSZLÓNÉ
SVÁB MÁRTONNÉ

BÉKE PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2016. júniusban elhunytak

Porciunkula
búcsú
A porciunkula búcsú a fe-
rencesek bölcsőjét jelentő 
Assisiban állított Porcinku-
la-kápolna fölszentelésé-
nek emléknapja. A kápolna 
a Szentföldről hozott ma-
roknyi földre épült, ezért 
nevezték részecskének, 
azaz porciunkulának. A 
rend anyakolostora lett ez 
a hely, és Szent Ferenc is 
itt halt meg. Sírhelye fölé 
később bazilikát emeltek. 
A ferences rend megalapí-
tása után III. Honorius pápa 
1216-ban engedélyezte, 
hogy aki a kápolnát felke-
resi, teljes búcsút nyer-
hessen. Ez nagy kiváltságot 
jelentett, mert korábban 
csak az nyerhetett teljes 
búcsút, aki a Szentföldre 
zarándokolt. A pápák ké-
sőbb valamennyi ferences 
és klarissza templomnak 
megadták a jogot a búcsú 
megtartására, melyet a vi-
lágon mindenütt augusztus 
első vasárnapján ünnepel-
nek. A tata-tóvárosi kapu-
cinus templomhoz köthető 
porcinkula-búcsú július 31-
én 18 órakor szentmisével 
kezdődik, amelyet Váradi 
Kristóf, új misés atya mu-
tat be. 
A misét a hagyományos kör-
menet követi.

 HONVÉD BAJTÁRSI KLUB 
programjai

Július 25. hétfő
Szent Kristóf: a harckocsizók védőszentje

Fegyvernem nap a dandár rendezésében, a tatai várban

augusztus 4. vagy 11. (az időjárás függvényében)
Nagyszülők - unokák balatonkenesei kirándulása II.

Idén is nagy sikere volt a hagyományos Fényes-napnak, amelyet a legnagyobb kánikulában szervezett meg  a 
Fényes Fürdő új üzemeltetője, a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. 
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Ha mostanában valaki a tópar-
ton kószál, sétál vagy biciklizik, 
gyakran találkozhat egy törékeny 
fiatalasszonnyal és nem is sejti, 
hogy személyében a mai francia 
irodalom egyik jeles képviselője 
rója a métereket egyedül, vagy 
kisgyermekével. 
Ő Manon Moreau, (vagy ahogyan 
becézve szólítják: Manou) akivel 
beszélgetek, elbújva a forró nap-
sütés elől, a tópart fái alatt.
Párizsban született, irodalmi ta-
nulmányait a Sorbonne-on végez-
te, majd elhatározta, hogy újság-
író lesz. A diplomák megszerzése 
után ma is szerkesztőként, újság-
íróként dolgozik. Mellette regé-
nyeket, drámát ír, s felváltva há-
rom ország vonzásában él. 
- Miért éppen ez a három, Fran-
cia- Spanyol- és Magyarország? 
– kérdezem. 
- Francia vagyok, ez egyértelműen 
meghatározó számomra, Párizs-
ban születtem, élek és dolgozom. 
A harminchoz közeledve úgy 
éreztem, szükségem van rá, hogy 
megtaláljam a helyem a világban, 
és elhatároztam, hogy megteszem 
az utat Saint Jacques de Compos-
telle-ig, bár nem hittem akkor még 
Istenben. 3 évet készültem rá, míg 
véghezvittem, kilométerről kilo-
méterre gyűrve le a távolságot, vé-
gigmentem az úton mely minden 
kövében könyörgések, imák és re-
mények ezreit őrzi. Egy este, Spa-
nyolországban, egy teraszon ülve 
éreztem, hogy mintha egy madár 

szállna rám, béke tölti el a szíve-
met. Hihetetlen erőt kaptam, ami a 
mai napig sem hagyott el. Végig-
mentem az úton, megbarátkoztam 
a spanyol emberekkel, mai napig 
tartó barátságokat kötöttem, sze-
retem a spanyol történelmet, iro-
dalmat, az országot. Évente több 
hetet töltök a barátaimnál.
Három év múlva ismét visszamen-
tem, újra akartam érezni ezt a bé-
két a lelkemben. Egy hónapja vol-
tam az úton, amikor találkoztam 
egy emberrel, akinek ez volt az 
első útja. Együtt mentünk tovább, 
lépésről-lépésre és nem is hagytuk 
el egymást azóta sem. Ő a férjem, 
a gyermekem apja, aki magyar. 
Ezért ez a hármas kötődés. 
- Most milyen alkalomból élnek 
Tatán? 
- Szerettük volna, ha a kisfiunk 
megtanul magyarul is, ezért, mivel 
férjemet a munkája is ide kötöt-
te – egy fél évre Magyarországra 
költöztünk, amely időszak lassan 
a végéhez közeledik, sajnos, mert 
nagyon szeretem Tatát, szeretünk 

itt élni, sétálni, barátkozni, játsza-
ni a tóparton, hajókázni. Nagyon 
szeretett bölcsődébe járni, szépen 
beszél magyarul is. S persze itt van 
a nagymama, aki nagyon sokat se-
gít nekünk, így több időt tudtam a 
munkának szentelni. Sokat dolgoz-
tam, több cikket, és egy tanulmányt 
is küldtem a lapomnak, s egy új 
könyvet is írok, de az utómunká-
latok, a kiadás végett nemsokára 
vissza kell mennünk Párizsba.
- Ismeri a magyar irodalmat? 
Vannak kedvencei? 
- Már Franciaországban nagyon 
sokat elolvastam abból a kínálat-
ból, ami franciául hozzáférhető. 
Kedvelem Márai Sándort, Krúdy 
Gyulát, de a kedvenc az Radnó-
ti Miklós. Most hogy kicsit több 
időm volt, elkezdtem olvasni – 
magyarul! – Gyarmati Fanni nap-
lóját. Nem könnyű olvasmány, 
még nagyon küzdök a magyar 
nyelvvel, de egyre jobban megy. 
Terveim között szerepel, hogy 
szeretném lefordítani, hacsak meg 
nem előznek ebben. 

- Magyarországi élményei talán 
egy újabb regényt ihletnek? 
- A tapasztalásoknak, történések-
nek, beszélgetéseknek még le kell 
ülepednie bennem. Érdeklődéssel 
fordulok az emberi sorsok, a társa-
dalmi események, a politika felé is, 
izgatnak a fejlődés, a változás ele-
mei, történései, hiszen az újságíró 
itt él bennem minden pillanatban. 
Budapesten is éltünk egy évig, ak-
kori magyarországi élményeimből, 
életemből született a Les chats de 
la rue Lune (A Hold utca macskái) 
(Paris, Association Alcyon, 2009.) 
Első compostellói utamat a Le ves-
tibule des causes perdues (Elvesz-
tett tárgyak csarnoka) c. könyvem 
őrzi.  Ez volt az első regényem. (Pa-
ris, Éditions Delphine Montalant, 
2011.) Spanyolországi kötődésem, 
az ottani hosszú beszélgetések, ku-
tatások kapcsán írtam meg az Oú 
vas-tu, Pedro? (Pedro, hová mész?) 
(Ed. L’Amandier, Paris, 2010.) c. 
drámámat, mely a spanyol polgár-
háború idején játszódik, s több or-
szágban bemutatták már, legutóbb 

a télen: Svájcban volt premierje. 
- Úgy tudom, több irodalmi díj bir-
tokosa is.
- Igen, a Le Vestibul…….a Festi-
val du premier roman de Chambéry 
díját, a Prix Goncourt-t, Prix le Sel 
des Mots-t, és a La bibliothèque 
Cyrano de Bergerac de Clichy-
sous-Bois díját is elnyerte. Máso-
dik könyvem, a Suzanne aux yeux 
noirs  (A fekete szemű Suzanne) c. 
novellagyűjteményem (Paris, Édi-
tions Delphine Montalant, 2013.) 
a Prix Ozoir’elles 2013. nyertese 
lett. A kisfiam születése után kicsit 
kevesebb időm jutott az írásra, de 
most majd visszatérhetek. Nem-
sokára Szegedre megyek, a mig-
ráns-helyzetről kért a lapom egy 
elemző írást. De a szépirodalomhoz 
semmiképpen nem leszek hűtlen. 
- Olvashatjuk majd magyarul is – 
netán a közeljövőben – a műveit? 
- Ez nem a szerző, hanem a ki-
adók dolga, ők tesznek egymás-
nak ajánlatot fordításra, kiadatás-
ra. Már felvettük a kapcsolatot, 
de ezek az ügyek nem mennek 
máról-holnapra. Bízom benne, a 
dráma iránt nagy az érdeklődés a 
magyar kiadók részéről. 
Remélem, hogy nemsokára a ma-
gyar olvasók is megismerhetik a 
szimpatikus és tehetséges francia 
írónő munkáit, aki a jövő évben 
talán ismételten a mi kis városunk 
lakója lesz, s elviszi Tata hírét – 
nevét – hangulatát a francia embe-
rekhez, újságolvasókhoz és iroda-
lomkedvelőkhöz.  Szabó Szerafina

Nyári találkozás Manon Moreauval  - Tatán

A táborba szálló ifjú múzeumba-
rátokkal együtt egy héten át a vi-
zek nyomát kerestük Tatán. A bő-
ven fakadó forrásvizek formálták 
a település arculatát, teremtették 
meg az itteniek megélhetését, 
így ma is lépten-nyomon rábuk-
kantunk a víz nyomára, szerepé-
re. Akár az ősidőket, a kövek, a 
források, a barlangok keletkezé-
sét kutattuk, akár a vizes mes-
terségekkel foglalkoztunk, akár 
a vízre komponált angolkertben 
andalogtunk, akár a vízzel kö-
rülvett vár viharos évszázadait 
idéztük fel, mindig a víz kör-
nyezetalakító, a település életét 
meghatározó szerepét figyelhet-
tük meg. A tábor egy folyamatos 

kaland és játék volt, melynek so-
rán páncélt öltöttünk, bejártuk a 
kazamatákat és a várárkot, lisztet 
őröltünk, hevertünk a Tükör-for-
rás mentén a természet erejétől 
megérintve, tutajt készítettünk a 
vízbe gázolva, hajóra szálltunk, 
és nem unatkoztunk egy perc-
re sem. (Hogy is lehetne a tatai 
várban unatkozni!) Egyedül a 
barlangi túrát nem sikerült tető 
alá hozni Tatán, mert városunk 
barlangjai már víz alatt vannak. 
A Mátyás-hegyi barlangban tett 
látogatás viszont (inkább ka-
landtúrának nevezhetnénk) va-
lószínűleg életre szóló élmény 
lesz mindannyiunk számára.  
    Kuny Domokos Múzeum

Létezik-e balsors egyáltalán, vagy 
minden ami Baktai Boldizsárral 
történik, az a világegyetem óriás 
mérlegén egyensúlyozó serpenyők 
billegésének megnyilvánulása 
csupán? Rossz és jó, bal és jobb, 
fent és lent, kint és bent… Ered-
jetek hát nyomába a múltnak, és 
változtassátok meg általa a jelent!
Kedves Tataiak, kicsik és 
nagyok, felnőttek és gyerekek!
Ha nyáridőben vagy iskolaidőben, 
hétköznap vagy hétvégén van né-
hány szabad órátok, vegyétek a 
bátorságot és merüljetek el a tat-
tamik és bölcs tanítójuk – Mó – 
varázslatos világában. De vigyáz-
zatok, mert ha nem vagytok elég 
óvatosak, akkor nagyon könnyen 
a történet (vesztes) szereplőjévé 
válhattok!
A tér- és időutazásra alkalmat adó 
keretmese a tatai „bíró fia legen-

dája” köré épül, és az 1897-es esz-
tendőbe repít vissza benneteket. 
Baktai Boldizsár bukása és meg-
menekülése attól válik valódivá, 
hogy a történet kézzelfogható em-
lékek és izgalmas látnivalók során 
vezet keresztül titeket. A kaland 
pedig észrevétlenül rabul ejt, és 
nem enged addig, míg titkát meg 
nem fejtitek a séta végén.
A játék célja az, hogy Tata város 
történelmét, természeti és épített 
értékeit egy előre rögzített útvo-
nalon, izgalmas feladatok megol-
dásán keresztül ismerjétek meg. 
Az egyes nevezetes helyszíneken 
a kitalált kerettörténetbe ágyazot-
tan kaptok feladatokat, melyek 
megoldásán keresztül magatok 
is részt vesztek a történet alakí-
tásában. A játék végső célja egy 
mindenre fényt derítő kulcsmon-
dat összerakása az út végén. Az 

állomásoknál a feladatokra adott 
válaszok után ehhez a bizonyos 
mondathoz kaptok betűket, helyes 
megfejtések esetén pedig végül 
összeáll az a bizonyos kulcsmon-
dat, amivel megváltoztathatjátok 
legenda kimenetelét.
Töltsétek le a TATTAMI város-
játék applikációt és/vagy szerez-
zetek be egy TATTAMI foglal-
koztató füzetet a tatai Tourinform 
Irodában. Ezután induljatok el 
felfedező utatokra a tatai vártól 
a Kastély téren és Kossuth téren 
keresztül a Kálvária-dombig, a 
város egyik legcsodálatosabb ki-
látást nyújtó pontjáig.
Az alkalmazás a GUIDE@HAND 
Tata applikáción belül található, 
amely 2015-ben elnyerte az eFes-
tival Kiváló Városmarketing Al-
kalmazás különdíját. A GUIDE@
HAND egy hangos idegenvezető 

alkalmazás, amely okostelefo-
nokon (tableteken) érhető el. A 
programot letölthetitek az iPhone 
vagy az Android alkalmazásbolt-
jaiból. Ezután hangos útikalauz-
ként elegendő csak zsebre vágni 
készülékeiteket, mivel a felfede-
zés közben úgyis látványosságtól 
látványosságig vezetünk. Minden 
látványosság (leírások és azok 
hangjai, képei), illetve további ér-
dekes történet a megfelelő helyen 
és időben automatikusan eljut 
hozzátok (a GPS-es mobilotoknak 
köszönhetően).
További információ és vezetőfü-
zet vásárlási lehetőség: 
Tourinform Tata, Tata és Környé-
ke Turisztikai Egyesület
2890 Tata, Ady Endre út 9.
Tel.: +36 34 586 045
e-mail: tata@tourinform.hu
www.visittata.com

A vizek nyomát keresték

TATTAMI – Járd meg a kálváriát! 
Városismereti kalandjáték vezetőfüzettel és mobil eszközön
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„A magyar kultúrának Olympiája, 
Salzburgja, Bayreuthja lett Ta-
ta-Tóváros” — írja a tatai szabad-
téri játékok négy esztendős törté-
netét végigtekintő írásában Kóla 
Margit. Az 1933-tól 1936-ig tartó 
négy esztendő nyarainak ünnepi 
díszelőadásai egészen rendkívüli 
eseménynek számítottak akkori-
ban országosan és Európa-szerte. 
Az előadások színpadtechnikája 
szempontjából hihetetlen ered-
mények születtek, a nézőszám 
rekordot döntött. A legérdekesebb 
körülmény viszont az volt, hogy a 
gróf privát kastélykertje (a tóváro-
si angolkert) adott helyet a szín-
padnak, s így az előadások egy 
hatalmas léptékű házimuzsikára, 
egy kivételes garden partyra em-
lékeztettek.
„Már gyermekkorom óta minden 
gondolatom a zenéé” — mondta 
Eszterházy Ferenc gróf, aki maga 
is magasan művelt zenetudós és 
zeneszerző volt (1896-1939). Al-
mát a színházról a legalkalmasabb 
segítőtársak: az Operaház igazga-
tója és művészeti vezetői, vala-
mint Tata-Tóváros országgyűlési 
képviselője segítettek megvalósí-
tani. Az évek alatt bekapcsolódott 
a szervezésbe a város is, amelynek 
közösségére a vendégek elhelye-
zésében és ellátásában nélkülöz-
hetetlen szükség is volt. 1935-
ben - felismervén a kínálkozó 
lehetőséget - létrejött a Tatajárási 
Idegenforgalmi Szövetség, amely 
példaértékű programmal kezdett 
hozzá a város egyedülálló adottsá-
gaira épülő helyi idegenforgalom 
fejlesztéséhez.
Eszterházy Ferenc egyedül az 
európai dimenziójú zenei élet ki-
alakításában látta a város felemel-
kedésének útját. „A zene művészi 
ereje nemcsak az egész világon, 
Tata-Tóvároson is idegenforgalmi 
vonzóerejű attrakció tudott lenni” 
— tekintett vissza a gróf az első 
előadásokra.
„Ha azt a tervemet, hogy az Ope-
raház művészi és műszaki sze-
mélyzetét a nyári három hónapra 
ide tudnám telepíteni, keresztül 
tudnám vinni, meggyőződésem: 
többet tennék ezért a városért, 
mint tenne akárhány egyesítésből 
származó esetleges plusz” — lep-
leződik le a város és a gróf közötti 
ellentét, éppen az egyesítés előt-
ti évben. Mindenesetre a nyári 
színházi játékok kezdeményezé-
se nagy reményekre jogosította a 
szervezőket, mind a grófot, mind 
a várost, olyanynyira, hogy joggal 
hasonlították azt a salzburgi ünne-
pi játékokhoz.

ELŐADÁSMÓD ÉS SZÍNPAD-
TECHNIKA
„A tatai zeneünnepnek nincs min-
tája, nincs hagyománya, önma-
gából lett” — kezdi magyarázni 
Kóla Margit a tatai szabadtéri já-
ték különlegességét. Arról van szó 
ugyanis, hogy nem egyszerűen a 
szabad ég alatt mutattak be egy 
darabot, épített, ácsolt színpadon, 
festett díszletek között, mint pél-
dául a szegedi Dóm téren, hanem 
az angolkert természetes helyszí-
nét használták fel díszlet gyanánt 
- ezt az előadásmódot Naturbüh-
nének, természeti színpadnak ne-
vezi a szakirodalom. Az Operaház 
repertoárdarabjai közül a rende-
zők nagy körültekintéssel válasz-
tották ki azokat az operákat és bal-

etteket, amelyek e természet adta 
színpadhoz illettek, amelyeket új 
lehetőségekkel gazdagított a gaz-
dag tájkerti kulissza, a csillagos 
égbolt. A fennmaradt felvételeken 
jól látszik, hogy nem volt épített 
színpad, sokszor díszlet sem lát-
ható (mert nem volt szükséges, 
pl. a kerti, erdei jelenetekhez), és 
a régi felvételek igazolják, hogy a 
baletteket (vagy azok egyes, indo-
kolt részleteit?) a pázsiton táncol-
ták el. A színpadot egy dombocs-
ka összehordásával magasították. 
Az Operaház rendezője és szceni-
kusa, Oláh Gusztáv és Tolnay Pál 
évről évre egyre varázslatosabban 
oldotta meg az előadásokat, telje-
sen eredeti módon, egyre inkább 
bővítve a sajátos technikai lehető-
ségeket. „A közönség egyszerűen 

megérezte, hogy egészen rendkí-
vüli dolog történik, hogy itt egy új 
művészi stílus születik” — írta a 
sajtó az első előadás alkalmával.

A MŰSOR
A nyáron műsorra tűzött darabo-
kat - amint már erre utaltunk - a 
budapesti Operaház repertoárjá-
ból választották. A legfontosabb 
szempont az volt, hogy a darab 
alkalmazható legyen az ún. Na-
turbühne elveihez. Minden esz-
tendőben egyetlen, hosszú estét 
töltött ki az előadás, szünetekkel. 
Ez az egyetlen este viszont általá-
ban több darabot kínált. Operát és 
balettet, klasszikusat és modernet, 
s mindig bemutatkozott egy-egy 
magyar szerző. A műsor összeál-
lítása minden bizonnyal az Ope-
raház teamjének (az erre a célra 
alakított Tatai Bizottságnak) és a 
grófnak közös döntése volt.
1936-ban újabb nagy lépést tett a 
„Tatai Ünnepi Játékok” igazi fesz-
tivállá bővítése irá  nyába a szer-
vezőbizottság. Egyfelől két estére 
tervezték az ünnepi játékokat, az 
első az Űrnapja ünnepének estéjé-
re (csütörtök, de akkor munkaszü-
neti nap!), a második a következő 
vasárnapra esett. Másfelől újabb 
helyszínt vontak be, a Fidelió 

szabadtéri változatát a vár belső 
udvarán adták elő. A június 11-i 
előadás este VA 8-kor kezdődött. 
Az első részben két kortárs bal-
ettet mutattak be. Nádor Mihály 
Elssler Fannyjíban ugyanúgy az 
operaház legkiválóbb művészei 
táncoltak, mint Dohnányi Efnő 
Szent fáklya c. tánc-legendájá-
ban. Az előbbit Kenessey Jenő, az 
utóbbit Fleischer Antal vezényel-
te. A rendező, mint mindig, Oláh 
Gusztáv. A hatalmas sikert hozó 
este után a következő előadáson, 
június 21-én a gróf dédelgetett ál-
mának megvalósítására, a Fiedelio 
várudvari bemutatójára került sor. 
Beethoven operáját a megszokott 
páros, Oláh Gusztáv és Tolnay 
Pál, valamint Nádasdi Kálmán 
állította színre, a szabadtérre való 

alkalmazásban oroszlánrésze volt 
Eszterházy Ferencnek.

A KÖZÖNSÉG
„A Derbyk után tehát a tata-tóvá-
rosi szabadtéri játékok jelentik az 
ország második társasági
eseményét és nem rangsorban, ha-
nem időrendi sorrendben” — írta 
a korabeli sajtó, amint a játékok 
közönségének javát név szerint 
sorolja. Az előadások hihetetlen 
érdeklődés mellett zajlottak. A 
kezdeti, kb. 5000-es nézőszám 
az évek alatt elérte a 8-10 ezret. 
A Fideliót két és fél ezren hall-
gatták a várudvaron. Budapestről 
szervezett különbuszokon utazott 
le Tatára a közönség jó része, de 
sokan érkeztek automobilokon is. 
„Angol királyfiak esküvőjén látni 
ilyen autótábort és nyüzsgést”- ír-
ták a korabeli tudósítások. A ven-
dégeket cserkészek és csendőrök 
kalauzolták a városban. Ám a kö-
zönség számánál is fontosabb té-
nyező annak összetétele. Itt voltak 
a miniszterek, a hivatalos körök, a 
diplomaták, a tudomány és a mű-
vészvilág képviselői. Meglátogat-
ta a játékokat Schuschnigg osztrák 
kancellár, József királyi főherceg, 
de itt volt a magyar arisztokrá-
cia java, és külföldi vendégek is 

nagy számban. Természetesen ott 
voltak az érdeklődő tata-tóvárosi 
polgárok is.
A közönség bizonyára a vendéglá-
tó személyes kapcsolatainak, pri-
vát „protokoll-listájának”
megfelelően képviselte a ma-
gyar és európai felső tízezert és a 
müveit világot. Az előadás után a 
házigazda, a város és a kert ura, 
Eszterházy Ferenc fogadást adott 
vendégeinek a parkban. E moz-
zanatban érhető tetten leginkább 
a szabadtéri játékok személyes, 
sőt magán jellege, amennyiben a 
gróf meghívottjainak és vendé-
geinek tekintette a közönséget. 
„A magyarországi szabadtéri ün-
nepségek sorában a tatai Eszter-
házy-park a legelőkelőbb, legkü-
lönlegesebb előadásokat szokta 

produkálni, és a tatai játékok kö-
zönsége szinte zártkörű: olyan, 
mintha a budapesti felső tízezer 
gyűlne össze valami nagyszabású 
kerti ünnepélyre” - olvashatjuk a 
Kis Újság recenzióját.
 
A GRÓF, MINT MUZSIKOS
Hihetetlenül igazságtalan lenne a 
szabadtéri játékokat úgy értékel-
nünk, mintha azok csupán a gróf 
nagyszabású kerti ünnepségei let-
tek volna — egyfajta magánszín-
ház, egyfajta úri szeszély. A fenn-
maradt fotók és dokumentumok 
meggyőzően bizonyítják, hogy a 
tatai játékok önálló stílust terem-
tettek a szabadtéri színjátszásban, 
bár a pompás és elképesztően 
látványos előadásmód néha túl-
zónak és öncélúnak tűnhet. „A 
tatai Naturbühne nem hangulatos 
színházi majális, hanem a magyar 
művészet reprezentatív ünnepe” 
(Kóla Margit). Eszterházy Ferenc 
gróf személye volt a garancia arra, 
hogy a Tatai Ünnepi Játékok je-
lentőségteljes és komoly zenei és 
színházi értéket hozzanak létre. 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy 
Eszterházy Ferenc tanult zene-
szerző volt, „a zene fölkentje” 
ahogy a kortársak emlegetik. Min-
den befolyását latba vetve, nagy 

lendülettel, és nagylelkűen
fogott bele a színház létrehozásá-
ba, hiszen a színházról, színpadról 
és operáról szőtt álmát váltotta va-
lóra ez a vállalkozás.
Eszterházy Ferenc személyével 
kapcsolatban a korabeli kritika 
mindig elismerő és dicsérő, a ta-
tai szabadtéri játékokról szólva 
elragadtatott. A gróf a tatai nyári 
játékok esetében nemcsak jó há-
zigazda volt, nemcsak — karmes-
terként — alkalmi szereplő, de 
személye volt a biztosíték a dara-
bok kiválasztásának és előadásá-
nak magas színvonalára is.
A grófnak a Tatai Ünnepi Játékok 
születésében és szervezésében, 
lebonyolításában betöltött,meg-
határozó szerepére vetnek fényt 
tervei a játékok jövőjére vonat-
kozóan. Komoly és kiérlelt kon-
cepció mentén gondolkodott: az 
Operaház nyári (tehát három hó-
napos) telephelyévé szerette volna 
bővíteni az addig egy-két napos 
játékokat. Az angolkertben fedett 
csarnokot kívánt felépíteni, amely 
rossz idő esetén is befogadná az 
ünnepi elő  adást. Lovardáját kon-
certteremmé akarta alakíttatni, 
ahol fiatal karmestereket indított 
volna el a világhír felé. Továbbá 
zeneiskolát (tkp. konzervatóriu-
mot) szeretett volna alapítani Ta-
tán, s e tervhez már meg is nyerte 
Toscaninit tanárnak. A gróf nagy-
szabású tervei arra irányultak, 
hogy egy virágzó zenei központot 
hozzon létre a városban, hajlama 
és tehetsége szerint ezt látva a 
boldogulás útjának, mind birtoka, 
városa, mind saját pályája szem-
pontjából. 

ZÁRLAT
Amikor 1933-ban felcsendültek 
Eszterházy Ferenc nyitányának 
hangjai, még senki sem gondolta, 
milyen szédületes ívben emelke-
dik a hír és siker felé a tatai Na-
turbühne. Az utolsó előadás, az 
1936-os Fidelió után azonban hir-
telen vége szakadt a tatai színpad 
csodájának. A szabadtéri játékok 
bukásának okai között a legsúlyo-
sabb talán egy nézeteltérés a Tatai 
Nyári Játékok fő szervezői, Esz-
terházy gróf, Fellner Pál képviselő 
és testvére, Fellner Alfréd konzul, 
a Magyar Operabarátok Egye-
sületének elnöke között, amely a 
játékok jövőjére vonatkozó elkép-
zelések különbözőségén alapult. 
A Tatai Ünnepi Játékok rövid tör-
ténete számtalan tanulságot kínál 
számunkra is. A siker egyik ténye-
zője a produkció megvalósítására 
irányuló széles összefogás volt, 
amely a mezővárosok közössé-
gétől kezdve az opera társulatáig 
minden szinten megnyilvánult.
A másik tényező a minőség, amely 
a rendezők és alkotók igényéből 
és tehetségéből táplálkozott.
A harmadik tényező a nagylelkű 
és hozzáértő mecénás személye, 
aki a közeli és távlati célok érde-
kében nem rettent vissza az anya-
gi áldozatoktól.
A gróf szerepe a vállalkozásban, 
anyagi támogatása, kapcsolatai, 
de főképpen kertje miatt, túlsá-
gosan nagy volt ahhoz, hogy nél-
küle az ünnepi játékokat folytatni 
lehetettvolna. A magyar kultúra 
reménybeli Salzburgja, a művész-
lelkű főúr álmával együtt elenyé-
szett. Kövesdi Mónika (Kuny Do-
mokos Múzeum, Tata)

A gróf kertje, a gróf színpada - részletek
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Tatai Tv képújság

Augusztus 6-án rendezik a XXXI-
II. Tatai Minimaratont, melynek 
ez évi programjáról a Városháza 
dísztermében tartottak sajtótájé-
koztatót. A város futóversenyét 
Tata Város Önkormányzata, a 
Trans-Sped Csoport, a KEM 
SZÖSZ Szabadidő és Természet-
járó Szövetség, a Vidanet és a De-
rik Hungária Kft. támogatja.
A 14 km-es egyéni és csapatver-
senyt 1984 óta rendezik meg vá-
rosunkban, Varga István egykori 
kezdeményezésére. A megméret-
tetés, a szeptemberi Wizz Air Bu-
dapest Félmaraton hivatalos fel-
készülési versenye is egyben.
Michl József, Tata polgármestere 
az eseménnyel kapcsolatos saj-
tótájékoztatón elmondta: - nagy 
öröm, hogy idén a megújult Kos-
suth teret újra be tudjuk vonni a 
versenybe, és a drukkerek, támo-
gatók itt is szurkolhatnak a fu-
tóknak. Testvérvárosaink minden 
évben meghívást kapnak a Mi-
nimaratonra, idén is számítunk a 
részvételükre, de érkeznek az or-
szág számos pontjáról és határa-
inkon túlról is nevezések. A futó-
verseny hétvégéjén rendezik majd 
a Bor és Hal Ünnepet, melynek 
színhelyén, a Kastély téren lesz 
a díjátadás, ami egy plusz lehető-
ség a segítőknek, szurkolóknak és 
a versenyzőknek is arra, hogy az 
augusztus 6.-i hétvége még izgal-
masabb élményt nyújtson Tatán 

- nyilatkozta a polgármester, aki 
külön köszönetet mondott az ön-
kéntes segítőknek.
Tompa Andor sportreferens, a 
verseny fő szervezője kiemel-
te, hogy idén is sok segítőre van 
szükség, kb: 80 önkéntes dol-
gozik a verseny szervezésében, 
egy részük már több éve részese 
a csapatnak, de sokan jelentkez-
tek a pár hete feladott hirdetésre 
is. Az önkéntesek a nevezésektől 
kezdve, a frissítő állomásokon át 
az útirányításig, számos feladatot 
fognak ellátni.

A Tatai Minimaraton nemcsak 
több mint 3 évtizedes hagyomá-
nya miatt különleges, hanem mert 
útvonala körbevezeti a résztvevő-
ket a város természeti és épített 
örökségén, Tata legszebb pontjain.
A sajtótájékoztatón Tomkó Ádám, 
a támogató Trans-Sped Csoport 
üzletfejlesztési vezetője elmond-
ta:- cégükben a legfontosabb érték 
a munkatársaik egészsége, ezért 
igyekeznek minél több, egészségtu-
datos rendezvény mögé állni, s arra 
buzdítják kollégáikat, hogy vegye-
nek részt a Minimaratonon is.

Idén a Trans-Sped Csoport bizto-
sítja a férfi versenyzők serlegeit, 
valamint a teljes mezőny érmeit, 
míg a női kategória serlegeit a 
KEM SZÖSZ támogatásával ad-
ják majd át. A 14 km-es egyéni 
és csapatversenyre már megkez-
dődött az előnevezés, amihez re-
gisztrációra van szükség a www.
tata.hu/minimaraton_regisztracio/
user/register lapon, majd ezt kö-
vetően lehet előnevezni. A neve-
zés és a futás részleteit, valamint 
a nevezési lapot a www.tata.hu 
weboldalon találják. 

33. alkalommal rajtol el idén a Minimaraton

A verseny időpontja és helyszíne: 
2016. augusztus 6. szombat 16:00 óra
Magyary Zoltán Művelődési Központ 
(versenyközpont) Tata, Váralja u. 4.

Versenytávok:  
14 km egyéni és csapatverseny 3 fős 
váltó (1,2 km 6,3 km 5,5 km)
Résztvevők: 
A Minimarathon nyílt futóverseny, 
melyen a 14 éven aluliak a
14 km-es távon csak szülői beleegye-
zéssel vagy kísérővel indulhatnak. A 
váltóban 3 főt kell nevezni.
A verseny lebonyolítása:  
Egyéni versenyben az érvényben lévő 
atlétikai versenyszabályok szerint. A 
váltó első tagja egyéniben végigfut-
hatja a versenyt, de neveznie mindkét 
versenyszámban kell. Ebben az eset-
ben a futó két chip-et és két rajtszá-
mot (egyéni és váltó) visz magával. 
Váltás a tépőzáras chip átadásával tör-
ténik, amit a bokán kell viselni.
Váltóhelyek:  
Az első váltóhely a rajt/cél kapu alatt 
(1,2 km-nél), a második az Öreg tó 
partján a táv 7,5 km- énéi (Ökoturisz-
tikai Központnál), ahová busz szállítja 
a váltótagokat.

Költségek:  
A futóverseny rendezési költségét a 
rendezők fedezik. A részvétel költségei 
a nevezőket terheli.
Időmérés:  
A verseny hivatalos időmérője az 
EvoChip Hungary Szolgáltató Kft.
Nevezés:  
Előnevezés: 2016. máius 25-től 2016. 
augusztus 1-jén éjfélig
Előnevezés módja:  
regisztrációra van szükség a
www.tata.hu/minimaraton_regiszt-
racio/user/register lapon, majd a re-
gisztráció után be kell jelentkezni a 
www.tata.hu/minimaraton_regisztra-
cio weblapon és a nevezéshez szüksé-
ges adatok megadásával előnevezni a 
versenyre.
Helyszíni nevezés: 
2016. augusztus 6-án pénteken 15.00-
19.00 óráig
2016 augusztus 6-án szombaton 10.00-
16.00-ig a versenyközpontban A neve-
zés a chipes feldolgozás miatt legké-
sőbb 15.15-kor lezárul. 

A Tatai AC serdülő és újonc 
korú atlétái Debrecenben ver-
senyeztek 2016. 07. 08. –  10. 
között az Országos Serdülő és 
Újonc Bajnokságon.
A versenyt megelőzően a Tatai 
Edzőtáborban (az indulókat a 
gyermekkorcsoportú meghívott 
sportolóinkkal kiegészítve) egy 
ötnapos felkészítő edzőtábo-
rozást tartottunk huszonkettő 
fő részére. A napi két edzés 
és a kiegészítő úszás mellett 
sok-sok közös játék tarkította 
a programokat. Legnagyobb 
örömünkre Pajzs Krisztiánnal 
is együtt edzhettek a fiataljaink, 
melyet egy közös fényképpel 
örökítettünk meg és tettünk 
még emlékezetesebbé!
Az edzőtáborozás után neki-
vágtunk a több mint 300 km-es 
útnak. Az időjárás kegyes volt 
hozzánk, a szombati verseny 
kezdete előtt egy frissítő zápor 
hűsítette le a 30 fok fölötti for-
róságot. Sajnos ez kevés ideig 
tartott csak, így a közép és a 
hosszú távú versenyszámoknál 
a nap végére már megint rekke-
nő hőségben küzdöttek egymás 
és az időjárás ellen is a gyere-
kek . Vasárnap sem gyengült 
a Nap ereje, igazi kihívás volt 
mind a versenyzés – mind a ha-
zafelé való négy órás utazás. 
A kitűzött cél az volt, hogy az 
eddigi egyéni csúcsaikat javít-
sák meg a fiatal atlétapalánták. 
Ez majdnem maximálisan si-
került is, hiszen a hét főből öt-
nek minden versenyszámában 
nagyszerű eredményjavulás si-
keredett! 
A legeredményesebb szerep-
lőnk az egyetlen újonckorú 
Perje Péter volt, aki magasug-
rásban a pontszerző IV., távol-
ugrásban azonos eredménnyel 
maradt le a döntőről – így IX., 
600 méteren hatalmas csatában 
a X. helyen zárta a népes számú 
versenyt.
A serdülőknél Michl Sebestyén 
a sűrű mezőnyben távolugrás-
ban és 100 méteren is a XVI. 
helyen végzett, mely utóbbi a 
„B” döntőben való bekerülésé-
nek köszönhető. Walcz Boglár-
ka megörvendeztetett minket 
egy nagyszerű súlylökés ver-
senyzéssel, mely meghozta az 
előkelő XIII. helyet – ami pont 
a versenyzők közepére rang-
sorolta . Labossa Döme 1500 
és 3000 méteren rótta a körö-
ket, végül saját eredményeit 
ugyan megjavította – de ez a 
mezőny utolsó részében való 
elhelyezkedésre volt most csak 
elég. Barassó Eszter becsület-
tel küzdve, új egyéni csúccsal 
érkezett a célba 1500 méteren. 
A többi versenyzőnk most el-
maradt saját eddigi eredménye-
itől és az általunk előirányzott 
elvárásoktól – viszont a hibá-
ikból tanulva – megfelelő ver-
senytapasztalatot gyűjthettek a 
nagyon nagy létszámú és erős 
mezőnyben! 

Sándor Péter
szakosztályvezető

Serdülő atléták 
Debrecenben

Meghívó
A Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület 2016. július 30-án szombaton 
9-10 óra között tartandó rendkívüli közgyűlésére.
A közgyűlés helye: Tatai Edzőtábor, Baji út (konferencia terem)
1. Elnöki beszámoló a Tatai Önkormányzattal közösen elnyert Öreg-tó halászati 
jogáról. 
Az ügy fontosságára való tekintettel, megjelenésére feltétlenül számítunk!
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre szintén Tatán az Edzőtá-
borban 2016. július 30-án 9 óra 10 perckor kerül sor. A megismételt közgyűlés a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

Varga László elnök, 
Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület

Képünk illusztráció, a 2015. évi Öreg-tavi Nagy Halászaton készült
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