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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 

Július 31-én, vasárnap, a tóvá-
rosi Kapucinus Templom esti 
szentmiséje keretében rendezték 
Tatán a Porciunkula búcsút és 
körmenetet. A szentmisét Váradi 
Kristóf újmisés atya, az egyház-
község új segédlelkésze mutatta 
be. Az esemény egyben a temp-
lom fennállásának 270. éves ün-
nepe is volt. 
A Porciunkula, a Ferences 
rend három ágának: a ferenc-
rendieknek, minoritáknak és 
kapucinusoknak, továbbá a ve-
lük kegyelmi közösségben élő 

harmadrendnek a legnagyobb 
ünnepe, az assisi Porciunku-
la-kápolna fölszentelésének 
emléknapja. A S. Maria degli 
Angeli titulusára szentelt kis ká-
polnát, Szent Ferenc mindennél 
jobban szerette. Ez volt az első 
rend, vagyis a férfiág bölcsője. 
Itt lett apáca Szent Klára, a női 
ág, vagyis a második rend tár-
salapítója, s itt halt meg Ferenc 
testvér. A kései legenda szerint, 
egyszer Jézus és Mária jelent 
meg a kápolnában Ferencnek. 
Buzdították, hogy kérjen bát-

ran valamit közössége, követői 
számára. A Poverello azt kérte, 
hogy mindenki, aki ezt a temp-
lomocskát meglátogatja, teljes 
búcsút nyerjen. A teljes búcsú 
elnyerésével az imádságos hívő 
ember a tisztítótűzben szenvedő 
lelkeken segíthet. III. Honorius 
pápa teljesítette Ferenc kérelmét 
és augusztus elsejének delétől 
másnap alkonyatig minden esz-
tendőben teljes búcsút engedé-
lyezett azoknak, akik a kápolnát 
meglátogatják.
Váradi Kristóf az esti szentmi-

sén elmondta: - az embernek lé-
tezik egy harmadik dimenzója, 
egy mélysége, ami Istennel köti 
össze. Minden búcsú ünnepe 
kicsit egy harmadik dimenziós 
találkozás is, amikor meg kell 
állnunk, és elszámolnunk ma-
gunkkal. Bízom benne - mondta 
az atya-, hogy olyan embereket 
találok itt Tatán, akik nyitottak 
erre a harmadik dimenzióra, hi-
szen azért jöttem, hogy a lelkek 
üdvösségét szolgáljam, s hogy 
együtt, ebbe a harmadik dimen-
zióba be tudjunk lépni.       - áá -

Porciunkula búcsú 
és körmenet

Új színeket és életet hozott a ta-
valy év végén átadott Kossuth 
tér mindennapjaiba a Gottwald 
Cafe Kávéház és Delikátesz, 
melynek hivatalos megnyitóján 
a vendégek belekóstolhattak a 
változatos ízekbe, és a klasszi-
kus, kávéházi hangulatba is.
Az egyedi atmoszférájú, igé-
nyesen felújított épület belső 
terében körülbelül 30, luxus 
VIP tárgyalótermében pedig 
20 vendég foglalhat helyet, de 

a téren elhelyezett asztalok is 
várják a pihenni, kikapcsolód-
ni vágyókat. A választékban 
megtalálhatóak a klasszikus 
kávéházi, cukrászdai ételek és 
italok, egyedi, saját pörkölésű 
kávék, Gottwald borok és deli-
kát ételek, többek között saját 
sonkával készült szendvicsek, 
saláták, reggeli ételek. A vá-
laszték a jövőben a tervek sze-
rint tovább bővülhet majd.
Gottwald Sándor a megnyitón 

köszönetet mondott Tata Városá-
nak a közös munkáért, amelynek 
során a Kossuth tér megújításá-
val párhuzamosan a kávézónak 
helyt adó épület is átalakulha-
tott, méltón kiegészítve ezzel 
a város  újjászülető központját. 
Egy űrt szeretnénk betölteni itt 
Felső-Tatán, mert ez a fajta mi-
nőség, ami a Kossuth-téri felújí-
tással költözött be a város tör-
ténelmi terére, szinte követelte 
magának ezt a kávéházat, ahol 
össze lehet jönni, beszélgetni, 

értekezni, üzletet kötni, polgá-
ri életet élni - mondta Gottwald 
Sándor hozzátéve, hogy az ed-
digi tapasztalatok azt mutatják: 
a vendégek örömmel fogadják 
a kávézót, ahová jó bemenni, és 
ahol jó beszélgetni, együtt lenni, 
közös-minőségi időt eltölteni. 
A kávézó nyitvatartási idejét 
egyelőre tesztelik, de jelenleg 
reggel 7-től már várják vendé-
geiket, akik a nap kezdetén akár 
már a reggeli kávéjukat is elfo-
gyaszthatják Tata szívében.  -áá-

Hangulatos kávézó nyílt Tata szívében
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FOGADÓÓRA

DR. FRIEDRICH GÁBOR 
r. ezredes 

2016. augusztus 
24-én, csütörtö-
kön 10.00 -12.00 
óra között tartja 
fogadónapját 
hivatalában, Tata,  
Ady Endre u. 27. 
szám alatt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Tatai-
akat, hogy az 5. sz. fogorvosi 

körzetben az ellátást  (korábban 
dr. Gárdai Éva körzete)
2016. augusztus 1-jétől

Dr. Nyári Éva fogszakorvos
új helyszínen biztosítja.

A rendelés helyszíne:   
Tata, Kazincbarcikai u. 2/2.

Telefon: 06-34-380-968,  
06-30-247-52-57
A rendelés ideje:

Hétfő: 10-18 óráig
Szerda: 8-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Kedden és csütörtökön nincs 
rendelés.

Michl József polgármester tar-
tott lakossági fórumot a Berta 
malom Fogadó és Sportcentrum 
teraszán, ahol a volt Szőnyegy-
gyári sziget tervezett beépítésé-
ről volt szó. Az érintett körzet 
lakói és az érdeklődők mellett, a 
közös egyeztetésen részt vett dr. 
Beró Henrietta alpolgármester, 
valamint a beruházó Land Ingat-
lanfejlesztő Kft. képviseletében 
Buza József és Somogyi Gyula.
A malom terasza teljesen megtelt 
az érdeklődőkkel, akik számos 
kérdésben egyeztettek és mond-
ták el véleményüket. A fejlesztő 
cég bemutatta a részletes terve-
ket, melyek alapján szeretnék a 

helyszínen az elmúlt 10 év álla-
potát drasztikusan megváltoz-
tatni. Korábban már sok beton-
törmeléket és egyéb hulladékot 
eltávolítottak, ami szükséges volt 
ahhoz, hogy a gazdasági környe-
zet által felkínált lehetőséggel 
most élni tudjanak, és elképze-
lésük szerint kialakítsanak egy 
gyenge intenzitású lakóövezetet 
17 család számára, nagyméretű 
telkek kialakításával, egy exluzív 
lakóközösség részére. A kialakí-
tott telkeket teljes összközműve-
sített állapotban fogják értéke-
síteni a közeljövőben. Emellett 
olyan megoldást dolgoztak ki, 
amely a Pálffy utcát tehermen-

tesíti, sőt a teljes területet két ol-
dalról igyekeznek feltárni, hogy 
még a Perényi utca lakói is alig 
érezzék majd az épülő lakások 
forgalmát.
Michl József polgármester, a kör-
zet önkormányzati képviselője a 
fórumon úgy nyilatkozott: -egy 
nagy fejlesztés van készülőben 
a körzetben a Szőnyeggyári szi-
get jövőjével kapcsolatban, ezért 
kérte az ott élőket, hogy üljenek 
le és beszélgessenek, mivel már 
a tulajdonosok fejlesztő csapata 
abba a munkafázisba ért, amikor 
konkrétumokkal tudnak szolgál-
ni. Az egész fejlesztés fontos kér-
dései között van, hogy hány telek 

alakul ki, hányan jönnek majd 
oda építkezni és lakni, mekkora 
forgalmat generál ez a környékre 
nézve, valamint milyen stílusú-
vá válik a sziget arculata a Ma-
lom-patak és az Által-ér között. 
Nagyon jó hír a város számára, 
hogy a terület beépül, és egy szép 
része lesz Tatának, de lényeges 
az is, hogy azok, akik a körzetben 
élnek már hosszú ideje, érezzék, 
hogy ezzel továbblépünk, és az 
életterük a fejlesztés nyomán nem 
gyengül, hanem tovább erősödik, 
és pozitívan változik - mondta a 
polgármester hozzátéve: - az ér-
dekeket ésszerű kompromisszu-
mok mentén kell összehangolni, 
s mivel csak 17, nagy kertes ház 
fog épülni, ez azt is jelenti, hogy 
olyan családok költöznek ide, 
akik szép lakókörnyezetet fognak 
megteremteni, így a környéken 
élőknek ez a beruházás hasznára 
és örömére válik majd.
A fórumon számos részletről 
egyeztettek a résztvevők, többek 
között arról kaptak tájékoztatást, 
hogy legalább két hídon kell majd 
közlekedniük a szigeten élőknek, 
s az egyik hidat maga a fejlesztő 
fogja megépíteni a Malom pata-
kon, míg a remények szerint ké-
sőbb lesz lehetősége a városnak 
arra, hogy az Által-éren is létesít-
sen egy hidat, melyen át a Miko-
vényi utcáról át lehet autóval is 
jutni a Fényes fasorra.         - áá -

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Intézmények Gazdasági Hivatala - Tata                       
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján  pályázatot hirdet gépkocsivezető  munkakör betöl-
tésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkal-
mazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, Ber-
csényi utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, megbízható gépko-
csivezető jelentkezését várjuk étel kiszállításhoz . A Kjt szerinti próba-
idő érvényesítésével. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatások-
ra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek: Szakmunkásképző intézet,  gépkocsivezetői ta-
pasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosít-
vány,  magyar állampolgárság, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizo-
nyítvány 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: gépkocsivezetői és kommuni-
kációs tapasztalat, balesetmentes közlekedés, legalább 1-3 év szakmai 
tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, 
iskolai bizonyítványok másolata, sikeres pályázat esetén erkölcsi bizo-
nyítvány, egészségügyi alkamasság igazolása, jogosítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok 
elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riszter Jánosné 
nyújt, a 06306894949 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a In-
tézmények Gazdasági Hivatala - Tata címére történő megküldésével 
(2890 Tata, Bercsényi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályá-
zati adatbázisban szereplő azonosító számot: 67/2016 , valamint a mun-
kakör megnevezését: gépkocsivezető. 
Elektronikus úton Riszter Jánosné részére a ighvezeto@tata.hu E-mail 
címen keresztül 
Személyesen: Hernádi Csilla vagy Riszter Jánosné, Komárom-Eszter-
gom megye, 2890 Tata, Bercsényi utca 1. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 18. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
▪  Tata város hivatalos honlapja - 2016. július 29.
▪ Városi Televízió Tata - 2016. július 29.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 29. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). 
A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adato-
kat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

Egy különleges, új információs 
táblát helyeztek el városunkban 
a Baji út és a Székely Bertalan 
utca találkozásánál, Kertváros 
kapujában.
A táblán múlt és jelen egyszerre 
elevenedik meg, hiszen egyrészt 
információkat találunk rajta a 
Kisállomásról, melynek történe-
te szorosan összefonódott a kert-
városi lóversenypályákkal, más-
részt pedig a tábla tartalmaz egy 
különleges térképet is, amely 
egyfajta montázsa a régi és az új 
településszerkezetnek.
Horváthy Lóránt, a körzet ön-
kormányzati képviselője, a hely-
színen tartott sajtótájékoztatón 
elmondta – a tábla egyrészt az 
idelátogatók fogadására készült 
Kertváros kapujában, ahol így tá-
jékoztatást kaphatnak a múltunk-
ról, de látható rajta az a telepü-
lésszerkezeti térkép is, amelyen 
egyszerre található meg a régi ló-
versenypálya nyomvonala, vala-
mint az új településszerkezet. Ez-
zel a tartalommal még több helyre 
is kikerülnek a jövőben táblák a 
városrészben, hogy minél többen 
láthassák a rajzos időutazást. Ez 
azért is fontos, mert az útszaka-

szon nagyon sokan közlekednek, 
számos látogató is megfordul a 
helyszínen, amely sokak számára 
belépési pont Tatára – nyilatkozta 
a képviselő.
Michl József polgármester a saj-
tótájékoztatón kiemelte: - nagy 
köszönet jár Horváthy Lóránt-
nak ezért az igazi patrióta gon-
dolkodásért, hiszen nemcsak az 
utak-járdák építése fontos a város 
fejlesztése során, hanem az is, 
hogy olyan táblákat helyezzünk el 
Tatán, amelyek nemcsak irányo-
kat, hanem tartalmat is mutatnak, 
és segítenek, hogy a hozzánk láto-
gatók, valamint az itt élők is eliga-
zodjanak a saját lakóhelyükön. 
Lényeges, hogy 
beépü l -
jön a 
t u d a -
t u n k b a , 
m e n n y i 
kincs van 
itt a város-
ban, amit 
az őseink 
létrehoztak 
– mondta 
a polgár-
mester.

Múlt és jelen egy térképen

Az 5. sz. fogorvosi körzethez 
tartozó utcák:
Bacsó B. u. 66., Bajcsy-Zs. u.
Bezerédi u.,  Corvin u.,Csapó 
u., Dornyai u., Gesztenye fasor, 
Honvéd u., Jázmin u.,Kalló u., 
Lovassy L. u.,  Madách u.,  Mi-
kovényi u., Munkás u., Pálffy u. 
Perényi u. Rozgonyi u.,  Szent 
István u.,  Szomódi u., Temesvári 
u., Tímár u., Újréti u., Újvilág u., 
Zrínyi u., Zsigmond u., Almási u., 
Somogyi B. u., Országgyűlés tér, 
Csever u., Szilágyi E. u., Deák F. 
u., Bem u., Eötvös u.,Hajdú u. 
Hősök tere, Kastély tér, Katona 
J. u., Piarista köz, Tanoda tér, 
Váralja u. Vörösmarty u.

Lakossági fórum a Szőnyeggyári szigetről
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A Tatai vár területén rendezték 
meg a Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár 
szervezésében az idei Harcko-
csizó Fegyvernemi Napot júli-
us 25-én, Szent Kristóf napján, 
ami a Magyar Honvédségben a 
harckocsizó fegyvernem napja 
is. A fekete barettet viselő kato-
nák minden évben megemlékez-
nek védőszentjükről, akinek lé-
tezését történelmileg nem lehet 
egyértelműen igazolni, mégis 
komoly tiszteletnek örvend. A 
fegyvernemi napot hagyomá-
nyosan a vár területén tartják 
meg, hiszen a tatai lövészdandár 
történetét végigkísérte a harcko-
csizó fegyvernemi kultúra.
Az ünnepi programot az MH 
25. Klapka György Lövészdan-

dár Zenekar előadása nyitotta 
meg, majd ünnepi állomány-
gyűlés következett. A délelőtt 
folyamán „A Magyar Királyi 
Honvédség harckocsi csapata-
inak fejlesztése és alkalmazása 
1920-1945„  címmel tartott had-
történeti előadást Dr. Bonhardt 
Attila ezredes, majd könyvbe-
mutatókkal folytatódott a nap. 
Az érdeklődők két kiadvánnyal 
ismerkedhettek meg, az egyik 
a Magyar Honvédség elmúlt 
25 évének állít emléket, míg a 
másik Végh Ferenc könyve egy 
harckocsizó ezred történetéről, 
„Páncélosfészek az aranyhomo-
kon” címmel.                     - áá -

Az esemény további fotói Képriport 
c. rovatunkban láthatók.

A Pezsgőgyári lovaspályán ren-
dezte meg a Palmetta Alkotó 
Műhely a Tatai Tündér - Mese, 
a tiszta minőségek családi fesz-
tiválját Tata Város Önkormány-
zata, a Tatai Városkapu Zrt., a 
Tatai Városgazda Kft, a Tatai 
Televízió és a Pezsgőgyár támo-
gatásával.
A szervezők célja a hagyomá-
nyos értékek közvetítése volt, a 

csillagmeséken keresztül. Ha-
nákné Geng Viola, a fesztivál 
ötletadója és egyik fő szervező-
je elmondta:- a most megújuló 
Palmetta Alkotó Műhely több 
tagja is foglalkozik mesékkel, s 
ezzel a programmal szeretnének 
hagyományt teremteni, ősztől 
pedig terveik szerint Tündér-
fészek Klubot indítanak, mely 
a meséken alapulva szintén a 

hagyományos, természetes ér-
tékek közvetítésével foglalko-
zik majd, hiszen Tata városa is 
komoly tündérhagyományokkal 
rendelkezik.
A fesztivál fővédnöke, dr. Beró 
Henrietta alpolgármester úgy 
nyilatkozott:- nagyon hasznos, 
ha a gyerekek sok mesét megis-
mernek, mert azokon keresztül 
megtanulják használni az építő 

fantáziát, megismerik a jó és a 
rossz közötti különbséget, fejlő-
dik a problémamegoldó képes-
ségük és a kreativitásuk is. Fon-
tos hogy minél több gyermek 
hallgasson meséket, legyenek 
mesemondóink, és minél jobban 
megismerjék a kicsik az ősi ma-
gyar hagyományokat - mondta 
az alpolgármester.
A programban számos foglal-
koztatót, például nemezelést, 

társas és népi játékokat, csu-
hévirág és ékszer készítést, 
ólomöntést próbálhattak ki az 
érdeklődők, akik helyi termé-
keket - többek között sajtokat, 
borokat, mézeket és lekvárokat 
is kóstolhattak. A helyszínen 
fellépett Kelemen Petra Piroska 
felvidéki mesemondó, és inter-
aktív előadásával a tatai tündér 
hagyományok kutatója, Márkus 
Gábor is.             - áá -

Tata-Tündérváros

100. születésnapját ünnepli a tatai Hor-
váth István, akit a nem mindennapi al-
kalomból Michl József polgármester is 
felköszöntött a kerek évfordulón.
István bácsi Sümegen született, ahol 18 
éves koráig élt, majd Budapestre ment, 
Tatára házasságkötése után költözött. 
3 és fél évig volt katona, ebből 2 és fél 
éven át volt fogságban, Ukrajnában. Fe-
lesége 7 évet várt rá, majd 1947-ben há-
zasodtak össze. Élete során volt kifutó, 
gyári munkás, katona, pénzügyőr, végül 

pedig a cipőgyárban adminisztrátor, on-
nan ment nyugdíjba is.
Horváth István még ma is aktív, rádiót 
hallgat, mindennap megteszi szokásos 
sétáját, és hetente meglátogatja a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat helyi Idősek 
Otthonát. Bár egyedül él, családja, szom-
szédja, és háziorvosa, dr. Hantay Zsuzsa 
segítik őt a mindennapok feladataiban.
A szépkorú István bácsi örömmel mesélt 
nekünk életéről, elfoglaltságairól, család-
járól.

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában 
köszöntötte dr. Beró Henrietta alpolgár-
mester Németh Ferencnét és Ondra Fe-
rencet. Terike néni és Feri bácsi is a 90. 
születésnapját ünnepelte.
Németh Ferencné Keréktelekin született, 
második gyermekként. 4 évig szolgált a 
bakonyszombathelyi Esterházy kastély-
ban, ahol szobalányként dolgozott, majd 
Budapesten tanult kereskedelmet, ezt kö-
vetően pedig Tatán, egy vetőmagboltban 
volt eladó, onnan ment nyugdíjba is. Te-

rike néni most is aktív, mozgékony, soha 
nem használja a liftet, és napjait tornával 
kezdi reggelente.
Az aprócska termetű Ondra Ferenc zso-
ké volt, a helyi lovardában is dolgozott. 
Nem nősült meg, manapság unokahúga 
látogatja. Feri bácsi imádja a keresztrejt-
vényeket, minden nap szán időt erre a 
szenvedélyére.
A két ünnepeltet az otthon lakói is felkö-
szöntötték, verses műsorral örvendeztet-
ték meg a születésnaposokat.        - áá -

Boldog születésnapot!

Harckocsizó nap a várban
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Ezt a hetet a Klapka György Lö-
vészdandárnál kezdtem, ahol a 
békefenntartó csapategységek 
váltására, továbbá a Migrációs 
Válság Kezeléséért Szolgálati 
Jel elismerések átadására került 
sor a honvédelmi miniszter je-
lenlétében.
Még mindig csak kevesen is-
merik azt a tényt, hogy orszá-
gunk déli határszakaszain közel 
nyolcezer rendőr és katona tel-
jesít szolgálatot. Magyarország 
polgárainak biztonságát és nyu-
galmát védelmezik. A mi nyu-
galmunkat és biztonságunkat őr-
zik a mi férjeink és feleségeink, 
a mi gyermekeink, és a mi szü-
leink. Végkimerülésig. Éppen 
ezért megkülönböztetett tiszte-
let és megbecsülés illeti őket.
Az elmúlt két esztendő során 

több esetben is úgy fogalmaz-
tam, hogy a migránsok árada-
tával szembeni sikeres határvé-
delemhez nagyobb védelmi erő 
felsorakoztatására lesz szükség. 
Sokan megütközéssel fogadták 
akkori szavaimat. Továbbra is 
azon az állásponton vagyok, 
hogy az önkéntes katonai szol-
gálat bevezetése nélkül ez az erő 
nem fog tartósan rendelkezésre 
állni. Azon fiatalok számára, 
akik szeretnék elsajátítani a leg-
alapvetőbb katonai ismereteket, 
meg kell teremtenünk az alap-
kiképzéshez szükséges feltéte-
leket. 
Időközben egyértelművé vált, 
hogy ebben a kérdésben sem 
vagyok egyedüli képviselő, aki 
ennek az álláspontnak az ér-
vényre jutását szorgalmazza, 

s időközben a legfelsőbb szin-
tű politikai vezetés is belátta a 
honvédségi állomány megerő-
sítésének szükségességét. Né-
hány héttel ezelőtt megszülettek 
az első kormányzati döntések 
is. A 2017. január elsejétől mű-
ködésbe lépő új önkéntes alapú 
tartalékos katonai szolgálat te-
rületalapú lesz, hogy mindenki 
a lakóhelyéhez legközelebbi 
honvédségi bázison láthassa el 
az általa vállalt szolgálatot. A 
cél, hogy az ország minden járá-
sában tevékenykedjen legalább 
egyszázadnyi önkéntes tartalé-
kos erő. 
Az új önkéntes tartalékos rend-
szer nagyjából húszezer fő be-
vonását jelentheti a honvédel-
mi feladatok ellátásába. Ennek 
érdekében a kormány a meg-

lévő tíz helyőrségre – köztük a 
Klapka György Lövészdandárra 
- építve területi, az önkéntes tar-
talékosokat kiképző bázisokat 
hoz létre, ezzel párhuzamosan 
pedig kiképzi azokat a katoná-
kat, akik részt vesznek majd az 
önkéntesek felkészítésében.
A helyzet, amiben jelenkori vilá-
gunk éli mindennapjait, valóban 
drámai. A gazdasági világrend 
csúcsát elfoglaló kevesek, so-
kak megélhetését nehezítik meg 
azzal, hogy kizsákmányolják a 
helyi közösségeket. Mindeköz-
ben a természeti erőforrások 
kisajátításával már a jövő 
nemzedékek megélhetése 
is veszélybe került. 
A meteorológiai 
mérések óta most 
fordult elő először, 

hogy immáron hét hónapon át 
sorra dőlnek a melegrekordok. 
Az éghajlat megváltozott, s a 
történelemből tudjuk, hogy a 
nagy népvándorlásokat mindig a 
klimatikus viszonyok megválto-
zása hozta mozgásba. Egy több 
évszázados folyamat elején ál-
lunk…

OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Lesz-e önkormányzati támogatás az iskola kezdéshez?
Kérdező: Horváth Lajosné

Azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
ügyfelek részére, akiknek jogosultsága 2016. augusztus 1-jén 
fennáll, az iskoláztatáshoz kapcsolódó kiadásaik viseléséhez 
gyermekenként 5.800 Ft összegű Erzsébet utalványt biztosí-
tunk, melynek kifizetésére 2016. augusztus 25-én, csütörtökön 
kerül sor  a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztá-
rában. 
Emellett a segélyezésre vonatkozó általános szabályok sze-
rint van lehetőség rendkívüli települési támogatást igényelni 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális 
ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint 
azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II.27.) önkormányzati 
rendelete alapján.

Válaszadó: Bálint Anita 
         humánszolgáltatási irodavezető

Két misszió kibocsátó ünnepsé-
gét rendezték meg augusztus első 
napján, a MH 25. Klapka György 
Lövészdandár alakuló terén, ahol 
átadták a Migrációs Válság Ke-
zeléséért Szolgálati Jeleket is.
A KFOR-15, IKBK-3 kibocsátó 
ünnepségen 470-en sorakoztak 
fel az alakuló téren. 331 fő uta-
zik KFOR, NATO parancsnok-
ság alatt működő nemzetközi bé-
kefenntartó misszióba, valamint 
139 katona IKBK misszióba, a 
Magyar Honvédség Iraki Kikép-
zésbiztosító Kontingensébe.
A búcsúztatón részt vett Dr. Si-
micskó István honvédelmi mi-
niszter is, aki ünnepi beszédében 
kiemelte:- fontos, hogy mi ma-
gyarok kifejezzük a biztonságról 
alkotott véleményünket, fontos, 
hogy részt vegyünk ebben, olyan 
térségekben, amelyekben hábo-
rúk dúltak vagy dúlnak jelenleg 
is, s amelyeken keresztül Euró-
pát, és benne Magyarországot 
is komoly veszélyek fenyegetik. 
A miniszter a katonákhoz szól-
va elmondta: - az az elhivatott-
ság, amit önök felmutatnak nap 
mint nap, azok a próbatételek, 
melyeken keresztül esnek, a ne-
hézségek, melyeket legyőznek a 
határoknál vagy a külföldi misz-
sziókban, mind a mi biztonsá-
gunkat, a magyar társadalom, 

a magyar nemzet biztonságát 
szolgálják. Ma, amikor egyfajta 
sajátságos biztonsági helyzetben 
élünk, ez újfajta gondolkodás-
módot is megkövetel, hiszen mi-
közben a hagyományos katonai 
kihívások veszélyei is folyama-
tosan jelen vannak a világunk-
ban, aközben új és újabb veszé-
lyek jelentkeznek. A nemzetközi 
terrorizmus térhódítása soha nem 
volt olyan széleskörű, mint mai 
világunkban. Mi magyarok a 
stabilitást, a békét szeretnénk 
nemzetünk és Európa számára is, 
ezért küzdünk, ezért vannak ma-
gyar katonák szerte a világban, a 
globálisan jelentkező  biztonsági 
kockázatok felszámolásában, és 
a konkrét határaink védelmében 
is – fogalmazott Dr. Simicskó 
István. 
Az ünnepségen a katonáknak 
elismeréseket adtak át, a határ-
védelmi feladatok ellátásáért is. 
A Migrációs Válsághelyzet Ke-
zeléséért Szolgálati Jel, a honvé-
delmi miniszter által adományo-
zott kitüntetés, amivel az európai 
migrációs válság keretében, a 
magyar határvédelmi feladatok-
ban kiemelkedő helytállást tanú-
sított honvédeket díjazzák.
Az ünnepség után Dr. Simics-
kó István sajtótájékoztatót tar-
tott az új katonai egyenruháról, 

és eszközökről, fegyverekről. 
A miniszter ezzel kapcsolat-
ban elmondta, hogy a katonák 
egyenruhájának megváltozása 
egy olyan folyamat első lépése, 
amely azt üzeni, hogy a katonák 
egyre fontosabbak, s meg kell 
becsülni őket, hiszen az elmúlt 
időszakban egy új feladattal, 
rendkívül hatékonyan ellátva és 
nagyon komoly munkát végezve, 
a határaink konkrét fizikai védel-
mét is ellátják. 
A megváltozott szabású és minő-
ségű egyenruha új alapanyagok-
ból készült, amihez új bakancs 
is jár-mindez azt is érzékelteti, 
hogy egy emberközpontú és ka-
tonaközpontú politikát szeretné-
nek folytatni, s a biztonságpoliti-
kát olyan módon formálni, amely 
nemcsak felkészíti a katonákat a 
kiképzésben, hanem jobban ki-
fejezi az irántuk való tiszteletet 
is, ezért az odafigyelés és az el-
ismerés, az egyéni felszerelésük 
modernizálása mind fontos té-
nyezők. Az új felszerelés a 21. 
század körülményeihez igazo-
dik, olyan egyenruha, ami na-
gyobb biztonságot ad veszélyes 
terepen, infra visszaverő képes-
séggel rendelkezik, a környezet-
hez és a kihíváshoz illeszkedve, 
minél nagyobb esélyt adva a ka-
tonáknak a túlélésre.            - áá -

Misszióba induló katonákat búcsúztattak

Hosszú évek után végre felújít-
ják a Bláthy iskola tornatermét. 
A Tatabányai Szakképzési Cent-
rumhoz tartozó intézmény már-
ciusban azt a feladatot kapta a 
vezetőségtől, hogy mérjék fel az 
iskolában a tantermeket, helyi-
ségeket, és infrastrukturális le-
hetőségeket. Az erről készült be-
számoló alapján született meg a 
döntés a tornaterem felújításáról. 
Nagy Edina, az iskola igazgatója 
elmondta, hogy szerencsére sok 
mindenre van anyagi fedezet. –A 
legfontosabb változás az lesz, 
hogy egy belső átalakításnak kö-
szönhetően a mosdók közvetle-
nül a terem mellé kerülnek, így 
a tanulóknak nem kell a másik 
épületbe átmenni –magyarázta az 
iskola vezetője. Emellett pedig 
külön konditermet is kialakítanak, 

aminek valószínűleg szintén nagy 
sikere lesz a diákok körében.
Az átépítés mellett nem marad-
nak el persze a szokásos felújítási 
munkálatok sem: a padlót újra-
csiszolják, a nyílászárókat falakat 
újrafestik. –A szakemberek a bor-
dásfalakat is leszerelték, amelye-
ket újra lakkozzák –taglalta Nagy 
Edina igazgató, majd hozzátette: 
–Az is nagy öröm számunkra, 
hogy ebbe a projektbe még a tor-
naszereink felújítása is belefér. 
Így a több éve javításra váró fu-
tópadot és kondi gépeket szintén 
fel tudjuk újítani a gyerekek szá-
mára.
A felújítást várhatóan szeptember 
elsejére, az iskolakezdésre be is 
fejezik, így a diákok egy sokkal 
komfortosabb környezetben tor-
názhatnak, sportolhatnak.     - pv -

Megújul...



2016. augusztus 4. II. évfolyam, 16. szám Képriport 5

 Ajánló, hírdetés
FELHÍVÁS!

Emlékezés Csehszlovákia 
1968-as megszállására.

A történelmi esemény 
közelgő 50. évfordulójára 
készülő nemzetközi doku-

mentumfilmhez 
keressük azokat, akik kato-
naként részt vettek a had-

műveletekben és megoszta-
nák velünk az emlékeiket.

Az ELF PICTURES nagyon 
várja mindenki jelentkezé-
sét, aki segítene felidézni a 
múltat, a katonák minden-
napjait, hogy az utókor is 
megőrizhesse az emlékei-

ben!
Jelentkezésüket az alábbi 
elérhetőségeken várjuk:
megszallas68@freemail.hu

0630/366-6974

SZOMÓD
PLANGÁR FERENC
SCHMIDTMAYER 
IGNÁCNÉ

KOCS 
BAUER BÉLÁNÉ
VILLÁM SZILVESZTER
KOVÁCS JÓZSEF

TATA - Almási úti temető 
KOCZKÁS VIKTORNÉ
VÁRADINÉ BARSI 
MÁRIA
GÖNYE KÁLMÁNNÉ
TATA-Környei úti temető
VÖRÖS BÉLA
NÉMETH LÁSZLÓNÉ
TURCZI ISTVÁN

NESZMÉLY
HARASZTI LÁSZLÓ

DUNASZENTMIKLÓS
ERNSZT JÓZSEFNÉ
B A J
GELBMANN FERENC

BÉKE PORAIKRA!

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



Megtelt az autóbusz a klub ha-
gyományos balatoni kirándulá-
sán. A Magyar Honvédség ba-
latonkenesei üdülőjében - annak 
gyönyörű parkjában - harminc-
nyolc nagyszülő és hét unoka 
várta már a reggeli órákban, 
hogy a Nap kisüssön és mele-
gedjen a „magyar tenger” vize.
Az időjárás kedvezett ezen a 
július végi csütörtökön, mert a 
hőmérséklet 28 fok körüli volt.
A bátrabb fürdőzők már 10 óra-
kor lubickoltak a 21 fokos víz-
ben.
A nagyszülők és unokáik jókat 
beszélgettek, játszottak, részt 
vettek az üdülő által szervezett 
játékos programokon.
Józsi bácsi által szerve-
zett vízi programokra dél-
után került sor, különösen a 
vízi kosárra dobálás tetszett. 
A felnőtteknek délután kinyi-
tottt a Varga borozó, és megjötta 
kedv a Balatonhoz is, egy fokkal 
melegebb lett a víz, így az elnök 

minden mamát és papát a víz-
be „vezénylet” úszni, fürödni. 
Az üdülő strandjának part-
ján a jó étkezési lehetőségek 
közül a lángos, a hal és a sül-
tek ízlettek a kirándulóknak. 
A jól sikerült kirándulást a „pi-
cik” kérésére délután hatkor zár-
tuk és siettünk hazafelé.
Mindannyian kellemes érzé-
sekkel, balatoni illatokkal gaz-
dagodva meséltünk a szép nap 
történéseiről.
Az indulás előtt készült fény-
képeken az unokák: Dorka 
(akitől a kedves kis ajándé-
kot is kaptam), Tamás, Zsolt, 
Marci, Viktóia, kis Timcsi-
ke és Maya, valamint Tamás. 
Örömünk, jókedvünk még fo-
kozódott, mert két hét múl-
va „veletek ugyanitt” le-
hetünk együtt, csak jó idő 
legyen Balatonkenesén. 

Lejegyezte a „Balaton fürdőző-
je”:       Sárközi József klubelnök
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Tata Város Önkormányzata 2003 
óta minden év augusztusában 
egyhetes tábort szervez a mű-
vészetek után érdeklődő, fogé-
kony tatai, szőgyéni és szovátai 
gyermekek és fiatalok számára. 
Néhány év óta magyarkanizsai 
résztvevői is vannak a tábornak, 
melyet idén augusztus 1. és 5. kö-
zött tartanak. Az idei eseményen 
5 tatai, 6 szőgyéni, 7 szovátai és 
5 magyarkanizsai gyermek, illet-
ve fiatal vesz részt városunkban.
A tábor célja most is a tehetség-
gondozás, a gyermekek alkotói 
motivációjának kibontakoztatá-
sa, és a résztvevők nemzeti azo-
nosságtudatának, valamint Tata 

testvérvárosi kapcsolatainak erő-
sítése.

A táborok minden évben egy-
egy konkrét témakörhöz kapcso-

lódnak, az idei tábor témája – a 
mozgás. A képző- és iparművé-
szeti, valamint kultúrtörténeti 
foglalkozások vezetésében helyi 
és vendég művészek, pedagógu-
sok közreműködnek. A tábort két 
szekcióban szervezik. A szép-
művészeti szekció idei program-
jában festészeti és szobrászati 
foglalkozások, az iparművészeti 
szekció „órarendjében” fazekas-
ság, textilezés, rekesz-zománco-
zás, batikolás és egyéb kézmű-
ves foglalkozások szerepelnek. 
A táborozók ebben az évben egy 
nagyméretű közös festményt 
(pannót) is készítenek, melynek 
hármas témája a művészetek, a 

mozgás és a barátság. A pannó a 
Menner Bernát Zeneiskola föld-
szinti folyosóját díszíti majd.
A tábor programjában kedden, a 
Gútay Galériában egy kézimun-
ka kiállítás nyílt, augusztus 6-án 
szombaton pedig, 14 órakor a ze-
neiskola hangversenytermében a 
tábor záróeseményeként egy ki-
állításon lehet majd megtekinteni 
azokat az alkotásokat, melyek a 
hét folyamán születtek. 
A tábor rendszeres intézményi 
partnere a Bláthy Ottó Szakkö-
zépiskola, a Menner Bernát Ze-
neiskola és a Fazekas utcai ál-
talános iskola, valamint a Kuny 
Domokos Múzeum.             - áá -

Művészeti táborban alkotnak a tatai és külhoni tehetségek

A Kuny Domokos Múzeum 
tisztelettel meghívja Önt, 

családját és barátait

2016. augusztus 6-án, 
szombaton, 17 óra 37 percre

Monok Balázs és 
Tóth Norbert 

képzőművészek 
NB I című

kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja:
SPN krú (Berka Attila
és Székelyhidi Zsolt)

A kiállítás 2016. szeptember 
11-ig tekinthető meg.

A Batársi Klub nagyszülők-
kel, unokákkal a Balatonon A határon átnyúló, egyre szoro-

sabbá váló testvérklub együttmű-
ködésnek köszönhetően klubunk 
40 tagja meghívást kapott Gútá-
ra. Vendéglátóink két vezetőségi 
tagja már a város szélén csatla-
kozott hozzánk, hogy bemutassa 
településük látványosságait. A 
Főtér szépen gondozott parkján 
átsétálva megtekintettük a Város-
házát, a Szentháromság szobrot, 
a Hősök-szobrát és az Árvízi-em-
lékművet, amely az 1965-ös ár-
víz pusztítására emlékeztet. 
Feri barátunk elmesélte, hogy 
amikor Csicsónál a Duna átsza-
kította a gátat, a település 90 
%-át elöntötte a víz, mindössze 
170 ház maradt épen. Az 1723-
24-ben épített barokk stílusú 
Nagyboldogasszony templomot 
Milán atya mutatta be. A fiatal 
plébános ismertette az építészeti, 
művészeti alkotásokat, de kitért 
a város történelmére is.  Tovább 
haladva megtekintettük a Szent 
Rozália-parkot. Ezt az egyedülál-
lóan szép ligetet Gúta régi teme-
tőjében hozták létre, figyelemmel 
arra, hogy az ősök iránti tisztelet 
és kegyelet helye megmaradjon. 
A kőből készült síremlékeket a 
főbejárat két oldalán több sorba 
rendezve helyezték el. A barokk 
stílusban épített fogadalmi ká-
polnát hálából építették, mert az 
1750-es években a pestisjárvány 
Gútát és környékét szerencsésen 
elkerülte. A park legjelentősebb 
építészeti emlékét Szent Rozá-
lia tiszteletére szentelték fel. Itt 
helyezték el a II. világháború 
áldozatainak emlékművét is. Az 
egykori temető főbejárata alatt 
találhatóak a kitelepített gútai 
polgárok emléktáblái, melyekkel 

az utókor az otthonaikat erősza-
kos módon elhagyni kényszerült 
magyar családoknak állít emlé-
ket. Feri barátunk kalauzolásá-
val ebéd előtt még rövid kitérőt 
tettünk a XV. századi földsánc 
maradványainak térségébe „Bé-
kavár”-hoz. Átsétáltunk Kö-
zép-Európa egyik leghosszabb, 
a közelmúltban teljesen felújított 
fazsindellyel fedett fahídján. A 
félszigeten Szabadidőpark és a 
Skanzenben régi mezőgazdasági 
gépek gazdag gyűjteménye látha-
tó. Itt található a kettős csónakra 
épített dunai hajómalom.  
A városnézés után vendéglátóink 
a halásztanyán ebéddel vártak 
bennünket. A klubvezető Gőg-
hné Mancika meleg szavakkal 
köszöntött minket. Megtisztelte 
érkezésünket Horváth Árpád pol-
gármester, aki már ismerősként 
üdvözölte a tatai nyugdíjasokat. 
Elmondta, hogy az eredetileg 
színmagyar, 11 ezer lakosú Gúta 
lakossága ma 80 %-ban magyar 
anyanyelvű. A beszélgetés során 
megtudtuk, hogy a Dél-Alföldre 
telepítettek ki: Mezőberénybe, 
Medgyesegyházára és Pitvaros-
ra 2450 főt, további 1767 főt 
pedig Csehországba deportáltak 
kényszermunkára, a korábban 
szudéta-németek által lakott terü-
letekre. Az egyik alföldi faluban, 
Pitvaroson katolikus templomot 
is építettek maguknak az oda te-
lepített gútaiak, mivel a helybeli 
tót lakosság mind evangélikus 
volt. Még külön temetőt is tartot-
tak fenn elhunyt hozzátartozóik 
részére, ahová akácfa koporsók-
ban temetkeztek. Abban bíztak, 
ha megszűnik a kitelepítés ha-
tálya, halottaikat kihantolják és 

visszahozzák magukkal szülő-
városukba. A települést az árvíz 
után hatalmas összefogással új-
jáépítették, fellendült a lakosság 
élete, ekkor kapott városi rangot 
Gúta. Napjainkban három alapis-
kola és egy középiskola fogadja a 
tanulókat. A Babetta-mopedgyár 
és a Kábelgyár mellett működik 
még a Mezőgazdasági Szövet-
kezet, amelyben ötezer hektár 
területen gazdálkodnak. A helyi 
Skanzenben hagyományterem-
tő céllal rendezték meg az első 
„Kattancs Fesztivált”. 
A nagy sikerrel lezajlott esemé-
nyen reggeltől estig kemencé-
ben sütötték a különféle egytá-
lételekhez szívesen fogyasztott 
gútai kattancsot. Beszédjében 
kihangsúlyozta, hogy, Gúta váro-
sa elkötelezett a határon átnyúló 
együttműködés iránt. Szoros kap-
csolatban állnak Tatával, a Pons 
Danubii, hét város által létreho-
zott, sikeresen tevékenykedő ré-
giós társulás keretében is. A bog-
rácsban főtt gulyás elfogyasztása 
után finom sütemények és hűsítők 
mellett jó hangulatú beszélgetés-
sel, nótázással telt a délután. Be-
avattak bennünket az ebéd mellé 
feltálalt „kattancs” készítésének 
rejtelmeibe, melynek lényege a 
hajtogatás. A kellemes nyári idő-
ben körbesétáltuk a horgásztavat, 
megcsodáltuk a kanális tetején 
úszó tavirózsa-tengert. Indulás 
előtt klubunk elnöke megköszön-
te a szíves vendéglátást és meg-
hívta a Gútai-klub tagjait Tatára. 
Gőghné Mancika azzal búcsúzott 
tőlünk, hogy bármikor szívesen 
jönnek Tatára, örömmel elfogad-
ják a meghívást.                                                                              
           Kun Imre klubelnök

Gútán járt a Városi Nyugdíjas Klub
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A Neszmélyi borvidék szőlő és 
bortermelői hosszú évek óta min-
dig megjelennek a népszerű tatai 
fesztiválok borudvarain, de a leg-
fontosabbnak a 2012-es évtől meg-
rendezett saját borünnepeket tart-
ják. Az idei „Neszmélyi Borünnep 
és Halnapok” során, augusztus 5-7 
között 12 borász várja kis faházá-
nál az érdeklődőket a tatai Esterhá-
zy kastéllyal szemközti füves téren 
a színpadot és az asztalokat fedő 
sátor két oldalán. 
Idén különösen büszkék lehetnek 
a környékbeli borászok. Az orszá-
gos jelentőségű Magyar Bormust-
ra eddig még nem tapasztalható 
mértékben ismerte el a Neszmélyi 
borvidék ígéretesen fejlődő telje-
sítményét, amely a vidék remek 
adottságai és a borászok szakér-
telme miatt kiválóan alakult. Nem 
győzzük hangsúlyozni azt a rop-
pant figyelemre méltó eredményt, 
hogy a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsa által védnökölt, igen elő-
kelő megmérettetésen a fehérboros 
kategóriában csak a Tokaji és az 
Etyek Budai borvidék előzte meg 
a Neszmélyi borvidéket! 
Emellett a helyi sikereket vala-
mennyi vállalkozó kedvű borász-
nak a Pezsgőgyári Borszemle belső 
minősítése jelentheti. Fontos, hogy 
ennek során a kialakított ajánlásá-
ban a Neszmélyi Borút Egyesület 
csak a borvidéken termett szőlők 
borait veszi figyelembe. Nézzük 
tehát, kikkel is találkozhatunk a 
hétvégén és mivel is büszkélked-
hetnek a Borünnep vendéglátói:
A Neszmélyi borvidék szívében, 
a Melegeshegy tetején, 300 hektár 
szőlő ölelésében helyezkedik el 
a Hilltop, mely amúgy több mint 
500 hektár szőlőterületen gazdál-
kodik. Az év borásza címmel is 

rendelkező Kamocsay Ákos fő-
borász elhivatottsága és szakmai 
tapasztalata a garancia arra, hogy 
boraik mindig magas minőséget 
képviselnek, és már több mint 25 
éve öregbítik a magyar bor jó hírét 
külföldön is. A Bormustrán a Fehér 
csúcsborok közt a Hilltop Prémium 
Chardonnay és a Hilltop Prémium 
Olaszrizling bizonyított, az Érmes 
fehérborok kategóriában 4 boruk is 
szerepelt.
Kősziklás Borászatot 2008-ban két 
jóbarát Emmer Szabolcs és Béger 
Ákos hozta létre Dunaszentmiklós 
székhellyel. Itt döntően friss, üde, 
gyümölcsös fehér- illetve rozébo-
rok készülnek, de vannak a borvi-
dék értékét, potenciálját jól tükrö-
ző testes, fahordóban erjesztett és 
érlelt borok is. Nagy kísérletező 
kedvvel szeretnek egyes évjáratok-
ból rájuk jellemző kézműves téte-
leket, igazi borkülönlegességeket 
is alkotni. Az odafigyelésnek meg 
is van az eredménye. A Bormustrán 
az ő Pinot Noire Rozéjuk végzett 
a Rosé csúcsborok első helyén, és 
lett ezáltal a „Borverseny legjobb 
Rozé bora” cím nyertese. A Fehér 
csúcsborok közé is bejutott kettő, 
az érmes fehérborok kategóriában 
pedig három fajtát találunk.
A borszeretők örömmel állapíthat-
ják meg, hogy a 2015-ben „Az év 
bortermelője” címet elérő Szöllősi 
Mihály öröksége a Szöllősi Pincé-
szet sikere töretlen. A családi borá-
szat, mely 2009-ben „Az év pincé-
szete” díjat is elnyerte, Neszmély 
központjában található. A histo-
rikus hangulatú pincét gróf Zichy 
Miklós építtette 1830-ban. 35 hek-
tár saját szőlőterületen gazdálkod-
nak, a borválaszték jelentős része 
a reduktív technológiával készített 
könnyed, gyümölcsös fehérbor. 

Ezekből a Bormustrán a Neszmé-
lyi Irsai Olivér 2015 csúcsbor lett, 
az érmes fehérborok között 2 fajta 
is kiemelkedően sikeres volt.
A borvidéki megmérettetésen, a 
Pezsgőgyári Bormustrán a legki-
emelkedőbb eredményeket elérő 
szereplő a Horváth Családi Pincé-
szet lett, amely Tata egyik legszebb 
panorámájú dűlőjében, a Látóhegy 
legmagasabb pontján található. A 
11 hektáron termesztett fajtákból 
készített arany- és ezüstérmes he-
lyezésű boraikból kóstolható akár 
több évjárat is. A Simecz Pince 
pedig Dunaalmáson a valamiko-
ri Klostenburgi Apátság területén 
működik, a Neszmélyi borvidék 
legértékesebb dűlőiben gazdálkod-
nak az errefelé jellemző szőlőfaj-
tákból. Törekvésük szerint könnyű, 
fajtajelleges, bármilyen alkalom-
hoz méltó bort tudnak készíteni, a 
Borszemlén ezüstérmet nyert bora-
ikat kínálják a Borünnepen.
Bajon épített a kapucinus rend pin-
cét mintegy 250 éve, a hozzá tar-
tozó présházat az 1920-as években 
emelték. Itt gazdálkodik szőlőterü-
letén és készítette ezüstérmes borát 
a Turay Családi Pince. A Hauzer 
Pincészet szintén Bajon, a Budá-
ni-hegyen található kis családi bo-
rászat. Ők a helyben termett szőlő-
ből származó, például az egyetlen 
ezüstérmes vörösét kínálják. A 
Stróbl Borház is közel 200 éves 
baji pincével büszkélkedik, most 
viszont a Borünnepen várja, szintén 
ezüstérmes borával az igényes, kü-
lönlegességre vágyó érdeklődőket.
A Bősze Pincészet a borvidék 
nyugati felén, Ászár környékén, a 
„Kavicsos” domboldalon foglal-
kozik szőlőtermesztéssel 2009 óta. 
A pince adta lehetőségek miatt re-
duktív technológiát alkalmaznak. 

Céljuk, hogy az ászári név újra 
elismert legyen a Neszmélyi borvi-
déken. A keleti részen, Kesztölcön 
zajlik szőlőművelés, borászkodás 
családi keretek közt, több generá-
ció óta a Szivek Pince által. Céljuk 
- egyenlőre ezüstérmes - boraikon 
keresztül, hogy a termőhely össze-
tettségét, gazdagságát bemutassák. 
A nyergesújfalui Fülöp Pince gaz-
dálkodói pedig a mai kornak, és a 
saját ízlésüknek megfelelően ké-
szítik - néha teljesen új felfogásban 
- főként friss reduktív boraikat és 
kínálják a Borünnep közönségnek.
Augusztus 5 én délután indul az 
élet a színpadon is. A megnyitást 
hagyományosan a Zsigmond Ki-
rály Borrend bevonulása jelzi. A 
műsor operettel kezdődik ANADA 
MILLER, Molnár Anna fellépésé-
vel. Őt a korábbiakban is sikeres 
helyi csapat a NESO azaz a Neve-
rending Sorry, a blues-pop-jazz stí-
lus képviselője követi. A RELICS 
szokás szerint a az elmúlt fél év-
század pop-rock klasszikusainak 
feldolgozásaiból ad elő. A napot 
záró SCOTCH AND COKE zene-
kar Tatabányán alakult, műfajuk a 
Jazz smooth. 
A „Vizek városa” névvel is illetett 
Tata legszebb részén az Öreg tó 
partján megrendezett borfesztivál 
nem képzelhető el a finom haléte-
lek nélkül. Szombaton és vasárnap 
egyaránt már 13 órától itt és emi-
att „Jó ebédhez szól a nóta” címen 
magyar nóták hallhatók.
A szombat délután 17 órától fellé-
pő AVION stílusa saját besorolásuk 
szerint kocsmarock, vagyis alap-
vetően vidám tánczene, néhol bo-
rongós felhangokkal. A tatabányai 
székhelyű COFFE CITY BAND a 
kávét és a rockzenét szereti. Dala-
ikra a 70-es évek zenéje és a 90-es 

évek grunge hulláma van nagy ha-
tással. Az esti koncerten a folkot és 
világzenét a TÁRKÁNY MŰVEK 
játssza. Hangzásuk alapja tradicio-
nális népzenei dalokból merít. Sa-
ját szövegeik aktualizálják a régi 
nótákat egyedi hangzású muzsi-
kájukban. Az éjszakai háttérzenét 
lemezlovas biztosítja kb. 22 órától. 
Augusztus 7.-én vasárnap „Az 
ének iskolája” növendékei 16 órá-
tól lesznek láthatók és hallhatók. 
17 órától a SEAMRÓG tatai ír ze-
nekar játszik patrióta dalokat, a ten-
gerész élethez, vagy épp a kocsmá-
hoz kapcsolódó népszerű énekeket, 
persze a szerelem is szóba kerül. 
Őket a BORRA-VALÓ együttes 
követi, kis csapatuk ismert és új-
szerű bordalai pincekoncertekre, 
jóízű borozgatás mellé - vagyis ide 
ajánlott. Ahogy írják, nem múlhat 
el nap jó bor és jó zene nélkül. A 
záró koncertet adó ELEKTRON 
BAND 1981-ben alakult, de úgy 
érzik, azóta nem öregedtek sem-
mit. Most is törekednek az igé-
nyes előadásmódra, megjelenésre, 
és a megfelelő technikai háttérre. 
Ha valaki ezután is úgy érzi, hogy 
nem végzett, mert még nem sike-
rült minden fontos neszmélyi bort 
megkóstolni, akkor ezt a lemezlo-
vas szolgáltatása mellett kb. 22 
órától folytathatja. 
A szervezők abban bíznak, hogy 
a Neszmélyi borvidék nagy ünne-
pe a remek borok, a finom ételek, 
a kedvelt zenekarok, a várhatóan 
kedélyes társaság minden ideláto-
gatónak emlékezetes órákat sze-
rez, és a résztvevők türelmetlenül 
várják a következő találkozásokat 
az egyre ismertebb és elismertebb 
helyi borokkal. 

Izing László titkár
Neszmélyi Borút Egyesület

A Neszmélyi Borvidék nagy ünnepe



Szép eredményekkel zárták a ta-
tai ugróköteles lányok a malmöi 
világbajnokságot. Az első napon 
Fogel Zsófi és Mukli Adél páro-
sa valamint a csapat gyorsasá-
gi versenyszámban ezüstérmet 
szerzett. A második versenyna-
pon Mukli Adél tarolt egyéniben. 
Két versenyszámban aranyér-
met, egyben pedig ezüstérmet 
szerzett, így összetettben is ő 
állhatott fel a dobogó legfelső fo-

kára. Szombaton a csapat junior 
versenyzői bizonyíthattak. Első 
világversenyükön összetettben 
Fogel Zsófi a 12., Szi-Benedek 
Boglárka a 30. helyen végzett a 
közel 60 fős mezőnyben, ahol 
tizenöt nemzet képviseltette ma-
gát. Zsófi gyakorlata a 2. legne-
hezebb lett a mezőnyben és az 
5. legjobb európaiként végzett a 
Svédországban megrendezett vi-
lágbajnokságon.

Épp hogy elolvassák az újsá-
got már készülhetnek is, hiszen 
elindult a helyszíni nevezés a 
XXXIII. Tatai Minimaratonra. 
Pénteken délután 15.00 – 19.00 
óra között, míg szombaton 
10.00 – 15.00 óra között még 
lehet nevezni a versenyre. A rajt 
augusztus 6-án 16.00-kor lesz a 
Művelődési Központ mellől. Az 
egészen pontos táv 15.320 mé-

ter, amit egyénileg, csapatban 
és váltóban is lehet teljesíteni. 
Nagyon fontos hogy időben oda-
érjen minden induló a rajthoz, 
hiszen több fontos információ 
is elhangzik mielőtt elindul a 
mezőny. Az utóbbi napok időjá-
rása alapján akár nagyon meleg, 
fülledt, párás idő is lehet. Erre is 
készülnek a szervezők és 7 fris-
sítő állomás várja a táv közben 
a futókat. Persze a ruházatra is 
érdemes figyelni a versenyzők-
nek: könnyű, szellős ruhát és 
kényelmes, bejáratott cipőt vi-
seljenek. Mindenki saját magát 
figyelje, ne akarjon gyorsabban 
futni mint amit elbír, mint amit 
megszokott. Próbáljon meg va-

lakihez csatlakozni, mert együtt 
könnyebb a futás. Ha mégis abba 
kell hagyja a versenyt, akkor a 
mezőny után haladó kisvonat 
felszedi a futókat. A futók ered-
ményét chipes rendszerrel mé-
rik. A célba érkezés után a chip 
leadásával pólót és oklevelet ve-
hetnek át a versenyzők. Hagyo-
mány, hogy tombola sorsolás 
lesz a részvevők között: a számí-
tógép véletlenszerűen választ ki 
rajtszámokat ami alapján kiderül 
kik nyertek. Csak a helyszínen 
lehet átvenni a nyereményeket. 
Az eredményhirdetés 18.45-kor 
kezdődik a Kastély kertben a 
Neszmélyi Bor- és Halünnep ke-
retében. Egy verseny akkor igazi, 

ha szurkolók is vannak. Kérjük a 
tataiakat, hogy biztassák a ver-
senyzőket, segítsék Őket a minél 
jobb eredmény elérésében. A Mi-
nimaraton miatt persze némi kel-
lemetlenség is vár az autósokra, 
hiszen a futók biztonsága érdeké-
ben részleges útletárásokra kerül 
sor szombaton.
A Minimaraton előkészületei és 
a rajt-cél területe miatt augusz-
tus 6-án szombaton 9.30 - 19.00 
óra között lezárásra kerül a Vá-
ralja utca a Hajdú utca felől és a 
Bartók Béla utca felől. Délután 
16.00 és 18.00 között ideiglenes 
forgalomkorlátozás lesz a Má-
jus 1 út, Kossuth tér,  Ady E. út 
egyes területein.

A verseny létrejöttében nagyon so-
kan segítettek, szponzorok, támoga-
tók, önkéntesek. Kiemelten támo-
gatták a XXXIII. Tatai Minimaraton 
versenyt:
Tata Város 
Önkormányzata

Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt.

KEM SZÖSZ 
Szabadidő Sport

Trans-Sped Kft.

Vidanet Zrt.

Derik Hungária Kft.

Tatai Városgazda 
Nonprofit Zrt.

Tatai Televízió

Sport 2016. augusztus 4. II. évfolyam, 16. szám8

Fogyatékkal élők sportnapja

A Tatai ÁHI Jóga Egyesület fogya-
tékkal élőknek szervezett sport-és 
egészségnapot a Jávorka iskolában.
A megyéből több szervezet, egye-
sület nevezett, de jöttek Szombat-
helyről, Budapestről és a szlovákiai 
Nagymegyerről is. Végül közel 
200 részvevő sportolt. Hat sportág-

ban mérték össze erejüket: tekében, 
boccában, kosárradobásban, kapu-
ralövésben, íjászatban és dartsban. 
Jó hangulatú, kellemes napot tölt-
hettek el együtt immáron harmadik 
alkalommal akik eljöttek és késő 
délután azzal búcsúztak, hogy leg-
közelebb is jövünk.          - ta -

Harmadik alkalommal rendezték 
meg július utolsó szombatján Ta-
tán a Kertvárosi Napot. A családi 
és lovas fesztivál a Pezsgőgyári 

lovaspályán díjugrató és halfő-
ző versenyekkel, bemutatókkal, 
stand-up előadással, és egyéb 
szabadtéri programokkal várta az 

érdeklődőket.
Michl József polgármester a hely-
színen kiemelte: - minden közösség 
számára fontos olyan alkalmakat 

találni, amikor az összetartozásu-
kat erősíthetik, és mivel Kertváros 
területén volt az Eszterházy család 
lovaspályája, így a programba ter-
mészetesen illeszkednek a lovas-
versenyek, a Cseke-tó miatt pedig 
a hal, és a halételek készítése. Ezek 
a kapcsolódások azért is jelen-
tősek, mert az identitásunk erő-
sítéséhez szükség van arra, hogy 
emlékezzünk a régi hagyomá-
nyokra- nyilatkozta Michl József, 
hozzátéve, hogy az önkormányzat 
külön pénzdíjat ajánlott fel a Tata 
Város Nagydíja díjugrató verseny 
győzteseinek, valamint a legered-
ményesebb tatai lovasnak.
Horváthy Lóránt a körzet önkor-
mányzati képviselője, a rendez-
vény kezdeményezője elmondta: 
- a lóversenyzés, mint anno a köz-
életet is meghatározó program, 
mára eltűnt, és semmi nem őrizte 
korábban Tata lovas múltját, ami 

pedig értékes tevékenység volt a 
városban, különösen a kertvárosi 
részben az Eszterházyak idején. 
Ezért fontos ezt feleleveníteni, és 
kiegészíteni mai tartalommal, ami 
évről-évre bővül. Emellett fon-
tos célja az eseménynek, hogy a 
kertvárosiaknak legyen egy olyan 
rendezvénye, ami az övék, és ne-
kik nyújt kikapcsolódási lehetősé-
get – nyilatkozta a képviselő.
A nap folyamán a lovaspályán 
nagy érdeklődés kísérte a díj-
ugratók versenyeit, melyeknek 
sorában utoljára rendezték meg 
a Tata Város Nagydíjáért folyó 
versengést. A végeredmény ab-
szolút női sikert hozott, a nagydíj 
győztese Bernáth Krisztina lett, a 
2. helyezett Sólyom Sára, a 3. pe-
dig Bagyánszky Gabriella. A leg-
jobb tatai lovasnak járó elismeré-
seket Ádám Kíra és Bagyánszky 
Gabriella szerezték meg.      - áá -

Lovak és lovasaik keltették életre a Pezsgőgyári lovaspályát

Újra itt van, újra itt van…. a Tatai Minimaraton

Malmöi sikerek
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