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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 

12 ország futóinak részvételével 
rendezték meg a XXXIII. Tatai 
Minimaratont, melyen idén 951-en 
indultak.  A futóversenyt Tata Vá-
ros Önkormányzata, a Trans-Sped 
Csoport, a KEM SZÖSZ Szaba-
didő és Természetjáró Szövetség, 
a Vidanet és a Derik Hungária Kft. 
támogatta.
A reggeli borongós idő napsütés-
re váltott augusztus 6-án délután, 
amikor a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központ előtt futók és 
szurkolók százai gyűltek össze. 
A 14 km-es egyéni és csapatver-

senyt már 1984 óta rendezik meg 
Tatán. A megmérettetés egyébként 
a szeptemberi Wizz Air Budapest 
Félmaraton hivatalos felkészülési 
versenye is volt. Az idei útvonalon 
7 frissítő állomással találkozhattak 
a futók, miközben Tata legszebb 
részein rótták a kilométereket, töb-
bek között az Öreg-tó és a Cseke-tó 
partján, vagy a Kossuth téren.
A Minimaratonon 12 országból 
756-an indultak egyéniben, mellet-
tük pedig 65 váltó 195 taggal vágott 
neki a távnak. A versenyen testvér-
városaink közül képviselte magát 

Arenzano, Pinczów, Szőgyén, Szo-
váta, Magyarkanizsa, Alkmaar, és 
Gerlingen, ahonnan egy önkéntes 
tűzoltókból álló küldöttség is itt töl-
tötte a hétvégét. Az indulók között 
voltak születésnaposok, köztük a 
legidősebb a 71. születésnapját ün-
nepelte, de a 80 éven felüliek kor-
osztálya is képviselte magát, mel-
lettük pedig volt, aki babakocsival 
indult el a rajtvonaltól.
Az idei verseny összetett győzte-
se a férfiak kategóriájában Koszár 
Zsolt lett, 43 perc 15 másodperces 
idővel Szentgotthárdról, a nők ka-

tegóriájában pedig Takács Andrea 
végzett az élen Bajnáról, 50:42-es 
idővel. A legeredményesebb tatai 
versenyző a férfiaknál Avar András 
lett 48:37-el, a nőknél pedig Tirla 
Krisztina, 65:01-el.
Ebben az évben a Trans-Sped Cso-
port biztosította a férfi versenyzők  
serlegeit, valamint a teljes mezőny 
érmeit, míg a női kategória serle-
geit a KEM SZÖSZ támogatásá-
val adták át. Az ünnepélyes díjá-
tadót a  „II. Neszmélyi Borünnep 
és halnapok”  rendezvénysátrában 
tartották.        Ábrahám Ágnes

Már örömmel használják a ki-
csik azokat az eszközöket, me-
lyekkel megújult Tatán, a Bartók 
Béla úti lakótelep játszótere. A 
felújítások nyomán a tér moder-
nebb és színesebb lett, s lehető-
séget nyújt a kikapcsolódásra a 
felnőtteknek is.

Dr. Beró Henrietta alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati kép-
viselője a helyszínen elmond-
ta:- a terület sűrűn beépített, 
ahol szűk a hely, és az eredeti 
játszótér is pici volt, ezért igye-
keztek olyan elemeket választa-
ni, amelyek lehetővé teszik, hogy 

egyszerre több gyermek tudjon 
együtt kényelmesen játszani, de a 
rendelkezésre álló teret is maxi-
málisan kihasználják. Így került 
be egy lengőhíddal összekötött 
favár csúszdával, és egy pörgety-
tyű is. A tervezésnél az apukákra 
is gondoltak, hiszen a játszótérrel 
szemben ma már megtalálható 
két, funkcionális edzőeszköz sa-
ját testsúlyos tréninghez, melyek 
szintén kevés helyet 
foglalnak, de haté-
kony mozgást bizto-
sítanak, amíg a kicsik 
játszanak. 
Michl József polgár-
mester a felújítással 
kapcsolatban úgy 
nyilatkozott: - Gyer-
mekbarát Városként 
célunk és feladatunk 
az, hogy a városban 
azokat az eszközöket 
bővítsük, amelyek se-
gítik a gyerekek sza-
badidejének eltöltését, 
így nagy öröm, hogy 
újabb játszótér-bőví-
tésről adhatunk hírt. 
Célunk az, hogy a 
város minden körzeté-

ben folyamatosan fejlesszük eze-
ket a lehetőségeket, kiegészítve 
azzal az új színfolttal, hogy a 
szülők-felnőttek szabadtéri moz-
gási lehetőségei is bővüljenek a 
játszóterek közelében kihelyezett 
edzőeszközökkel, így az egész 
család együtt tud kikapcsolódni.
A Bartók Béla úti lakótelep ját-
szótere új padokkal és kibővített 
kerítéssel is gyarapodik majd. -áá -

XXXIII. Minimaraton

Kicsik és nagyok örömére
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal a „Közszolgálati tisztviselőkről 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet Irodavezető (Főosztályvezető-helyettes) munkakör be-
töltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszol-
gálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan 
időre szól.
A munkavégzés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó 
feladatkörök: 1.sz. melléklet 20. pont (Gazdasági és üzemeltetési fel-
adatkör)
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Vezeti az irányítása alá tartozó Városfejlesztési és -üzemeltetési Iro-
dát. Az önkormányzat feladatkörébe tartozó városfejlesztési és üze-
meltetési ügyeket döntésre előkészíti, elkészíti az előterjesztéseket, 
szakmailag felel az anyagokért és végrehajtja a testületi döntéseket. 
Előkészíti az Iroda feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeleteket.
A városfejlesztéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos projektek előkészí-
tését és lebonyolítását ellátja. Felel a városi projektek menedzsment-
jének működéséért és a projektek végrehajtásáért.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megál-
lapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról 
szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bün-
tetlen előélet, főiskola, egyetem, felsőoktatásban szerzett műszaki, 
vagy közszolgálati, vagy jogi, vagy építész, vagy gazdaságtudományi 
szakképzettség  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: költségvetési szervnél szer-
zett vezetői tapasztalat, vagy költségvetési szervnél hasonló munka-
körben szerzett -legalább 1-3 év szakmaitapasztalat, vagy jogi vagy 
közigazgatási szakvizsga.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A 45/2012. 
(III.20.) Korm. rendelet 1.sz. melléklete szerinti önéletrajz, iskolai 
végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsga megléte esetén annak 
igazolására szolgáló okirat másolata,  a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-nak való megfelelést igazoló, 
érvényes erkölcsi bizonyítvány,  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,  a pályázó nyi-
latkozata arról, hogy a Közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 
84- 85.§-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyúj-
tásakor nem áll fenn,  a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,  motivációs 
levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkoráb-
ban 2016. szeptember 6. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye: „közigállás” hon-
lapja
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kórósi 
Emőke Jegyző nyújt a 34/588-616 -os telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Intézmények Gazdasági Hivatala - Tata a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet pénztáros, munkaügyi ügyintéző  munkakör 
betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2890 Tata, 
Bercsényi utca 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lé-
nyeges feladatok:
Az Intézmények gazdasági Hivatala dolgozói juttatásainak rög-
zítése, továbbítása a Magyar Államkincstár részére KIRA rend-
szeren keresztül. A működési körünkbe tartozó intézmények 
pénztárának kezelése. A működéshez szükséges irodai eszközök 
beszerzése. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
▪  Középfokú képesítés, 
▪  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év 
szakmai tapasztalat, 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
▪ Emelt szintű szakképesítés, Mérlegképes könyvelő vagy Társa-
dalombiztosítási ügyintéző, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
▪  Önéletrajz, iskolai bizonyítványok másolata, sikeres pályázat 
esetén erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pá-
lyázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Riszter 
Jánosné nyújt, a 06/30-6894949, 06/34-588-673 -os telefonszá-
mon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
▪ Postai úton, a pályázatnak a Intézmények Gazdasági Hivatala 
- Tata címére történő megküldésével (2890 Tata, Bercsényi utca 
1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban sze-
replő azonosító számot: 71/2016 , valamint a munkakör megne-
vezését: pénztáros, munkaügyi ügyintéző. 
▪ Elektronikus úton Riszter Jánosné részére a ighvezeto@tata.hu 
E-mail címen keresztül 
▪Személyesen: Hernádi Csilla vagy Riszter Jánosné, Komá-
rom-Esztergom megye, 2890 Tata, Bercsényi utca 1. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 25. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
▪ Tata Város hivatalos honlapja - 2016. augusztus 4.
▪ Városi Televízió Tata - 2016. augusztus 4.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 3. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet 
(NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére meg-
küldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot 
kiíró szerv felel. 

Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a felsőoktatásban 
kiemelkedő tanulmányi eredményt 
elért tatai hallgatók elismerésére 
és megbecsülésére Öveges József 
Tanulmányi Ösztöndíjat alapított a 
2011/2012-es tanévtől. A díj olyan 
tatai állandó lakóhellyel rendelke-
ző, első diplomáját szerző, nappali 
tagozatos, felsőoktatásban tanuló 
hallgatónak adományozható, aki a 
díj adományozását megelőző tanév 
mindkét félévében 4,2-nél maga-
sabb tanulmányi átlagot ért el, és 
még legalább egy tanéve hátra van 
tanulmányai befejezéséig. A díjat 
évente maximum 10 hallgatónak 
lehet odaítélni.
A díjra pályázatot nyújthatnak be 
tatai állandó lakóhellyel rendelke-
ző felsőoktatásban résztvevő hall-
gatók.
A pályázatokat írásban 2016. au-
gusztus 31-ig, a polgármesterhez 

kell benyújtani. A pályázatnak 
tartalmaznia kell a díjra pályázó 
személy nevét, lakcímét, a felsőok-
tatási intézmény nevét, hallgatói 
jogviszony, valamint az előző két 
félév tanulmányi eredményének 
hitelesített igazolását. Tanulmányi 
eredmény alatt az érdemjegyek 
számtani átlaga értendő.
A pályázatnak ki kell térnie a pályá-
zó Tatához való kötődésére, arra, 
hogy tanulmányainak folytatása és 
elvégzése miként kapcsolódik vá-
rosunkhoz, valamint az általa vá-
lasztani kívánt szakdolgozati téma 
kifejtésére maximum két oldal ter-
jedelemben, amennyiben az össze-
függ Tatával.
A díjat Tata város polgármestere 
adja át minden év szeptemberében. 
A díj az odaítélést tanúsító díszok-
levélből és egy tanév 10 hónapjára 
szóló ösztöndíjból áll. Az ösztön-
díj havi összege 10 000 Ft.  A díj 
odaítéléséről a mindenkori oktatási 
feladatokkal foglalkozó bizottság 
javaslatának figyelembe vételével 
Tata város polgármestere dönt.
A pályázatról érdeklődni lehet Izsá-
ki Zsuzsanna humánszolgáltatási 
ügyintézőnél (tel: 06-34-588-664, 
e-mail: civil@tata.hu)

Lehet pályázni az Öveges-ösztöndíjra

FELHÍVÁS

A Magyar Honvédség keres 18-
35 év közötti férfiakat  szerződé-
ses katonai jogviszony létesítése 
céljából.
A szerződéses katonai jogvi-
szony feltételeiről, bérezésről és 
plusz juttatásokról, munkavég-
zés helyéről stb. toborzótisztek 
tartanak csoportos tájékoztatót, s 
folytatják le az érdeklődőkkel az 
egyéni elbeszélgetést.
A csoportos tájékoztató helyszíne:
Magyary Zoltán Művelődési 
Központ  „Vizi-malom” terem 
Tata,Váralja u.4. 
időpontja: 2016. augusztus 24. 
(szerda) 9 óra

Tatai Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály



A Neszmélyi borvidék szőlő és 
bortermelőinek invitálásával au-
gusztus 5-7 között várta a tatai-
akat és vendégeinket az idei „II. 
Neszmélyi Borünnep és halna-
pok” rendezvénye, amelyen 12 
borász adott kóstolót az érdeklő-
dőknek a tatai Esterházy kastély-
lyal szemközti füves területen.
A helyszínen a Hilltop, a Kőszik-
lás Borászat, a Szöllősi Pincészet, 

a Horváth Családi Pincészet, a 
Simecz Pince, a Turay Csalá-
di Pince, a Hauzer Pincészet, a 
Stróbl Borház, a Bősze Pincészet, 
a Szivek Pince, és a Fülöp Pince 
faházai mellett lehetett megkós-
tolni a térség legfinomabb borait, 
de a fesztivál nem nélkülözte az 
ízletes halételeket sem.
Az esemény a Zsigmond Király 
Borrend bevonulásával kezdő-

dött, majd a műsorban a sátor 
színpadán operett, blues-pop-
jazz, pop-rock klasszikusok fel-
dolgozása, kocsmarock, folk, ír 
zene, és bordalok szórakoztatták 
a népes közönséget. Az esemény 
jelentőségét tovább növelte az is, 
hogy a rendezvény helyszínén 
adták át az idei Tatai Minimara-
ton legeredményesebb futóinak 
járó érmeket és serlegeket. - áá -
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A tatai Szücs Jánosnét köszön-
tötte 90. születésnapján dr. Beró 
Henrietta alpolgármester, és la-
kókörzetének önkormányzati 
képviselője: Kovács Attila.
Szücs Jánosné Tatán született, né-
gyen voltak testvérek a családban. 
25 évesen kezdte el főállásban a 
varrást, egészen 60 éves koráig 
dolgozott varrónőként. A férje 
vasutas volt, még a háború ideje 
alatt került a városba, és itt ismer-

te meg Marika nénit, aki eddigi 
életében nagyon sokat dolgozott, 
hiszen a varrás mellett a kerti és 
háztartási munkákat is folyamato-
san elvégezte.
Az ünnepeltnek egy gyermeke, két 
unokája és három dédunokája van. 
Még mindig aktív, naponta tesz 
sétát a ház körül, és nagyon sokat 
olvas. Köszöntésén a szűk család 
is részt vett, lánya mellett többek 
között ott volt 87 éves testvére is.

Remek borok és finom ételek várták a Borünnep vendégeit

Megnyílt a Schiffer Ervin Nem-
zetközi Zenei Mesterkurzus, 
amely idén már 10. alkalommal 
fogadja azokat a magyar és kül-
földi fiatal zenei tehetségeket, 
akik neves muzsikus tanárok irá-
nyítása alatt tökéletesítik tudásu-
kat városunkban augusztus 16. és 
27. között.
A kurzuson hegedű, brácsa, gor-
donka és zongora hangszereken, 
illetve kamara együttesekben 
folyik a képzés. A fiatalok taná-

rai: Kati Sebestyén (Belgium), 
Marc Tooten (Belgium), Bot-
vay Károly és Baranyay László 
(Magyarország). Az elmúlt évek 
sikerét méltán bizonyítja, hogy 
a tatai mesterkurzusok magyar 
résztvevői közül már hét fiatal 
is felvételt nyert külföldi zenei 
egyetemekre.
A megnyitó Schiffer Ervin emlék-
táblájának avatásával kezdődött 
az Öreg-tó partján, ahol Dezső 
Marianna kurzusigazgató úgy 

nyilatkozott: -a kurzus egy fan-
tasztikus összefoglaló lehetősége 
annak, amit a muzsikuspályán el 
lehet érni. Lehetőséget biztosít az 
alapfoktól kezdve, a középfokon 
át a felsőoktatásban tanuló diáko-
kig a növendékeknek arra, hogy 
még tovább képezzék magukat, 
s mindezt egy különleges nem-
zetközi közegben tehetik, csodás 
tatai környezetben az Öreg-tó 
partján, amit a fiatalok nagyon 
élveznek, hiszen van, aki már 10. 

alkalommal van itt. 
Sebestyén Katalin hegedűmű-
vész, a kurzus művészeti igaz-
gatója elmondta:- a szervezőket, 
tanárokat az fűti, hogy megpró-
bálják továbbvinni azt a szelle-
miséget, ami az alapító gondolat 
is volt, s aminek célja, hogy sok 
diák érkezzen a programra, s ta-
nuljanak, fejlődjenek az itt töltött 
napok során.
Michl József polgármester a 
megnyitón kiemelte: - Tata nem-
csak a vizek, hanem a művésze-
tek városa is, és nagy öröm egy 
ilyen jellegű programsorozatnak 
helyet adni. Az, hogy fiatal tehet-
ségek a világ számos pontjáról 

érkezve megismerhetik Tatát, mi 
pedig az ő tehetségüket,  mind-
annyiunkat építi.  A kurzus el-
múlt 10 éve, városunk művésze-
tének történetében kiemelkedő 
sorozat, és reméljük, hogy még 
sokáig fog működni-tette hozzá a 
polgármester. 
A mesterkurzus résztvevőit több 
ízben is hallhatja a tatai közön-
ség, hiszen a fiatalok számos 
alkalommal lépnek fel a kurzus-
sal egy időben zajló, 17. Tatai 
Barokk Fesztivál programjában. 
A növendékek záró, gála hang-
versenye augusztus 26-án, este 
7 órakor kezdődik, a Kapucinus 
Templomban.       Ábrahám Ágnes

Jubileumi mesterkurzus

Az idei évben a Vaszary János 
Általános Iskola kapta felada-
tul, hogy megszervezze a városi 
napközis tábort. A Fényes für-
dő területén kialakított terület 
minden téren alkalmas a nyári 
program lebonyolítására, ezt 
bizonyítja az is, hogy a tavalyi-
hoz hasonlóan, idén nyáron is 
rengeteg gyerek fordult meg a 
táborban. Rozman Edit az iskola 
igazgatója elmondta, hogy a tá-
bor átlagban hatvan gyermekkel 

működik. Júniusban volt, hogy 
kilencven kisdiák is részt vett a 
programon, most augusztusban 
pedig 38-40 fő között van a lét-
szám.
–Úgy vesszük észre, hogy na-
gyon szívesen jönnek a gyere-
kek, és nagyon jól esik, amikor 
a szülők elköszönnek, és megkö-
szönik a pedagógusok munkáját 
–nyilatkozta az intézményveze-
tő.
A nyári szünetben sok színes 

programmal készültek a Vasza-
ry iskola tanárai, sok kirándu-
lást szerveztek a gyerekeknek. 
Minden héten másik pedagógus 
vállalta a táborvezetői szerepet, 
aki megtervezte és összefogta az 
adott hetet. A felügyelő tanárok 
pedig kétnaponta váltották egy-
mást.
Az elmúlt hetekben a gyerekek 
voltak a várban múzeumlátoga-
táson, kirándulhattak a Fényes 
tanösvényen, kipróbálhatták a 
dottót egy városnézés alkalmá-
val, szerveztek nekik játszópar-
kot, ahol a legnagyobb sláger 
az ugráló vár volt. Emellett még 
karate-bemutatót, lovas előa-
dást, sőt még fizikai kísérlete-
ket is láthattak a táborlakók. És 
persze nem maradhattak el a 
sportvetélkedők sem, úgymint 
a kerékpáros akadályverseny, 
számháború, rókavadászat, ki-
dobós verseny. A napi program-
ban szinte minden nap szerepet 

kaptak a kézműves foglalkozá-
sok is. A nagy kánikulában pedig 
a strandolás sem maradt ki, így 
maximálisan kihasználták a Fé-
nyes adottságait a táborozók.
–A pedagógusaink először tartot-
tak a vizes programoktól, izgul-
tak a gyermek-létszám miatt, de 
annyira jól sikerült, hogy mi pe-
dagógusok mindannyian egyet-
értünk: ez egy nagyon jó hely a 
gyermekek számára, nagyon jó 
elgondolás volt az önkormány-
zat részéről, hogy idehelyezték 

a tábort –magyarázta Rozman 
Edit, majd azt is hozzátette, hogy 
nagy segítséget kaptak a védőnői 
szolgálattól, hiszen minden nap 
két védőnő is segítette a munkát. 
Valamint a Szociális Alapellátó 
is minden napra biztosított egy 
embert, aki végig nagy segítsége 
volt a pedagógusoknak. Rajtuk 
kívül még közfoglalkoztatottak 
és a diákmunka programban 
résztvevő vagy önkéntes diák-
munkát végző tanulók is besegí-
tettek az elmúlt hetekben.

Boldog születésnapot!

Tartalmas nyár a napközis táborban
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OLVASÓINK KÉRDEZTÉK
Igaz-e, hogy az Öreg-tó legnagyobb szennyező forrása a 
vadlúd sokaság?

Jó lenne, ha már ott tartanánk, de nem így van. A leg-
nagyobb szennyező forrás a felhőszakadások után lezúduló 
szennyezett víz. Havaria esetén a szennyvíztisztítókat kikerü-
li a lezúduló víztömeg, így azok tisztítatlanul kerülnek az 
Által-érbe, illetve Öreg-tóba. Komoly tényező még mindig a 
mezőgazdasági területekről beérkező műtrágya és vegyszer 
talajszennyező hatása, ami később, de szintén megjelenik 
rontva a vízminőséget.  
Örömteli, hogy ma már a tó az erősen szennyezett kate-
góriából a szennyezett kategóriába került, vagyis egy 
minősítési szintet javult.

Válaszadó: Musicz László, 
         az Által-ér Szövetség szakmai igazgatója

Leányfalusi Károly 
által írt és a hungari-
kumokkal foglalkozó 
kiadványban találtam 
ezt az érdekes, testvér-
városi kapcsolatainkat 
is bővítő információt. 
Tata vajdasági testvér-
városából Magyarka-
nizsáról származik, a 
jelenleg Kanadában 
élő Vinczer S. Péter 
(1937), a neves öt-
vös mester, aranymű-
ves-ékszerész, érem-
művész és közíró. 
Az általános iskoláit 
Magyarkanizsán, a 
középiskolát Zentán, 
a főgimnáziumban 
végezte el. Majd a ké-
sőbbi években Szabadkán létre-
hozta az Aurometál cég arany-
műves részlegét. Dolgozott a 
Magyar Pénzverőben is ahol 
tűzzománc készítést tanult.
1973 óta Kanadában él felesé-
gével és három gyermekével. Ő 
az alkotója Szomáliföld Köz-
társaság 5 dolláros nagymé-
retű pénzérméjének, amelyet 
2002-ben készített el és a Ti-
tanic tragédiáját örökíti meg.
Vinczer S. Péter termékeny 
közíró, a kanadai magyarok 

lelkes képviselője, sok írása, 
véleménye a magyar törté-
nelem tragikus eseményeiről 
szólnak, amelyek megingatha-
tatlan magyarságát mutatják. 
Ismerjük meg testvérvárosunk, 
Magyarkanizsa kiemelkedő 
alakját.               Vámosi László

Pénzművész a vajdasági testvérvárosból

2015. június 26 és 28 között Tata 
Város Önkormányzata a Magyar 
Bélyeggyűjtők Országos Szö-
vetsége (MABÉOSZ) és a me-
gyei filatelisták összefogásával 
rendezte meg a 88. Bélyegnapot 
(HUNFILA2015). Helyszíne az 
Eötvös József Gimnázium sport-
csarnoka volt. A kiállításról a Ta-
tai Televízió is tudósított. Ilyen 
eseményekre a Magyar Posta 
bélyegsort és blokkot ad ki. Így 
volt ez tavaly is. A következő 
évben díjazzák az előző eszten-
dőben kiadott bélyegeket. Ez a 
közelmúltban megtörtént. A Ta-

tai Hunfilá-ra kiadott bélyegek 
kettő kategóriában is szép helye-
zést értek el. 
2016. május 5-én és 
6-án a Magyar Posta 
több bélyege is ran-
gos elismerésben ré-
szesült.
2016. május 5-én az 
Óbudai egyetemen a 
Best Print Hungary 
2016 nyomdaipari 
verseny díjátadóján a 
biztonsági nyomtat-
ványok kategóriájá-
ban a 88. Bélyegnap: 

Tata bélyegsorozat 115 Ft-os 
címletéért ezüst fokozatot kapott.
2016. május 6-án a Hunfila 
Alpok-Adria 89. Bélyegnap 
nyitóceremóniáján (helyszín: 
Szombathely Agora Kulturális 
Központ) került sor a „2015. év 
legszebb bélyege” díj átadására 
is. A Bélyegvilág olvasói által 
legszebbnek ítélt 3 bélyeg közül 
a Magyar Posta Zrt. és  MABÉ-
OSZ delegálta zsűri kiválasztotta 
a győztest: a 88. Bélyegnap Tata 
sort (MPIK 5234-5235), mely-
nek tervezője Baticz Barnabás 
vehette át a vándordíja, a gyö-
nyörű Zsolnay-vázát. A nyertes 
bélyegképek fotóit Hajdu József 
készítette.         Héricz Gyula

2015 legszebb bélyege

Az 1986 de-
cemberében 
alakult Pötör-
ke Táncegyüt-
tes Túri György vezetésével az 
első évtizedben lerakott színvo-
nalas szakmai alapokkal 1988-
ban Arany II. fokozatú minősí-

tésig jutott el. 
Utódai – Keltai 
Gábor művé-
szeti vezető és 

Gyurkó Erzsébet néptáncpedagó-
gus– méltó módon vitték tovább 
az együttest a megkezdett úton. 
Tata városát és a magyar kul-

túrát színvonalasan képviselték 
megyei, országos és külföldi 
fellépéseken, így Franciaország, 
Hollandia, Németország, Olasz-
ország, Szlovákia, Ausztria, 
Mongólia, Korzika, Lengyelor-
szág színpadain. 
Jelenleg a Pötörke egyesületi ke-

retben 150 táncossal működik,  
5 korosztályi csoportban táncol-
hatnak a gyerekek, valamint a 
táncon kívül népi ének, citera, 
hegedű, duda, koboz és furulya 
oktatás is folyik.
Az utánpótlás gondozás kiteljese-
dése az évi 10 alkalommal meg-
rendezett Aprók Tánca sorozat 
gyerekek, családok részére, mely 
Tata városának közkedvelt csalá-
di programja, valamint a Városi 
Folk-nap, melyet az idén már 20. 
alkalommal rendeznek meg.
Három éve vállalták a Tatai Pata-
ra Történelmi Fesztivál keretein 
belül a „Sarkantyú peng, szoknya 
lebben” - Nemzetközi Néptánc-
fesztivál szervezését, lebonyolí-
tását, valamint Tűzugrás megren-
dezését a Kálvária dombon.
A nyári néptánctáborok szerve-
zése fontos része munkájuknak, 
mert a gyerekeket olyan helyre 
utaztatják el, ahol élő hagyo-
mányőrzéssel találkozhatnak.
Kísérő zenekaruk a kezdetek óta 
(30 éve ) a Kincső Zenekar, és 

megalakulásuk óta, a moldvai ze-
nét játszó Cserszömörcze Együt-
tes.
Rendszeres fellépői a megyei 
felnőtt és gyermek néptáncfesz-
tiváloknak, díjakat, nevet, el-
ismertséget szerezve ezzel az 
együttesben folyó művészeti 
munkának, gyermekcsoportjaik 
rendszeresen arany minősítést 
érnek el a székesfehérvári Regi-
onális Néptáncfesztiválon, szere-
peltek már az országos Gyermek 
Néptánc Antológián, szólótánco-
saik a Szarvasi Országos Szóló-
tánc Fesztivál nyertesei voltak 
2011-ben.  Tata városában a diá-
kok számára létrehozott ’Városi 
művészeti díj’ átadásakor is min-
den évben jelen vannak csoport-
jaik, szólistáik.
E művészeti műhely tevékeny-
ségét a város vezetői Tata Váro-
sáért kitüntetéssel, a művészeti 
vezetőket - Gyurkó Erzsébetet és 
Keltai Gábort - pedig 2008-ban 
Tata Városáért kitüntetés ezüst 
fokozatával ismerték el.

Augusztus 20-tól kapható az ország tortája

A cukrászatban leginkább a po-
gácsa készítésekor használják a 
tökmagot, most mégis egy édes 
finomságba került a szokatlan 
alapanyag. Az idei országtorta 
az Őrség aranyának méltán ne-
vezett, hagyományos tökmag-
olajjal készül, de tökmag praliné 
is kerül a cseppet sem egysze-
rűen összeállítható tortába. A 

tatabányai STOP cukrászda az 
idén is meginvitálta a környező 
települések cukrászait, hogy ki-
ki készítse el saját konyhájában 
Magyarország tortáját, majd a 
sajtóbemutatón kóstolják azt 
meg a helyi médiumok képvise-
lőivel.
Az elkészítés során tapasztalat 
volt, hogy nagyon sok össze-

tevőből, munka- és költségigé-
nyes folyamat után kerülhet a 
pultokba az idei finomság.  –Az 
idei torta egészen rendkívüli. 
Személy szerint én azt monda-
nám, hogy egy korszakos lépés 
a magyar cukrászatban, mégpe-
dig azért, mert gyakorlatilag egy 
alapanyaggal játszik, aminek 
az ismerete olyan magas fokú, 
hogy ez „chapeau” mondaná a 
francia, tehát hogy le a kalappal 
előtte. Három textúrával jelenik 
meg három kondícióban ez a bi-
zonyos alapanyag, az őrségi tök-
mag. –nyilatkozta Vojtek Éva, a 
Cukrász Mester magazin főszer-
kesztője a tájékoztatón.
A korábbi évekhez hasonlóan az 
idén is csatlakoztak tatai cukrá-
szok a felhíváshoz. Így augusz-
tus 20-tól a Petre és a Vikor cuk-
rászdában is megkóstolhatják a 
tataiak Magyarország Tortáját.

Fotó: mti
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 Ajánló, hirdetés

„A Helyiek Kedvenc Fürdője 2016” kategóriában 
még szavazhatunk a Tatai Fényes Fürdőre augusz-
tus 31-ig. A szavazók között wellness hétvégé-
ket és más értékes nyereményeket sorsolnak ki. 
Szavazni a www.tata.hu-n elérhető linken lehet.

„ A kör közepén állok…”
Énekelte az EDDA Művek több, mint 1100 
rajongója Tatán, a Szabadtéri Színpadon 
2016. augusztus 14-én. A zenekar ugyanaz-
zal az energiával, dinamikával, ritmussal tért 
vissza hozzánk, mint 20 évvel ezelőtt.
Töretlen népszerűségük a mai és a 40 évvel 
ezelőtti rock fiataljait is egyaránt vonzotta. 
Pataki Attila az Edda Művekkel ezen az es-
tén is örökre szóló élményt hagyott nekünk!
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt szervezé-
sében az idei nyáron a Legénybúcsú, a Zorán 
és az Operett nagykoncert, a HABANA SO-
CIAL CLUB mellett az Edda Művek nyúj-
totta a nyári szórakozás és pihenés lehetősé-
gét és élményét.
A Szabadtéri Színpad záró rendezvényére, 
Mága Zoltán és sztárvendégeinek koncertjé-
re, a Víz, Zene, Virág Fesztivál szervezésé-
ben kerül sor 2016 augusztus 18-án.

Legyen a Tatai Fényes Fürdő és Kemping 
a helyiek kedvenc fürdője!

Szavazzunk! 

A XXXIII. Minimaraton  
fotói

Fizetett hirdetés



Kultúra 2016. augusztus  18. II. évfolyam, 17. szám

 Látkép

6

A Kuny Domokos múzeum már ne-
gyedik alkalommal rendezi meg a 
Barlang/Grotta kiállítást Tatán a vár 
török kori bejárójában. Az augusztus 
6-án megnyílt kiállítás témája: Törté-
net nélkül.
A kiállításra 40 évnél fiatalabb, pro-
fesszionális képzőművészek és a mű-
vészeti egyetemek hallgatói jelent-
kezhettek festménnyel, grafikával, 
szoborral, installációval. A kiállítást 
meghívásos és szabad beadásos rend-
szerben rendezték. Az idei téma: „Tör-
ténet nélkül…”, teljes alkotói szabad-

ságot biztosított a fiatal művészeknek, 
akik stílustól függetlenül kísérletez-
hettek, és ezzel egy rendkívül színes, 
sokféleséget megjelenítő tárlat bonta-
kozik ki a látogatók előtt.
A Barlang/Grotta kiállításon idén is 
két díjat osztottak ki, amely két al-
kotónak nyújt kiállítási lehetőséget. 
A megnyitót követően, a tavalyi két 
nyertes önálló tárlatát is megnyitották 
a várban a nagyközönség előtt. A kor-
társ művészek, Monok Balázs és Tóth 
Norbert „NB I” című kiállítását szep-
tember 11-ig lehet megtekinteni.- áá -

Az idén már huszonhatodik alka-
lommal szervezték meg a Hopp 
Ferenc madarásztábort, ami azt 
jelenti, hogy a Ferencmajori-ha-
lastavaknál már több mint két 
évtizede komoly megfigyelése-
ket végeznek a területen. Maga 
a madárgyűrűzés minden évben 
július utolsó hetében kezdődik, 
és november közepéig tart, de a 
klasszikus tábor időszaka a nyár 
utolsó hónapja, ilyenkor megte-
lik fiatal madarászokkal a terület. 

A fiatalok segítségével összesen 
11-12 ezer madarat gyűrűz éven-
te a területen a Száz Völgy Ter-
mészetvédelmi Egyesület.
–Ez egy kimagaslóan jó évnek 
tűnik a számok alapján –magya-
rázta Csonka Péter, az egyesület 
elnöke –hiszen már most 30-
35%-kal több madarat gyűrűz-
tünk, mint az elmúlt években 
ebben az időszakban. Ez azt je-
lenti, hogy akár 14-15 ezer ma-
dár lábára is kerülhet gyűrű az 

idei szezonban, ha nem változik 
drasztikusan az időjárás, és nem 
lesznek hatalmas viharok.
A 26 éve működő táborban fo-
lyamatos az utánpótlás, hiszen 
azok mellett a fiatalok mellett, 
akik már évek óta visszajárnak a 
táborba mindig vannak olyanok 
is, akik első alkalommal vesz-
nek részt a programon. A közös 
mindegyikükben a természetvé-
delem iránti érdeklődés és a ma-
darak szeretete.
–Kimondottan azokat a szemé-
lyeket fogadjuk, akiknek már 
kialakult valamiféle érzékeny-
ségük, fogékonyságuk a téma 
iránt. Őket próbáljuk megtartani 
a természetvédelem, madárvé-
delem bűvkörében. Az, hogy ők 
professzionális madarászokká 
vagy „csak” madárbarátok ma-
radnak, igazából lényegtelen 
kérdés. Nekünk talán sokkal 
fontosabb, hogy minél több ma-
dárbarát legyen –taglalta Csonka 
Péter, a tábor vezetője.

A táborban több olyan ifjú is 
akad, aki nemcsak évek óta ál-
landó résztvevője a programnak, 
hanem természetvédelmi pályán 
tanul tovább. Ilyen például Sza-
bó Máté, aki nagy lelkesedéssel 
vezetett be minket a madárbefo-
gás rejtelmeibe például. A ma-
darak befogására egy speciális 
hálót használnak, amiket nap-
jában többször is ellenőriznek. 
A két- háromszáz méter hosz-
szan kifeszített a nejlon hálóhoz 
óránként kijárnak a madarászok, 
hogy összeszedjék a beleakadt 
madarakat. A tollasokat ezután 
kis textil zsákokba teszik –ter-
mészetesen külön-külön –majd 
a tábor központjában kialakított 
munkaállomásra viszik őket, 
ahol felmérik a kondíciójukat. 
Ezt követően kapnak egy egye-
di azonosítóval ellátott gyűrűt a 
lábukra. Végül a néhány perces 
folyamat után elengedik őket.
–Reggel fél ötkor kezdjük a háló 
szétnyitását, amit minden nap 

két ember végez. Ezután 6-kor 
megyünk az első nagy madár-
szedésre – magyarázta Szabó 
Máté, majd hozzátette: –Az idei 
évkiemelkedő, hiszen naponta 
150-200 madarat is meggyű-
rűzünk. Az előző években a napi 
átlag 100-150 volt, úgyhogy en-
nek nagyon örülünk  –taglalta a 
fiatal természetvédő.
A kifeszített hálókkal több élő-
helyről tudnak madarakat gyűj-
teni. Réten, bodzában, ahol a 
poszátafajokat és zöldikéket 
fognak meg, de van kifeszített 
háló nádban is, ahol a vízi élet-
módhoz alkalmazkodott mada-
rakat, törpe gémet, jégmadarat 
tudnak begyűjteni.
A madárgyűrűzéssel és a helyszí-
nen való megfigyelésekkel a ma-
darászok teljes képet kaphatnak 
arról, hogy egy-egy madárnak 
milyen szokásai vannak, így a 
fajok védelmi intézkedése érde-
kében is nagy előrelépést tudnak 
tenni.                      -pv-

Akár 15000 madár lábára is kerülhet gyűrű az idei szezonban

Az elmúlt időszakban több-
szörösére nőtt a Kuny Domo-
kos Múzeum Tatát ábrázoló 
képeslapjainak száma. Egy 
magángyűjtő révén ugyanis az 
eddigi 800-900 tételhez újabb 
2000 darabot sikerült besze-
rezni. Schmidtmayer Richárd, 
a múzeum igazgatóhelyettese 
elmondta, hogy a képeslapok 
unikális darabokkal egészítik 
ki a gyűjteményt.
–A gyűjtemény nagy része, 
azaz három album 1945 előtti 
képeslapokat foglal magában. 
Ami miatt ez számunkra külö-
nösen érdekes, hogy a legko-
rábbi képeslapok is megtalál-
hatók ebben a szerzeményben, 
ami nemcsak az anyagi értéket 
emeli ki, hanem azt a gondola-
tot is, hogy abban az időben mit 
gondoltak Tatáról fontosnak, 
mit tettek fel képeslapra –ma-
gyarázta az igazgatóhelyettes. 
Majd hozzátette: –A gyűjte-
ményben vannak olyan képes-
lapok, amelyek nemcsak a ké-
pükkel hordoznak információt 
a településről vagy a települé-
sen zajló eseményekről, hanem 
a hátoldalán lévő információk 
is izgalmassá válnak számunk-
ra. Ilyenek például azok, ame-
lyeket Dornyai Bélának cí-
meztek. Az egyik személyes 
kedvencem, amelyet Mikszáth 
Albertnek, Mikszáth Kálmán 
fiának címeztek. Ezt sajátos 
címzéssel kellett ausztriai nya-
ralására eljuttatni. Tehát olyan 
társadalmi kapcsolatokba is be-
pillantást nyerhetünk a képes-
lapok tüzetes átvizsgálásával, 
amire korábban nem gondol-
tunk, tehát a XIX.-XX. század 
fordulójáról. Ezután sokkal 
mélyebb képet tudunk alkotni 
Tatáról –magyarázta Schmidt-
mayer Richárd.
A tervek szerint októberre be-
fejeződik a képeslapok fel-
dolgozása, így azok digitális 
formában mindenki számára 
elérhetőek lesznek a múzeum 
honlapján.                          - pv -

Mesélő 
képeslapok

Barlang/Grotta és NB I 
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Idén tizenhetedik alkalommal 
szervezik meg a Tatai Ba-
rokk Fesztivált. A rendezvény 
egyik alapvető célja Tata cso-
dálatos természeti adottságait 
kihasználva, gyönyörű barokk 
épületekben, templomokban 
minél nagyobb közönségnek 
megmutatni Tata művészeti 
kincseit, értékeit. A fesztivál 
az elmúlt években több mű-
vészeti műfajban kínált szín-
vonalas programokat az ér-
deklődő művészetbarátoknak: 
zene, képzőművészet, tánc, 
irodalom, színház. A fesztivál-
lal egy időben rendezik meg 
a Schiffer Ervin Nemzetközi 
Zenei Mesterkurzust, világhí-
rű művésztanárok irányításá-
val. A kurzuson résztvevő – a 
világ minden részéről érkező 
- fiatal muzsikusok aktív sze-
replői a barokk programok-
nak is.Az idei fesztivált Men-
nersdorphi Menner Bernát 
(cc. 1786. – Tata, Komárom 
vármegye, 1846. április 27.) 
sziléziai származású magyar 
hegedűs és zeneszerző em-
lékére ajánlják a látogatók 
figyelmébe. Munkásságához 
kapcsolódva képzőművésze-
ti kiállítást szervezett a Kuny 
Domokos Múzeum. 

Menner Bernát élete
A 19. század elejétől Tata ud-
vari és templomi zenei életének 
támogatója gróf Esterházy II. 
Miklós (1775 – 1856) megbízta 
1806. szeptember 14-ével a szi-
léziai származású Menner Ber-
nátot a tatai plébániatemplom 
kórusának karnagyaként a ze-
nekar újbóli megszervezésével. 
Szüleivel és testvéreivel Pesten 
lakott. Fivére, mennersdorphi 
Menner Lajos (1797-1872), a 
ferencvárosi plébánia-templom 
karnagya, a nemzeti zenede ta-
nára volt. Nővére, mennersdor-
phi Menner Anna (1784-1858), 
akit „Nanett”nek becéztek, ope-
raénekesnő volt. Menner Anna 
férje, Czibulka Alajos (1768–
1845), tenorista, karmester, 
zeneszerző, karmesterként a 
pesti Német Színháznál 1816 
és 1833 között. A tatai zenekar 
fenntartásáról (hangszerek, kot-
ták beszerzése, orgona javítása) 
a zenészek és énekesek fizeté-
séről a gróf gondoskodott. A 
zeneszerző 1806-tól 1846-ig a 
tatai „hangászkar” igazgatója. 
Kinevezésekor az ispotályban 
(ma Kossuth tér 10. épület he-
lyén) lakott az épület 1834. évi 
leégéséig. A tűzvészben Men-
ner lakása sérült meg a legjob-

ban, ezért a várban utaltak ki 
egy ideiglenes lakást részére. 
Nem felelt meg, ezért egy hó-
nap múlva a plébániatemplom-
hoz közel, a Piac téri Czink-fé-
le házban (ma Kossuth tér 8.) 
kapott otthont, melyért az ura-
dalom évi 200 Ft-ot fizetett. 
Tatára érkezése után két évvel, 
1808-ban megnősült. Felesé-
ge Rössler Anna, aki az ötödik 
gyermek (Károly, Gusztáv, Já-
nos, Josepha, Emília) születése 
után meghalt. 1819. március 
21-én a „Director Chori Do-
minalis Tatae” (tatai uradalmi 
zenekar igazgatója) harminc-
két éves korában másodszor is 
megnősült és a tizenkilenc éves 
Hermann Annát vette el. A két 
házasságból tizenegy gyermeke 
született, közülük négyen korán 
meghaltak. János fia 1827-ben, 
József pedig 1836-ban elvégez-
te Tatán a hat osztályos piaris-
ta gimnáziumot. Legismertebb 
fia, dr. mennersdorphi Men-
ner Adolf (1824–1901), aki az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharcban orvos tiszt, majd 
szakíró és vármegyei főorvos 
volt. Menner Adolf neje Huber 
Mária (1845-1882) volt. Ami-
kor Menner Bernát 1846. április 
27-én, az anyakönyv szerint öt-

venkilenc évesen meg-
halt, ezen adat alapján 
születési évének 1786-
ot jelölhetjük meg.

Munkássága
A zenekar megszerve-
zését és a hangszerek 
beszerzését Menner a 
megbízatása után azon-
nal megkezdte. 1807 ja-
nuárjától hét zenésszel 
megkötötték a szerző-
dést, akik közül ketten 
az „Uradalmi Zeneis-
kolában” a gyermekek 
zenetanítását végezték. 
A zenészek és az éneke-
sek létszáma 1812-ben 
már 14 fő, 1830-ban 
pedig 15 főre emelke-
dett. Kották rendszeres 
vásárlásával Menner a 
lakásán (ispotály) ko-
moly kottatárat létesí-
tett. Európa zenéjének 
legújabb műveit (pl. 
Beethoven, Ludvig van: 
szimfónia VI., F-dúr; 
Haydn, Joseph: szim-
fóniák 93. d-dúr, 95. 
C-moll.; Mozart, W.A. 
szimfóniák: D-dúr, K. 
395., C-dúr, „Linzi”, 
K. 425.) megszerezte, s 
előadták a templomban, 
valamint a gróf kérésére 
rendezett házi koncerte-
ken. A katalógust 1829-
ben a zenekar tagjai ké-
szítették el. Tematikus 
jegyzék volt. Menner 
Bernát irányításával a 
tatai zenei élet 1806–
1846 közötti években 
élte fénykorát. A zené-
szek és az énekesek a 
plébániatemplomban 
a pénteki és szombati 
szentmiséken az orgo-
nálás mellett énekeltek. 
Vasárnapi és az ünnep-
napi szentmiséken va-
lamint a gyászmiséken 
a zenekar is szerepelt. 
Az Esterházy-uradalom 

által fenntartott énekkar és ze-
nekar a grófi család különböző 
ünnepi alkalmain (pl. házas-
ságkötés, a gróf születésnapja, 

a fiatal grófok sikeres vizsgája) 
valamint Esterházy II. Miklós 
gróf tatai és csákvári tartózko-
dása idején hetente 4-5 alka-
lommal szerepelt. 1842–1845 
között a rendszeres templomi 
szolgálat mellett Miklós gróf fe-
leségének, Roisinnak betegsége 
miatt, udvari muzsikálásról szó 
sem lehetett. A grófné 1845. 
december 17-én Nizzában halt 
meg. Az 1840-es évekből alig 
van említés vagy adat Menner 
együtteséről. Nem tudjuk mi-
kor lett beteg, mikor vezényelte 
utoljára a zenekart. Halálának 
körülményeiről az elhalálozása 
dátumán kívül, semmit sem tu-
dunk. Az anyakönyvi bejegyzés 
szerint Tatán temették el.

Főbb művei
Menner Bernátnak, mint zene-
szerzőnek a jelenleg még meg-
lévő 40 műve és jó néhány át-
irata alapos zenei készségről, jó 
rutinról tanúskodik: 1 szimfó-
nia, 3 opera, 1 kantáta, 6 mise, 
8 motetta, indulók, 1 magyar 
dal kísérettel, alkalmi művek 
jó néhány átírása. Menner nem 
tartozik a kora nagy zeneszer-
zői közé, de az elfelejtése is 
igazságtalan lenne.

Koncertek
1834. május 19-én „gr. Ester-
házy Miklós úrnak hangásza-
ti” igazgatója Menner Bernát 
úr felügyelete alatt a „tűz kár-
vallottainak felsegélésére” 
nagy hangversenyt adott. 1834 
szeptemberében Angoulême 
hercegné, XVI. Lajos francia 
király lányának tiszteletére 
rendezett hangverseny és ün-
nepi mise Tatán. 1838 pünkösd 
hétfőn a pesti árvíz károsultak 
javára rendezett „uradalmi han-
gászkör” hangversenye, ahol 
Mozart, Weber, Lindpainter, 
Romberg, Hummel és Jansa 
művei hangzottak el. A piarista 
gimnázium kórusát és zeneka-
rát nagy ünnepek alkalmával 
(pl. Veni Sancte, Kalazanci Szt. 
József ünnepe, néhány gyász-
mise) a plébániatemplom éne-
kesei és zenészei rendszeresen 
kisegítették.

17. Tatai Barokk Fesztivál – Menner Bernát emékére

A hagyományoknak megfelelő-
en a Tatai Barokk Fesztivállal 
párhuzamosan szervezik meg a 
Schiffer Ervin Nemzetközi Ze-
nei Mesterkurzust.
–A résztvevők a megszokott 
színvonalú kurzusra számít-
hatnak, hiszen emiatt járnak 
vissza évről évre –nyilatkozta 
Sebestyén Katalin hegedűmű-
vész –ennek megfelelően pedig 
a közönségnek is nívós koncer-
tekben lesz része.
2016 jubileumi év a mesterkur-

zus életében, hiszen a prog-
ramot kerek tíz évvel ezelőtt 
hívta életre a hegedűművész 
és férje, Schiffer Ervin. Az év-
forduló alkalmából meghívtak 
néhány régi növendéket, akik 
azóta már elindultak a nemzet-
közi zenei pályán. Az öt kiváló 
muzsikus egy külön koncerttel 
varázsolja el majd a tataiakat.
A tatai mesterkurzust sváj-
ci mintára hozták létre egy év-
tizeddel ezelőtt. A svájci Mor-
ges városában 20 éven keresz-
tül tanították a világ minden 
tájáról érkezett fiatal muzsiku-
sokat a szóló és kamarazenélés 
mesterfogásaira. A svájci sike-
rek után Sebestyén Katalin he-
gedűművész és Schiffer Ervin 
brácsaművész úgy döntöttek, 
hogy Tatára hozzák a rendez-
vényt. Azóta itt is nagy sikerrel 
rendezik meg. Külföldi és ha-
zai zenei egyetemek hallgatói 
gyűlnek össze évről évre, hogy 
együtt zenéljenek, fejlődje-
nek. Fontos megemlíteni azt is, 
hogy a tatai kurzusok magyar 
résztvevői közül már hét fiatal 
zenész nyert felvételt külföldi 
zenei egyetemekre.
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Augusztus 21. vasárnap 
15.00, 17.00
Oroszlány – Tatai AC 
megyei I. osztály U-19 és 
felnőtt
augusztus 27. szombat 
15.00,  17.00
Tatai AC – Sárisáp megyei 
I. osztály U-19 és felnőtt
A hazai mérkőzéseket az 
Edzőtáborban rendezik.
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Most már nyugodtan énekelhet-
nék az egykori Illés slágert a TAC 
kézisei, hiszen elérhető közelség-
be került a Sportcsarnok átadása. 
Hónapok óta nagy a sürgés-forgás 
a Kőkúti Iskola és a Május 1 út kö-
zötti területen. Nagyon belehúz-
tak a kivitelezők, hiszen október 

végén, november elején meg kell 
kezdeni a műszaki átadást. Lázár 
Ottó, a TAC elnöke szinte napi 
vendég az építkezésen.
L.O.: nagyon várjuk, hogy kész 
legyen a csarnok. Jó lenne már 
saját otthon a kézilabdázóknak és 
a röplabdásoknak. Úgy gondolom 
olyan épület lesz ez, amely nem 
csak a csapatoknak, hanem a né-
zőknek is megelégedésére fog 
szolgálni.
- Az említett sportágakon kívül kik 
használhatják majd a csarnokot?
L.O.: több célra szánjuk a létesít-
ményt. Elsősorban –mivel a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség TAO 
keretében épül – a kézilabda fel-
nőtt és utánpótlás csapatok edzé-
seinek, mérkőzéseinek ad helyet. 
Itt tudnak edzeni a TAC női röp-
labda szakosztályának csapatai 

is. Az edzések délután fél 3 után 
kezdődnek. A délelőtt az iskolai 
testnevelésé, elsősorban a Kőkúti 
Iskola testnevelés óráit tartják itt. 
További egyeztetést igényel a re-
formátus Gimnázium és a Bláthy 
testnevelési óráinak a beütemezé-
se. Az esti időszak az edzéseket 
követően lehet a szabadidősporté.
- Mit lehet elmondani a csarnok-
ról?
L.O.: akkora a küzdőtere, hogy 
függönnyel elválasztva két nagy 
és egy kisebb tornatermet tudunk 
kialakítani, így akár három test-
nevelés óra is tartható egyszerre. 
A sportolóknak 4 öltöző áll a ren-
delkezésükre, de külön öltözők 
vannak a testnevelési órákra. A 
nézőkkel zajló eseményeken 470 
fős lelátó fogadja a látogatókat 
kényelmes ülőhelyekkel. Ezt a le-

látót az edzéseken, órákon –mivel 
mozgatható- be lehet tolni a fal 
mellé. A legnagyobb figyelmet a 
sportpadlóra fordítottuk és remé-
lem mindenki számára megfelelő 
anyagot találtunk.
- Mikor vehetik birtokba a sporto-
lók, az iskolások?
L.O.: a kivitelezővel megkötött 
szerződés szerint október végére 
el kell készülni a csarnoknak. A 
műszaki átadás, a hiánypótlás úgy 
gondolom, novemberben lezajlik. 
Szeretném, ha decemberben pró-
baüzemként ki tudnánk próbálni 
mind sportra, mind kulturális ese-
ményre. Aztán reményeim szerint 
2017. január 1-vel beállna a ren-
des munkarend. Persze addig még 
rengeteg munka, egyeztetés vár 
ránk, de ezt a kis időt már kibír-
juk.                                      -ta- 

Felépül végül a házunk…

Nem tudom, ki hogy van vele, 
de sok ez a három olimpiai 
hét. Főleg így hogy este 11 
körül még vannak érdekes 
események, de hajnali 3-kor 
már kezdődik Rió szerint az 
esti program. Elég sok kial-
vatlan embertársammal talál-
koztam az utóbbi napokban, 
hiszen aki csak egy kicsit 
is szereti a sportot, az négy 
évenként mindegy mikor, de 
megnézi a világ legnagyobb 
sporteseményét. Hogy azu-
tán melyik sportág versenye a 
nap melyik szakában van, azt 
nagyjából –nesze neked szak-
ma- a közvetítést elnyerő TV 
társaság dönti el.  Most éppen 
az amerikaiak kedvéért van-
nak akkor az úszóversenyek, 
amikor. Keseregnek is, hogy 
Hosszú Katinka elviszi előlük 
a show-t, de azért nekik is van 
egy Phelps -ük.
Eddig nem panaszkodhatunk 
a magyar olimpiai csapat sze-
replésére. A vívók régen sze-
repeltek ilyen jól, az úszók-
ban (Hosszúban) benne volt 
a 3-4 arany. Talán a dzsúdó-
soktól többet vártunk, de aki 
ebben a követhetetlen kvalifi-
kációs őrületen keresztül ott 
van az olimpián az előtt le a 
kalappal. Talán Tóth Kriszti-
án (dzsúdó) fogalmazta meg 
legjobban azt, hogy mekko-
ra teher van a versenyzőkön 
szakmailag és gazdaságilag 
is. Szakmailag el kell viselni 
adott esetben az esélyesség 
terhét, ne nyomjon össze va-
lakit az öt karika. Gazdasá-
gilag sok pénz forog kockán. 
Helyezettként, érmesként 
milliók, tíz milliók juthatnak 
a versenyzőkhöz, amely gya-
korlatilag nyugodtabb megél-
hetést tesz (tenne) lehetővé. 
És ezek után ez, akár kimond-
ja, akár nem, a versenyző fe-
jében biztos megfordul. De 
mi drukkolunk nekik, szeret-
jük őket, még ha ki is kapnak. 
És hajnali 4-kor büszkén csa-
punk álmos szemekkel a leve-
gőbe, amikor magyar győzel-
met látunk. Mert a győzelem, 
a siker mindannyiunké, akár 
nappal, akár éjjel, akár hajnal-
ban.         -ta -

Hajnali mámor

Elkezdődött a megyei labdarúgó 
bajnokság. A TAC a nagy rivá-
lis Kecskéd együttesét fogadta. 
Tavasszal hazai pályán veresé-
get szenvedett a tatai csapat, így 
most nem csak a jó kezdés hanem 
a visszavágás reménye is fűtötte 
őket. Szép számú közönség láto-
gatott ki a meccsre, nagyon so-
kan jöttek és hangosak is voltak 
a vendég szurkolók.  A Kecskéd 
szerzett vezetést, amit az első 
félidő hajrájában egy remek sza-
badrúgás góllal egyenlített ki a 
TAC. A második játékrész csak 
hazai gólokat hozott, jól játszott 
a csapat és megérdemelten nyert.

Tatai AC – Wati Kecskéd KSK 
4-1 (1-1)
Tata: 200 néző       
Játékvezető: Tamási P.
Góllövő: Csapó 42, Csordás D. 
55, Rába 74,89 ill. Horváth 18.
Wéber Roland edző: Nagyon 
örülök hogy végre sikerült győ-
zelemmel kezdeni a bajnoksá-
got. Végig éreztem hogy nyerni 
fogunk. Jól mutatkoztak be az 
U-19-ből felkerült fiatalok is.
Az U-19-es kétszeres bajnok-
csapat is győzelemmel kezdte a 
bajnokságot. A TAC végig ma-
gabiztosan játszott és nem volt 
kérdés hogy fölényes diadallal 

zárja a meccset. Külön dicséret 
illeti Koronczi Szabolcsot a 3 
mesterhármasért.
Tatai AC – Wati Kecskéd KSK 
8-0 (3-0)
Vezette: Janovics I.
Góllövő: Koronczi 20,56,68, Ba-
logh 27, Jónás 38, Járóka 79,89, 
Nádolszky 88
Kele Zoltán edző: Nem gondol-
tam hogy ilyen nagy arányú győ-
zelmet aratunk. A felkészülés 
nem teljesen úgy sikerült ahogy 
terveztem, ezért még néhány hé-
tig keményen fogunk dolgozni. 
A csapat átalakulóban van de jók 
leszünk.                              - ta -

Már javában folynak a 2016. évi 
nyári olimpiai játékok a brazíli-
ai Rio de Janeiróban, ahol nincs 
hiány magyar sportsikerekben. 
A légvonalban tőlünk közel 10 
ezer kilométeres távolságra lévő 
nagyvárosba Tata híre is elér, 
hiszen számos, az idei olimpián 
induló magyar sportoló felkészü-
lése kötődik hozzánk.
Dr. Kocs Mihály, az Agostyán-
ban élő mozgásszervi specialista, 
eredetileg szakállatorvosként az 
állatoknál szerzett tapasztalatait 
vitte át a humángyógyászatba, 
a mozgásszervi problémák or-
voslásába. Számos élsportoló-
nak segített már regenerálódni, 
erősödni. Kovács Sarolta öttu-
sázóval, már az előző olimpiát 
megelőzően találkozott, akkor 
egy térdproblémával került a 
doktor úrhoz, aki segítette a re-
habilitációját és egy speciális ét-
rend kiegészítővel is támogatta, 
ami fokozza az állóképességét. 
Ennek eredményeként, már az 
előző olimpián rekordot úszott 
a sportolónő. Később a moszk-
vai világbajnokságra való felké-
szülésben folytatódott a közös 
munkájuk, ami olyan jól sikerült, 

hogy egyéniben és csapatban is 
világbajnok lett Kovács Sarolta. 
A kiváló eredmények után már 
nem volt kérdés, hogy Kocs Mi-
hály az olimpiai felkészülésben 

is támogatja az öttusázót, akinek 
riói sikereiben nagyon bízik a 
doktor úr.
Ezen a nyáron sok olimpiára ké-
szülő versenyző költözött be a 

Tatai Edzőtáborba. Megszokott 
dolog, hogy a nagy versenyek 
előtt megnő a foglalások száma. 
Itt edzettek a vívók, Szász Emese, 
Imre Géza, Boczkó Gábor, Redl 
András és Somfai Péter. Az öttu-
sázók gyűjtötték a kilométereket 
vízben és szárazon egyaránt, va-
lamint szitára lőtték a lőtáblákat. 
Rengeteget dolgozott Földházi 
Zsófi, Kovács Sarolta, Demeter 
Bence és Marosi Ádám. A birkó-
zószőnyegen gyűrték egymást a 
kötöttfogású válogatottak, akik-
nek külföldi edzőpartnereik is 
voltak. Az augusztus 6-i indulásig 
maradt Tatán Bácsi Péter, Kiss Ba-
lázs, Lőrincz Tamás és Viktor. A 
magyar olimpiai csapat legnehe-
zebb embere Nagy Péter súlyeme-
lő is az edzőtáborban nyögött a 
súlyok alatt. Az atléták közül Baji 
Balázs, Helebrandt Máté, Kovács 
Barbara, Krizsán Xénia, Pars 
Krisztián közül volt aki csak né-
hány napot, de volt aki több hetet 
is városunkban készült. Reméljük, 
hogy a Tatai Edzőtáborban eltöl-
tött napok és elvégzett edzések az 
eredményekben is megmutatkoz-
nak és így a város is osztozhat a 
várt sikerekben.                         - áá -

Tata híre Rióba is elér…

Kezdésnek TAC-os góleső Még egy kis Minimaraton
A címlapfotó is mutatja hogy 
nagy versennyé lépett elő a Tatai 
Minimaraton. Összesen 118 ser-
leg és 303 érem talált gazdára. Az 
eredmények a www.tata.hu hon-
lapon megtalálhatók. Az alábbi-
akban néhány  tatai eredményt 
emelünk ki.
Leggyorsabb tatai nők: 
1. Tirla Krisztina  1:05:01.0
2. Urhegyi Viktória  1.05:47.6
3. Molnár Anna 1:06:00.8
Leggyorsabb tatai férfiak:  
1. Avar András  48:37.8
2. Orbán Gábor 57:31.2
3. Nemoda Zsolt 57:53.5
Nők csapat 200 évig:           
1. Tanár Úr angyalai 5:13:37
(Varga Annabella, Molnár Anna, 
Gaál Eszter, Varga Dorottya,    
Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina)
Női váltó 35 évig:                   
1.TAC lányok  1:06:57.4
(Pajka Zsófia, Hanzlik Éva,  
Belezsai Laura)
Férfi váltó 76-100 évig:         
1. Levi Strausz Team  1:16:03.6
(Strausz Levente, Strausz Lász-
ló, Béres Gábor).        - ta -
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