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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 

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

„A tájban élő ember” című nyer-
tes projektjével a Neszmélyi Bo-
rút Egyesület turisztikai látogató-
pontokat és tanösvényt alakít ki 
térségünkben. A munkába a Szent 
István Egyetem hallgatói is bekap-
csolódtak, kutatómunkájuk eddigi 
eredményeiről a Városháza díszter-
mében tartottak projekteredmény 
bemutatót május 11-én.
A Neszmélyi Borút Egyesület „A 
tájban élő ember” Ökoturisztikai 
Látogatópontok a Nyugat-Gerecsé-
ben címmel nyert el korábban egy 
TOP pályázatot, konzorciumi part-
nerei: Baj és Dunaszentmiklós köz-
ségek önkormányzatai. A projekt 
megvalósulásának helyszínei Tata, 
Baj és Dunaszentmiklós területén 
találhatóak, ahol ökoturisztikai lá-
togatópontokat, és egy, a környék 
növényvilágát bemutató, fajvédel-
mi eszközökkel és információs táb-
lákkal felszerelt mintegy 100 km 
hosszú tanösvényt alakítanak ki. 
A tatai, baji, és dunaszentmiklósi 
kül- és beltéri látogatópontokban 
lesz interaktív, valamint oktatóter-
mi infrastruktúrával ellátott bemu-
tató tér, mely egy multifunkcionális 
közösségi térként is fog működni, 
s alkalmas lesz környezeti nevelési 
programok, vetítések, előadások, 
kézműves foglalkozások, stb. meg-
szervezésére, valamint kerékpáros 
pont, amely a településen áthaladó 
kerékpáros turisták igényeit fog-
ja szolgálni. A projekt keretében, 

a Nyugat-Gerecse táji, épített- és 
szakrális örökségi elemeinek be-
mutatását szolgáló tanösvény az év 
365 napján elérhető lesz a látogatók 
számára. Az együttműködés célja 
térségi, turisztikai termékcsomag 
és tematikus turisztikai fejlesztés 
létrehozása, mellyel megyei szintű 
turisztikai vonzerő elemekre épülő, 
koordinált fejlesztés valósul meg.
A Szent István Egyetem Tájépíté-
szeti és Településtervezői Tanszé-
kének hallgatói az év elejétől vé-
geznek kutatómunkát a térségben, 
hogy szaktudásukkal segítsék „A 
tájban élő ember” projekt megva-
lósítását. A hallgatóknak nem szo-
katlan a feladat, hiszen már 2017 
tavaszán több hónapos kutatómun-
kát végeztek a Tápió vidékén, hogy 
hozzájáruljanak a natúrpark létre-
hozásához. Végrehajtották azokat 
a közös, az egész térségre kiterjedő 
projekteket (natúrpark honlap, tér-
kép, zöldút hálózat, információs 
táblarendszer, közös kiadványok, 
stb.), melyek szükségesek a natúr-
park beindításához.
Kollányi László az egyetem tan-
székvezetője tájékoztatott arról, 
hogy a végzős hallgatókkal minden 
évben kiválasztják az ország vala-
melyik részét, ahol területfejlesz-
tési tervet készítenek. A pályázat 
kapcsán kerültek most térségünk-
be, s itt végzik féléves gyakorla-
tukat a hallgatók. Ez a munka az 
egyetem diákjai számára azért is 

hasznos, mert élő kapcsolat alakul 
ki a diákok és a helyi szereplők kö-
zött.
2018. első félévében a Szent István 
Egyetem 46 hallgatója vette fel azt 
a kurzust, amely fölméri a Nyu-
gat-Gerecse környékét a tankörök 
összehangolt munkája, előadások, 
szemináriumok, és terepgyakor-
latok során, ezzel segítve a Nesz-
mélyi Borút Egyesület projektjét. 
Február 28-án a vezető tanárok 
kíséretében, március 28-án kis cso-
portokban járták be a településeket, 
május elején pedig háromnapos te-
repgyakorlaton vettek részt, majd 
az összegyűjtött információk alap-
ján javaslatokat fogalmaznak meg 
a kiemelt tájértékekről, a leendő 

öko-bemutató pontokról.
Ízing László, a Neszmélyi Borút 
Egyesület nevében a Városházán 
elmondta: - a hallgatók tájépítész 
szakon végeznek, tehát rendelkez-
nek a megfelelő érzékenységgel 
és szakismerettel. A feladatuk az, 
hogy bejárva a tanösvény tervezett 
útvonalát összegyűjtik a fellelhető 
értékeket, melyekről információs 
táblákat készítenek. Ezeket a hall-
gatók tervezik meg, majd javaslat-
ként átadják, s így lesznek az alap-
jai a végleges tábláknak.
Michl József Tata polgármestere a 
témában úgy nyilatkozott:- minden 
olyan együttműködésnek nagyon 
örül a város, amelynek során külső 
szemlélők figyelik meg azt, hogy 
mi itt hogyan élünk a Tatai járás-
ban, s ennek a tájnak és a benne 
élőknek a kapcsolatából milyen 
hasznos információk szerezhetők. 
Tata és környező települései rég-
óta dolgoznak azon, hogy a helyi 
fejlesztések még jobban illeszked-
jenek a környezethez, s a kistérség-
re vonatkozó fejlesztési tervekhez 
ezek az új szempontok komoly se-
gítséget fognak adni.
A projekt elindult, hamarosan meg-
kezdődik a tanösvény három nagy 
információs pontjának rendbeté-
tele, valamint azoknak az anya-
goknak az előkészítése, tervezése 
és kivitelezése, amelyek ezeken a 
pontokon adnak majd információ-
kat a látogatóknak. A projektered-
mény bemutatón a Szent István 
Egyetem hallgatói saját készítésű 
prezentációjukon keresztül mu-
tatták be a térségünkben elvégzett 
munkájuk eredményeit. A projekt 
teljes időtartama három év.     - áá -

A tatai várban található Kuny 
Domokos Múzeumba – a Mátyás 
király-emlékév jegyében – új ván-
dorkiállítás érkezett, amelynek 
ünnepélyes megnyitójára május 
11-én került sor. A „Hunyadiak 
fegyverben” című tárlat Bánság-
hi Máté páncélkészítő iparmű-
vész XIV-XV. századi páncél- és 
fegyvermásolatait mutatja be, 
megjelenítve Hunyadi János és 
Mátyás király korát, a korszak 
harcászatát. A kiállítás megnyi-
tóján Dr. Schmidtmayer Richárd 
múzeumigazgató emelte ki Má-
tyás hadszervező nagyságát, a hí-

res Fekete Sereg történetének né-
hány érdekességét. Michl József, 
Tata város polgármestere köszön-
tőjében Mátyás és Tata várának 
szoros kapcsolatát hangsúlyozta. 
Korabeli dallamokkal Berendi 
Viktória ifjú gitárművész alapozta 
meg a megnyitó hangulatát, vala-
mint reneszánsz ruhakölteménye-
ivel mutatkozott be a Korok Ruhái 
Társulat. A hivatalos rész után az 
érdeklődők Nagy Roland tárlat-
vezetésén ismerhették meg az új 
kiállítás izgalmas részleteit, végül 
a Zsigmond Király Borlovagrend 
kiváló nedűivel frissülhettek fel.

Hunyadiak fegyverben 

A tájban élő ember

Fotó: Kuny Domokos Múzeum
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hivatalában, Tata,  
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Bővebb információk:

www.tata.hu
Tatai TV Képújság

OLVASSA ONLiNe iS LAPUNKAT!
www. varoskapuujsag.hu

Tata Város Önkormányzatának 
kéthetente 

megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.

Felelős kiadó: Berczelly Attila 
vezérigazgató 

Szerkeszti: Tatai Televízió 
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc

iSSN 2416-1586
Nyomtatás: 

Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető: 

Horváth Gábor Ferenc 
nyomdavezető

Terjeszti: Tatai Városkapu 
Közhasznú Zrt.

A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com

2890 Tata, Agostyáni u. 1-3. 

Várjuk észrevételeiket, 
javaslatakat. 

Szerkesszünk együtt! 

Az elmúlt hetekben ismeretlenek a 
város több pontjáról is eltulajdoní-
tottak a Városgazda Kft. által kiül-
tetett növényeket, palántákat.
Elloptak többek között az Öreg-
tó partjáról a lovarda felőli oldal-
ról nyolc, nemrég ültetett tiszafát, 
valamint frissen kihelyezett virá-
gokat: levendulát, begóniát a Ha-
rangláb mellől és az Angolparkból.
Acsai Zoltán a Városgazda Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója 
úgy nyilatkozott: - minden jóér-
zésű embert felháborít a növények 

eltulajdonítása, ami nem csupán 
anyagi kárt jelent, hanem semmibe 
veszi a város szépítéséért végzett 
munkát, és rontja Tata városképét, 
természeti szépségét, turisztikai 
vonzerejét is.
Bár legtöbbször a csendes éjszakai 
órákban követik el ezeket a cselek-
ményeket, kérjük, ha valaki ilyes-
mit lát, értesítse a Városgazdát, az 
Önkormányzatot vagy a rendőr-
séget. Vigyázzunk Tatára, védjük 
meg közösen a természeti értéke-
inket!                       - áá -

Frissen kiültetett növényeket loptak el városszerte

Tatai Egészségügyi 
Alapellátó Intézmény

Dr. Cseh Tamás
intézményvezető

2890 Tata, Fürdő u. 19. 

KÖZPONTI ORVOSI üGyELET:
Telefonszámok:

ügyelet: +36 34 381 440
Titkárság: +36 34 586 058
Védőnők: +36 34 586 059

E-mail: ugyelet@tata.hu

A rendelés ideje:  
 hétfő-péntek 16.00 – 8.00

hétvégén és ünnepnapokon 
8.00 – másnap 8.00

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatom a tatai lakcímmel 
rendelkezőket, hogy a központi 
címregiszterről és címkezelésről 
szóló 345/2014. (XII. 23.) Kor-
mányrendelet (továbbiakban 
Kormányrendelet) 2. §-a alapján 
a Magyarország területén talál-
ható ingatlannak a rendeletben 
rögzített eljárási rend szerint 
megállapított és a központi cím-
regiszterbe bejegyzett címmel 
kell rendelkeznie. 

A Kormány címképzésért fele-
lős szervként és címkezeléssel 
összefüggő feladatok ellátására 
az ingatlan fekvése szerint ille-
tékes települési önkormányzat 
jegyzőjét jelölte ki. 
A hivatkozott rendelet alapján 
a jegyző felülvizsgálja az illeté-
kességi területén található címek 
megfelelését a Kormányrendelet 
előírásainak, és szükség esetén 
az érintett ingatlanok vonatko-
zásában a címkezelést lefolytat-

ja.
Felülvizsgálandó az a cím, 
amely nem a Kormányrendelet 
előírásai szerint tartalmazza a 
közterület nevét, jellegét, ház-
számot továbbá az épület, lép-
csőház, szint, ajtó megjelölését.
A címkezelés során a nem meg-
felelő cím módosításra és nyil-
vántartó rendszerbe rögzítésre 
kerül, így az érinti a polgárok 
lakcímkártyáját, esetlegesen 
egyéb okiratait. 

A lakcím módosításról a jegyző 
határozattal dönt, melynek vég-
legessé válását követően a Tatai 
Járási Hivatal Kormányablak 
Osztálya hivatalból intézkedik 
a lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány cseréje iránt.
A Kormányrendelet által előírt 
adatellenőrzés és az érintett in-
gatlanok vonatkozásában a cím-
kezelés lefolytatását ütemezve 
tervezzük, különösen az alábbi 
városrészeket érintően:

Érettségivel rendelkező állás-
keresők részére:
- Tatabánya képzési helyszínnel:
Társadalombiztosítási és bérügy-
intéző 
Irodai titkár (Tesztírás a foglal-
koztatási osztályon!)
Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző (Tesztírás a foglalkoz-
tatási osztályon!)
Mechatronikai technikus
PLC programozó
Szakképzettséggel rendelkező 
álláskeresők részére:
- Tatabánya képzési helyszínnel
Angol alapfokú nyelvvizsgára 

felkészítő tanfolyam
Angol középfokú nyelvvizsgára 
felkészítő tanfolyam
Alapfokú iskolai (általános 
iskola) végzettséggel rendel-
kező álláskereső ügyfeleink 
számára:
Tatai képzési helyszínnel:
Hűtő- és légtechnikai rendszer-
szerelő, 
Sütőipari és gyorspékségi mun-
kás
Villanyszerelő
Volfrámelektródás védőgázas ív-
hegesztő
Tatabánya képzési helyszínnel:

Élelmiszer és vegyiáru eladó 
(tesztírás a foglalkoztatási osztá-
lyon)
Burkoló
Targoncavezető+raktárkezelő
Konyha kisegítő 
Óvodai dajka (jelentkezési hatá-
ridő: 2018.05.14.)
Pincér
Szakács
Szerszámkészítő 
Szociális gondozó és ápoló (je-
lentkezési határidő: 2018.05.14.)
Cukrász (Tesztírás a foglalkozta-
tási osztályon!)
Gyártósori gépbeállító

Textiltermék összeállító 
Tisztítás-technológiai szakmun-
kás 
Vendéglátó eladó 
A képzések a regisztrált álláske-
resőknek ingyenesek!
A tanfolyam időtartamára kere-
setpótló juttatás bruttó 81 530 Ft
és útiköltség térítés (bérlet 100 %) 
biztosított.
Amennyiben Önt érdekli valame-
lyik képzési lehetőség, forduljon 
bizalommal a Tatai Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztály (Tata, 
Erzsébet királyné tér 10.) munka-
társaihoz.

FELSŐ-TATA
Kocsi utca 
Fazekas utca
Váralja utca
Hajdú utca 
Fürdő utca
Rákóczi utca
Hősök tere
Malom köz
Hullám utca
Keszthelyi utca érintett szakasza
Május 1. út érintett szakasza
NAGYKERT
Nagykert utca
Dadi út
Dob utca
Toldi Miklós utca
Nefelejcs utca
Iskola utca
Kinizsi Pál utca
Kocsi út
Móricz Zsigmond tér 
Környei utca 
Környei köz 

HALASTÓ-FÉNYES
Fényes fasor tanya
Csever utca
Új út érintett szakasza
Keszthelyi utca érintett szakasza
Kazincbarcikai utca
Pálóczi Horváth Ádám utca
Naszályi út – Komáromi út ke-
reszteződése
Piactér tér
Grébics - Látóhegy
TÓVÁROS
Bacsó Béla utca 66. 
Honvéd utca 
Gesztenye fasor érintett szakasza
Csapó utca
Új út érintett szakasza
Egység utca
Bem utca
Bartók Béla utca
Alkotmány utca
Malom utca
Vágó utca
Erzsébet királyné tér

Petőfi Sándor utca
Dobroszláv utca
Művész utca
Damjanich utca
Almási út – eleje
Agostyáni utca belterületi 
szakasza
ÚJHEGY
Agostyáni utca külterületi szakasza
Akácfa utca vége
KERTVÁROS
Deák Ferenc utca eleje+társas-
házak 
Székely Bertalan utca
Baji út 35. (társasházak)
ÖREG-TÓ
Fácános kert
Boglárka utca páratlan oldala
Boglárka utca páros oldala
IPARI PARK
Nem érint teljes utcát
AGOSTyÁN
Neugebirg uta
Szabadság utca

Az 1. ütemben (2018. december 
31-ig) az alábbi utcák azon in-
gatlanai esetében várható cím-
kezelés, ahol a cím nem a Kor-
mányrendeletnek megfelelő:
Hullám utca
Dadi út
Dob utca
Malom utca
Vágó utca
Almási út – eleje
Agostyáni utca bel- és külterüle-
ti szakasza
Fácános kert
Boglárka utca páros oldala
Agostyán - Szabadság utca
A következő ütem esedékessé-
géről Tata Város Önkormány-
zatának hirdetőtábláján és hiva-
talos honlapján (www.tata.hu) 
adunk tájékoztatást. 

dr. Kórósi Emőke
jegyző

Lakossági tájékoztatás

Tájékoztató munkaerőpiaci képzésekről

Egy kisebb részén leomlott a 
hétvégén a Fazekas utcában ta-
lálható Kőfaragó-ház tetőszer-
kezete, födémszerkezete és 
falazata az épület oldalhomlok-
zatán.
A közvetlen életveszélyes 
helyzet feloldása megtörtént, a 
közterületet omlásveszély egy-
általán nem fenyegeti, a szak-
emberek folyamatosan dolgoz-

nak a javításon.
Az épület felújítására vonatko-
zó közbeszerzést a tulajdonos 
Tata Város Önkormányzata 
nyertes Európai Uniós pályá-
zata kapcsán korábban már 
kiírta, a közbeszerzési eljárás 
jelenleg bírálati szakaszban 
van. Ennek lezárását követően 
indulhat az épület felújítása, 
rekonstrukciója.                - áá -

Statikus vizsgálja a Kőfaragó-házat

Fotó: Domokos Attila
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„Megrendült szívvel búcsúzunk Cs. Kiss Ernő 
bácsitól, ugyanakkor hálát is adunk szép, hosszú, 
termékeny életéért. Visszaemlékezem egy győri 
egyetemi kollégiumban a győri egyetemistáknak 
tartott előadására, amelyben egy résztvevő fiatal 
odasúgta nekem, hogy ennek az idős embernek 
milyen szép keze van. S, való igaz, hogy Ernő bá-
csinak szép keze volt; átvitt értelemben is: mert ez 
a kéz, gondoskodó kéz volt, a hitvestársról, a sze-
retett családtagokról atyai jósággal gondoskodó 
kéz. Megteremtett és fölépített egy életet számukra 
sok nehéz munkával. Ez a kéz becsületes is volt; 
Ernő bátyám nagyon sokszor mondogatta, hogy 
nála minden papírra vetett szerződésnél többet ér 
a kézfogás és az adott szó. Ugyanakkor ez a kéz 
teremtő erővel bírt, hiszen a hosszú évtizedek alatt 
készített művészi alkotásai ezt bizonyítják. Külön 
hálával gondolok Rá azért is, mert szinte minden 
lelkipásztori állomáshelyemen őrzik az ő teremtő 
kezének műveit. Végül, de nem utolsó sorban ez a 
kéz imádságra kulcsolt kéz is volt.
Cs. Kiss Ernő népi iparművész előadásaiban és 
négyszemközti beszélgetéseinkben is gyakran 
vallotta meg, hogy látszólag kilátástalan hely-
zetekben is őt az Isten mindig a tenyerén, kezén 
hordozta. Temetési szertartásainkon énekeljük az 
ismert imádságot: „Istenem, örök Atyám szent 
kezedbe adom lelkem!” Hallgassa meg érte való 
fohászainkat az Úr, és gondoskodó, alkotó éle-
tét jutalmazza meg az örök élet boldogságával. 
Szerető hitvesének, családtagjainak, barátainak, 
a rá emlékező tisztelőinek adjon az Úr megnyug-
vást és vigasztalódást!”
Ezekkel a gondolatokkal búcsúztatta 
dr. Szalai Gábor atya Cs. Kiss Ernőt a gyászszer-
tartáson.

Michl József Tata Város polgármestere a követke-
ző emlékekkel búcsúzott:             
„Drága Edit néni, kedves gyászoló család, ked-
ves tataiak és vendégeink!
Miután Gábor atya felidézte Ernő bácsi legszebb 
jelképét, a kezét, én azt szeretném felidézni, hogy 
Ernő bácsi egy olyan ember volt itt közöttünk, aki 
egész életében szembe ment a történelemmel. Fi-
atal gyermekként 16 évesen a nagy világpolitikai 
döntésekkel szembeszállva szökött át Magyaror-
szágra, amikor Erdélyt Romániához visszacsa-
tolták. Mindaz, amit a drága jó szüleitől meg-
tanult, a hazája, a nemzete iránti szeretete, még 
annál is nagyobb volt, hogy a családi biztonságot 
válassza, s együtt maradjon a szeretteivel. Szöké-
se után Magyarországon a debreceni népi kollé-
giumban talált először otthonra, aztán beállt az 
újonnan alakuló magyar néphadseregbe, ahol 
mindvégig - mindenhol ugyanazt akarta hirdetni 
és terjeszteni: hogy milyen gyönyörű a mi Kár-
pát-medencénk, mennyi kincset gyűjtöttek össze 
az őseink, és mennyi mindenért kell hálát adnunk 
nap, mint nap. Ezt persze akkoriban sokallták és 
elűzték őt a hadseregből, de akkor talált rá arra, 
amit mindig is megélt, s ami az ő igazi hivatása 
lett: a teremtés, amit a talentumokról szóló pél-
dabeszéd szerint mindannyian megkaptunk. Edit 
nénivel való szerelmüket megerősítette azzal a 
munkával, amellyel minden napját végigdolgoz-
va olyan hűséges maradt a nemzetéhez s annak 
hagyományaihoz, hogy művészete az életévé 
vált. A természet adta egyik legszebb anyagnak, 
a fának lett a mívese. Olyan mívese lett, aki az 
eredeti, természeti szépségnél is többet tudott 
kihozni az Isten teremtményéből. Nemcsak feldí-
szítette a fát amelyet faragott, hanem üzenettel 
is ellátta: olyan üzenettel, amely máig hatóan és 
örökké ott lesz minden faragásában. Ernő bácsi 
az utolsó pillanatig keményen dolgozott, amíg a 
betegség le nem döntötte a lábáról. Napi 10-12 
órán át faragott, alkotott. Amikor a Fenyő-téri 
emlékoszlopot avattuk elmondta, a szüleitől azt 
tanulta, hogy minden este amikor lefekszik, gon-
dolja végig:- tudott-e a kupacra még egy téglát 
tenni, tudott-e valamit azon a napon az Isten 
teremtett világához hozzátenni? Cs. Kiss Ernő 

tanító és tanár, népdalénekes és néptáncos, tábo-
rok szervezője volt egyszerre, a faragásban pedig 
minden ősi motívum megjelenítője. Az életében 
elkészített számos gyönyörűség mellett végül a 
fő műve is elkészülhetett. Micsoda nagy ajándék, 
ha valakinek az a feladat jut, hogy az Istennek 
asztalt készítsen! Ernő bácsi az Istennek készített 
asztalt ide, a mi templomunkba és több helyre is. 
Oltárt készített azért, hogy az Isten megjelenhes-
sen közöttünk, és hogy az ő hitvallása szinte ész-
revétlenül, de mégis velünk lehessen az alkotásán 
keresztül. 
Drága jó Ernő bácsi, minden tatai, minden bará-
tod-éljenek a világban bárhol- mindenki nevében 
köszönjük neked áldott életedet, köszönjük mind-
azt a tanítást és jóságot, amit elhoztál közénk. Ál-
dott legyen a te emléked, s a Jó Isten nyugtasson 
örök nyugalomban.”

Búcsú gondolatok. Cs. Kiss Ernő emlékére
„Búcsúznom kell székely barátom. Nehezemre 
esik. Leülök csendben, megiszom egy pohár bort. 
Emlékezek. Mikor megismertelek, mosolygós sze-
meddel rám néztél és kezet adtál. Megérintett a 
lélek melege. Aki ezt a kézfogást érezte, sosem 
tud elfeledni. Bizonytalan lábakon álltam akkor, 
de te átadtad lelked erejét.
Így emlékezek rád. Nem volt olyan nap az éle-
tedben, mit hasztalanul töltöttél volna. Kincseket 
kerestél, szorgalmasan, nap mint nap. Kincseidet 
velünk osztottad meg, önzetlenül. Ha látom va-
lamelyik alkotásod, mely naponta ránk köszön, 
tudom, hogy érdemes, hogy küzdeni kell.
„Maroknyi székely porlik, mint a szikla; Népek 
harcának zajló tengerén”
Te megvívtad harcaidat, mindvégig nemzetünk 
szolgálatában álltál. A fenyő nem hajlik a vihar-
ban, csak törik. Te mindvégig ott álltál töretlenül, 
az utolsó pillanatig.
Találkoznunk kellett, és bízom az Urat, az újrata-
lálkozást. Isten akarata szerint.
Van egy falu a Hargita és a Csíki Havasok között. 
El fogok menni, és imádkozni fogok ott.
Nyugodjál Isten kegyelmében.                           
            Dr. Cseh Tamás

A TÖLGYFÁRÓL
„Ernő bácsit 1997 nyarán ismertük meg. Egy ta-
tai képviselő mutatott be minket Ernő bácsinak és 
Edit néninek. Első találkozásunkkor éppen nagy 
munkában voltak, tetőfelújítás és területrendezés 
folyt náluk. Nagy örömmel és szeretettel fogad-
tak minket. Én akkortájt kezdtem el fát faragni 
csak úgy kedvtelésből,de ez a találkozás megvál-
toztatott mindent. Ernő bácsi biztatásával végleg 
a faragóvéső és a faragóbunkó lett a munkaesz-
közöm. Látogatásaink alkalmával beszélgettünk 
munkáról, fákról és azok titkairól. Szinte mindig 
megcsodáltuk a kertet, Edit néni virágait, a bok-
rokban fészkelő rigókat, az eresz alatt építkező 
fecskéket, a büszke vagy épp szégyenlős pávákat 
és a hófehér galambokat. Elmondta, hogy ebből 
és abból a tölgyfarönkből mi fog készülni. Min-
dig megkérdezte,hogy min dolgozom és biztatott, 
hogy csak csináljam, mert ez a dolgom. Ernő 
bácsiból áradt az az ősi vele született tudásösz-
tön, amit az Istentől és a székely őseitől kapott 
hagyatékul, tálentumul. Ő ezzel a hagyatékkal 
felvértezve alkotott az Isten, a Haza és a Család 
dicsőségére. Minden darab holtnak tűnő fának, 
ami kezei közé került életet adott, és megtöltötte 
hittel és szeretettel. A fafaragás volt számára a 
kifejezés, mert minden alkotásából sugárzott a 
szeretet és a tisztelet. Mindegy mit alkotott, sze-
rette és tisztelte a legkisebbtől a legnagyobbig. 
Örült minden alkotásának. Örült minden tanítvá-
nyának. Örült, hogy adhatott a jelennek és a jö-
vőnek. Minden amit alkotott, legyen az apró vagy 
monumentális, emlékeztessen egy olyan alkotó 
emberre, aki megtett mindent a hazájáért!  Isten 
veled Ernő bácsi!   
UI: Aki sok tölgyfát farag, az maga is azzá válik.”

V. Smídt Róbert szőgyéni 
szobrász és fafaragóművész

Barátunk Cs. Kiss Ernő
„Vannak emberek, akik felépítik/megcsinálják 
magukat. Tudják, milyenek akarnak lenni kí-
vül-belül. Milyen legyen a frizurájuk, az öltöz-
ködési stílusuk, milyen körökben jelenjenek meg, 
kik a választott barátaik, hogy az önmagukról 
kialakított képnek megfeleljenek. Minden társa-
dalmi szerepüknek ( házastárs, tanító, segítő, mű-
vész, munkatárs, barát stb) igyekeznek jól megfe-
lelni, a környezetük elismerését élvezve.
Ilyen önmagát felépítő emberként ismertük Cs. 
Kiss Ernőt. Megjelenésével, a félhosszúra ha-
gyott hajával, markáns bajuszával, összekacsin-
tó, érdeklődő tekintetével figyelmet felkeltő alak-

ja volt környezetének.
Feleségül választotta a szép Vince Editet, akivel 
hosszú, szerető házasságban élt. Szerettek együtt 
lenni, megjelenni, egymáshoz tartoztak. Együtt 
szerettük Őket.
Ernő szívesen tanított, fafaragó táborokat szer-
vezett, a tehetséges fiatalokat elindította a famű-
ves mesterség útján. Baráti beszélgetésekben és 
a táborokban is gyakran mesélt a gyermekkori 
élményeiről, a népi kultúráról, amit az erdélyi 
Csíkjenőfalváról hozott.
Jókedvében szép népdalokat énekelt, fiatalabban 
még táncra is perdült, remekül táncolt.
Boldog volt, ha a faragásai iránt érdeklődtünk, 
behívott a műhelyébe, mesélt a céljairól, tervei-
ről. A népművészetet mesterfokon ismerte és gya-
korolta, sok-sok alkotása jelzi tehetségét szerte a 
világban. Köztéri alkotásai Tatabányán és Tatán 
ékesítik a tereket.
Templomi bútorai és két szobra, amelyet Szt. Er-
zsébet és Szt. Imre tiszteletére állított a Kapucí-
nus Templomban hirdetik az értékválasztását.
Végzetes betegségéig aktív volt a munkában, sőt 
még utána is a képességeihez mérten.
Segítőkészségével megkönnyítette a hozzá fordu-
ló Erdélyből áttelepültek beilleszkedését a helyi 
társadalomba. Minden munkahelyéről megőrizte 
a jó kapcsolatait. A társaságok központi alakja 
volt, szerette, ha rá figyelnek, szívesen adomá-
zott. Idős korában a bölcs öreg szerepkört alakí-
totta ki magának, jól állt neki.
Sok barátja volt. Öröm számunkra, hogy minket is 
a barátai közé választott, szeretettel őrizzük Őt.”

Szentessy Éva, Szentessy László

„Én a megemlékezésem pár sorát nem a meg-
szokott módon szeretném megosztani, ahogy a 
szemléletem ezt kívánja. Azt tartom, hogy egy 
ember mikor befejezi a földi küldetését, elhagy-
ja az elhasználódott fizikai testét, a lelke egy új 
testet öltve újjá születik, és ha szerette azt a földi 
életet, amit eddig élt, folytatja. Ez igaz leginkább 
egy alkotó emberre, mert mint Ernő bácsi is gyö-
kereit, igazhitű székely lelkiséggel elhozta, át-
mentette és azt a magot itt végső lakhelyén, az én 
szülővárosomban, Tatán ültette el. Ez is a szoros 
kötődésem egyik kapocsa Ernő bácsihoz. De nem 
csak nekem, hanem sok-sok száz vagy ezer em-
bernek, legyen művész, tanár vagy diák, aki befo-
gadta azt az üzenetet, amit Ernő bácsi személye 
sugárzott. Tanításain, alkotásain keresztül min-
dig a magyarság nagyságát, egységét tanította. 
Kitartott mindig amellett, hogy „nincs lehetet-
len, csak tehetetlen”. Ez utóbbiért nagyon tudott 
mérges lenni. Én Ernő bácsival 1991-ben ismer-
kedtem meg, pályaválasztásom idején. Akkori-
ban működő tatai úttörőházban tartott fafaragó 
diákszakkört. Megbeszéltük, hogy mivel én ezt a 
szakmát szeretném kitanulni, járjak a szakkörre, 
ezen kívül nagy szeretettel fogad a szentélybe (én 
neveztem el így), mert nekem a műhelye mindig 
is olyan volt, mint egy szent hely, amikor belép-
tem és megláttam a sok félkész alkotást, elöntött 
valami melegség. De nem csak a hely fogott meg, 
hanem az a szeretet, ahogy fogadtak, Ernő bácsi 
és felesége Edit néni egyaránt.
Sok év elteltével már hazajártam, nemcsak úgy 
fogadtak, mint kisinast, hanem mint fogadott 
unokát, ezért mindig azt mondták, „Ha erre 
jársz, gyere be kisfiam, csak szólj telefonon, hogy 
ithol-e vagyunk.”
Ernő bácsinak mindig is volt egy másik oldala, 
amiért sokan nehezteltek rá, de csak azért, mert 
nem akarták elfogadni azt a szemléletet, amit ő 
vall. Ő a precizitást, egyediséget, a kitartást, 
stb. tudta csak elfogadni, nagyon kevés dologra 
mondta azt, hogy az a jó, de azt sose mondta, hogy 
az tökéletes. Ez saját alkotásánál is érvényesült. 
Erre van egy történetem vele kapcsolatban. Egy 
emlékoszlop tervén dolgoztam, megakadtam egy 
jelkép alkalmazásánál. Elmentem Ernő bácsihoz, 
hogy kikérjem tanácsát. Egyszer csak Edit néni 
lépett a műhelybe, hozott egy kávét, és kérdezte 
„Mi készül, kisfiam? „Mondtam, egy emlékosz-
lop, de megakadtam, vagyis van egy elképzelé-
sem, de kikérem Ernő bácsi véleményét. Edit néni 
ránézett és láttam rajta, hogy tetszik a vázlatom, 
megszólalt. „De hát szép egységes ez kisfiam. Mi 
a gond vele?” Erre Ernő bácsi mélyet sóhajtott 
és így szólt, „Nem jó, de különben is Editke, ne 
szóljon bele! Ez nem jelképezi azt, amit üzennie 
kell ennek az oszlopnak.” Edit nénivel mosolyog-
tunk az orrunk alatt, tudtuk, ha szemléletkülönb-
ség van kettőjük között, akkor magázni szokta 
Edit nénit. Éreztem a vázlatommal nagy baj nem 
lehet, csak egy kis korrekcióra szorul. Megta-
nultam az évek folyamán Ernő bácsi gondolatát 
befogadni és alkalmazni.  A határozott nem jó-
nak volt egy üzenete, hogy az ember sose bízza el 

önmagát, gondolkodjon, nem másoljon más al-
kotásáról. Ezért mérges is volt mindig, ha valaki 
másolva faragott. Azt mondta, „a könyv az isme-
redést, nem a megoldást szolgálja.” Én ezt örök-
re bevéstem a tudatomba, nekem is ez lett a filo-
zófiám. Ernő bácsi tiszteletre és szeretetre méltó 
személyiség.  Kötelességemnek érzem ápolni és 
továbbadni azt a tudást, örökséget, amit belém 
táplált, nagy szeretettel. Köszönet mindazért, 
amit együtt végigcsináltunk, a kitartásáért, az 
ösztönzéséért. Egyrészt neki köszönhetem a pá-
lyafutásom alatt a sok örömteli sikert, elismerést, 
mindig támogatott, volt, hogy nem tudott szemé-
lyesen, de kapcsolatain keresztül.
Pótolhatatlan nagyszerű ember, ki örökké élni 
fog.”
Vass Henrik csont- és fafaragó népi iparművész, 

népművészet ifjú mestere

„Délceg tartása, székely arcéllel megformált, 
szép feje, nyugodt, derűs beszéde, figyelme a má-
sik iránt elterelte a figyelmet koráról. Hihetetlen, 
hogy egyik utolsó, nagy munkáját, az aradi vérta-
núk emlékére faragott kopjafát nyolcvanon jóval 
túl faragta! Honnan volt ez az erő? Honnan ez 
a tartás?
Nem kímélte a sors, élete kész regény volt, míg 
végül a siker, a beérkezés több évtizedes nyugal-
mat biztosított számára, szívós munkával eltöl-
tött éveket, amikor tanítványok, művésztársak és 
tisztelők vették - talán nem túlzás: rajongták - 
körül. Erejének talán legfőbb forrása az öröksé-
ge volt, a Székelyföld ereje, kitartása és derűje. 
Ezt őrizte meg számára a magyar népdal és a 
tánc, amely mindennapi kenyere volt, örömének 
és bánatának spontán kifejezési formája, s va-
lóban megélhetése is, népzenészként, néptánc 
oktatóként. Néhány évvel ezelőtt mesélte, milyen 
örömmel nézi a Felszállott a páva műsorát, és ha 
megszólal a zene, még mozdul a lába…
Dekoratőri („mozigrafikusi”) munkája során 
került a tatai és tatabányai művészek közelébe, 
majd szoros barátságba velük. A művészvilág tag-
ja volt, idővel a helyi művésztársadalom tekinté-
lyes nesztorává vált. Kiváló rajzkészsége ellenére 
nem a képzőművészet felé mozdult, hanem ráta-
lált egy alkalmazott területre, a díszítőművészet, 
népművészet egy ágára, a fafaragásra, s ezt kép-
viselte egészen kivételes minőségben. A geológiai 
múzeum székelykapuja, számos kopjafa-emlékmű 
avárosban, a kapucinus templom szentélyének 
bútorai és a szentek szobrai ugyanott, csak a 
legismertebb alkotások a nagyszámú és nagy je-
lentőségű életműből. A tanítást ezen a területen 
folytatta: fafaragó táborokat, köröket szervezett, 
szerte az országban, tanítványai útját egyenget-
te, kiállításokat szervezett. Jó lehetett tőle tanul-
ni: szép szóval oktatta és szerette a tanítványait. 
Jó volt vele beszélgetni: a történetmesélésnek is 
mestere volt, de nem élt fölényével: szívesen hall-
gatott, kérdezett, bíztatta beszélgetőtársát.
A fafaragással való elköteleződése egybe esett az 
ún. Nomád nemzedék jelentkezésével. Az 1970-
es években a népművészet újjászületésének le-
hettünk tanúi: a néptánc, a népzene mellett népi 
mesterségek éledtek újjá, immár nem az életmó-
dot szolgálva, hanem az iparművészet területén, 
de a népművészet hatása megmutatkozott az épí-
tészetben, irodalomban, sőt a könnyűzenében is. 
Ennek a „lázadó” nemzedéknek a képviselője 
volt Cs. Kiss Ernő is, hiszen az életmű fő hangsú-
lya, a faragás, éppen erre az időszakra esett (ek-
kor kezdődött), s a faragás hátterében ugyanúgy 
a nemzeti gondolat megfogalmazásának, s ezzel 
együtt a szabadság kifejezésének szándéka állt. 
Cs. Kiss Ernő magas művészi színvonalra emel-
te a faragást, ötvözve az iparművészeti tervezés 
szempontjait a népi motívumok hagyományos, 
spontán módon áradó gazdagságával. A fara-
gás hagyományától indult el, és az iparművészet, 
nemritkán az autonóm szobrászat területére ér-
kezett meg.
Krajcsirovits Henrik festőművésszel baráti vi-
szonyt ápolt, őt kérte fel a család a művész sí-
remlékének elkészítésével 2007-ben. Három 
évvel ezelőtt, az elárvult Krajcsirovits-műte-
remben rendezett művész-beszélgetések sorában 
ő volt az első vendég. Baráti kör vette körül, 
szeretettel mesélt, mosolygott, tervezgetett. Az 
életút történetének folyamatából kirajzolódott 
a karakter: a magyar örökség és az egyetemes 
kultúra iránt fogékony, irodalommal, népkölté-
szettel, művészettel foglalkozó, a népművészet 
és folklór különböző ágai iránt fogékony, művé-
szi tehetséggel megáldott, hittel élő emberé: a 
teljes életet élő emberé. Nem sokkal ezután ke-
rült kórházba, a beszélgetés folytatására sajnos 
már nem került sor…”
           Kövesdi Mónika

Búcsúzunk Cs. Kiss Ernőtől
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Egy Dsida Jenő versfoszlánnyal 
kezdem az Bajtársi Klub május 
3-án megtartott Anyák napi meg-
emlékezését. „Áldd meg imádsá-
gát, melyben el nem fárad, áldd 
meg két kezeddel az édesanyámat. 
Hallgasd meg Jó Istenem legbuz-
góbb imámat, köszönöm-köszö-
nöm az Édesanyámat”. Sárközi 
József klubvezető köszöntötte a 
megjelenteket és kívánt minden 
édesanyának, nagymamának, déd-
mamának hosszú és boldog életet. 

Az anyák tiszteletéről és megbe-
csüléséről szóltak a további gon-
dolatai. A műsor első számaként 
Lázár Antal tárogatójának hangja 
töltötte be a termet. Többek között 
Koncz Zsuzsától a „Mama kérlek, 
meséld el nekem”, Kovács Katitól 
az „Úgy szeretném meghálálni”, 
és Koós Jánostól „Egy ősz hajú 
asszony” című dalát játszotta el. 
A gyönyörű dallamok alatt sze-
mem sarkából láttam, hogy sok 
édesanyja, illetve nagymama elő-

vette zsebkendőjét, könnyeikkel 
küszködtek. Ezt követően Sárközi 
József elmondta, hogy kb. 10 éve 
„Kurátor” a Bacsó Béla úti Junior-
ka Óvodában. Elég sokszor meg-
fordul az óvodában, és jó tapasz-
talatai vannak. Ezután az óvoda 
„kisemberkéi” adták elő a csak-
nem egy órás műsorukat. Olyanok 
voltak, mintha egyenesen az an-
gyalok közül jöttek volna, a rózsás 
arcú kicsi gyermekek. Egyik szebb 
volt, mint a másik. Eszünkbe ju-
tott a gyermekkorunk, mikor mi is 
ilyen lázas izgalommal készültünk 
az Anyák Napi mondókáinkra. Az 
óvónők odaadó és szerető gondos-
kodása látszott a gyerekek felké-
szülésén. Mintegy 12 kis óvodás 
szerepelt, úgy közösségben, mint 
szólóban. Nagy taps köszöntöt-
te őket. A Klub a szereplőket kis 
ajándékokkal jutalmazta. Az óvo-
dások levonulása után Máthé Já-
nosné és Bankó Róbert rögtönöz-
tek egy duettet  „A régi emlékekre 
emlékszel – e még” címmel. Majd 
Sárközi József kérte, hogy akinek 

van édesanyjával kapcsolatban 
emléke, azt szívesen hallgatjuk. Ő 
is elmondta, hogy édesanyjával és 
öccsével együtt minden évben ki-
mentek a temetőbe, miután édes-
apja korábban meghalt. Azt a gon-
doskodást, amit öccsével együtt 
édesanyjától kaptak, sosem felejti 
el. Nagyon szívesen emlékszik 
vissza édesanyjára. A kedvenc 
ételével várta őket, a legnagyobb 
szeretettel, mikor találkoztak. Ezt 
követően, Deliné Olga elmesélte, 
hogy édesanyja 4 kisgyermekkel 
(6, 4, 2 évesek és Olga pólyás 
gyermek volt) miként menekült a 
háború borzalmai elől. Az ottho-
nukba beszállásolt német katonák, 
elmondták, hogy pár nap múlva 
bombázások lesznek a környéken. 
Rédéről mentek volna a Fejér me-
gyében lakó nagyszülőkhöz hó-
ban, fagyban. Gyalog indultak el 
a mintegy 5 km-res távolságú Ba-
konybánki állomásra. Az édesapa 
akkor katona volt, így édesanyjá-
nak a 4 gyermekkel egyedül kel-
lett elutazni. Az úton felvette őket 

az orosz hadsereg katonákkal vo-
nuló egyik gépkocsija. A nagy si-
etségben édesanyja a 3 gyermeket 
és csomagokat felrakta a tehervo-
natra, mikor észrevette, hogy az 
orosz katona kiejtette a pólyából a 
kis Olgát, a pólya üresen a katona 
hóna alatt volt. Ekkor édesanyja a 
gyerekeket lekapkodta a vonatról, 
miután az már indult, és vissza-
futva hamar megtalálta az úton 
Olgát. Beszaladt vele az állomás-
főnök feleségéhez, és sikerült új-
raéleszteni a már majdnem kihűlt 
testet. A tehervonatot kb. 6-7 km-
re bombatalálat érte, a vonaton 
utazók mindnyájan meghaltak. A 
4 tagú család így menekült meg a 
tragédiától, hogy Olga elveszett. 
Édesanyjának soha nem tudta 
megköszönni, hogy mit tett értük. 
Ezután Zentay László mesélt a 
régi gyermekkoráról, és egy szép 
verset idézett a NŐK Lapjából. 
Sárközi József a soron következő 
eseményekre hívta fel a figyelmet, 
és az Anyák Napi megemlékezés 
véget ért.                          Nagy Olga

Szép eredményeket értek el ter-
mészetismeretből a vaszarys 
diákok. A megyei Kaán Károly 
versenyen:a 6. évfolyamon 1. 
Rossz Koppány, 2. Fekets Lilla 
és Lepsényi András. Felkészítő 
tanáruk: Tóthné Guba Zsuzsan-
na. Az 5. évfolyamon 4. Flórián 
Dávid, 5. Judea-Farkas Bence, 6. 
Orosz Ádám. Felkészítő tanáruk 
Müller Amália.
Ötödik alkalommal rendezték 
meg a Bolyai Természettudomá-
nyi Csapatverseny területi for-
dulóit. A versenyre négy fős csa-
patok nevezhettek a 3. – tól a 8. 
évfolyamig. Hatodik évfolyamig 
a tananyag a természetismeretre, 
a 7-8. évfolyam anyaga a bioló-
gia, földrajz mellett kémia és fi-
zika tantárgyakra is épült. Az ün-
nepélyes eredményhirdetésen az 
első hat csapat vehetett részt Szé-

kesfehérváron az 
az Észak- Pannónia 
Körzet díjkiosztó 
ünnepségén. A ha-
todikosok között 
2. helyen végzett 
a „Kert-észek csa-
pata”,  amelynek 
tagjai: Fekets Lil-

la, Rigó Nóra, Lepsényi András 
és Rossz Koppány. 5. helyezett 
a „Természeti rajongók” csapata: 
Schrenk Dóra, Bíró-Papp Olivér, 
Nyikos Mátyás és Takács Viktor 
csapattagokkal. Felkészítő ta-
náruk Tóthné Guba Zsuzsanna. 
A nyolcadik évfolyamon 4. lett 
a „Biomenta” csapat, tagjai: Fe-
kets Anna, Fekets Virág, Gunics 
Nóra, és Nagy Mirtill. Tanáraik: 
Avramcsevné Hegedűs Ildikó, 

Csalainé Csengődi Judit, Kóthay 
Péter és Réti András.
Kémia tantárgyból is sikeresen 
szerepeltek diákjaink  a megyei 
megmérettetéseken. A Hevesy 
György Kémia Verseny megyei 
fordulóján a következő eredmé-
nyek születtek: a 7. évfolyamon 
3. Kiss Viktor, 6. Apagyi Balázs. 

A nyolcadikosoknál 1. Bilszky 
Márk, 2. Gunics Nóra és 3. Fe-
kets Virág. A Curie Kémia em-
lékversenyen országos döntőbe 
jutott Huszár Benedek 7. osztá-
lyos tanuló. A versenyzők felké-
szítője Csalainé Csengődi  Judit 
volt. 
A tavaszi szünetben Nyíregy-
házán rendezték meg a Jedlik 
Ányos Fizikaverseny országos 
döntőjét, ahol számítási, mérési, 

jelenségelemző és fizikatörténe-
ti feladatokkal tették próbára a 
diákok tudását. Bilszky Márk 8. 
osztályos tanuló nagy örömünkre 
4. helyezést ért el ezen a megmé-
rettetésen. Felkészítő tanára  Av-
ramcsevné Hegedűs Ildikó.
Az április 21-én az alsóbb évfo-
lyamoknak szóló Jedlik Ányos 
Matematikaverseny országos 
döntőjén   Farkas Lili 5. osztá-
lyos tanuló  3. lett. Felkészítő ta-
nára Csalainé Csengődi Judit.
Matematikából a Zrínyi Ilona 
Matematikaversenyen megyénk 
legeredményesebb iskolájaként 
ismét elnyertük a vándorkupát. 
2. évfolyamon Srágli Kristóf 2. 
, Serfőző Balázs 4. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk Dr. Lévai-
né Ujvári Mária. A negyedikesek 
közül Serfőző Fanni 4. helyezett. 
Tanára Pál Zsu-
zsanna. 5. évfo-
lyamon  Csalainé 
Csengődi Judit 
tanítványai vol-
tak nagyon ered-
ményesek:
1. Farkas Lili, aki 
az országos dön-
tőbe jutott. 4. Il-
lés Bars, 7. Bog-
nár Balázs, 9. 
Zalavári Miklós. 

Farkas Lili az országos döntőn a 
32. helyezést ért el.  6. évfolya-
mon: 4. Rossz Koppány, 7. Nagy 
Benjámin, 8. Fodor Samu, 9. 
Nagy Dávid. Ők Nyakasné Szi-
getvári Zita és Mészárosné Nagy 
Éva tanítványai.
7. évfolyamon: 9. Bottyán Zsófia. 
A Nemzetközi Kenguru Mate-
matikaversenyen is kiemelkedő 
eredményeket értek el diákjaink. 
A megyei fordulóban az 5. évfo-
lyamon 2.     Bognár Balázs és Né-
meth Mátyás, 4. Urbanics Anna, 
7. Borisza Benedek, 9. Farkas 
Lili. Felkészítő tanáruk Csalainé 
Csengődi Judit. 7. évfolyamon 4. 
Apagyi Balázs,  8. Rácz Berill. 
Minden eredményes diáknak és 
felkészítő tanáraiknak gratulá-
lunk! Avramcsevné Hegedűs Ildikó, 
Réti András munkaközösség-vezetők

Természettudományi sikerek a Vaszary Iskolában

„Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, áldd meg két kezeddel az édesanyámat” 

Az Interreg Duna Transznaci-
onális Együttműködési Prog-
ram keretében megvalósuló, 
INSiGHTS elnevezésű projekt 
„Integrált, lassú, zöld és egész-
ségközpontú turizmus stratégi-
ák” háromnapos (2018. április 
25-27) 4. bilaterális walkshopja 
keretében április 26-án Tatán, 
az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központban rendeztek nemzet-
közi partnertalálkozót és helyi 
érdekeltek találkozóját.
Az esemény házigazdája az 
INSiGHTS nemzetközi projekt-
vezető partnere a Pons Danubii 
EGTC volt. A találkozón részt 
vett a Pons Danubii közvetlen 
partnerének Hargita Megye Ta-
nácsának háromtagú küldöttsé-

ge, valamint Michael Meyer, a 
Pons Danubii EGTC németor-
szági szakértője is. A helyi tu-
risztikai szakemberek bevonása 
a program fontos részét képezi, 
mivel tudásuk és tapasztalatuk 
elengedhetetlen a régió turiszti-
kai fejlesztésében, amely a pro-
jekt egyik fontos célkitűzése.
A résztvevőket Michl József, 
Tata polgármestere és a Pons 
Danubii EGTC közgyűlésének 
elnöke köszöntötte. Ezt követő-
en Michael Meyer a turisztikai 
csomagok kialakításának elmé-
leti és gyakorlati módszereiről 
tartott előadást, majd interaktív 
beszélgetés keretén belül konk-
rét ötletek hangzottak el a Pons 
Danubii régióra vonatkozó tu-

risztikai csomagok kialakítá-
sáról. Vidáné-Aradi Nikolett, a 
Duna-Gerecse regionális TDM 
menedzsere Komárom-Eszter-
gom megye Integrált Regionális 
Turisztikai Menedzsment rend-
szeréről tartott előadást, míg 
Szentesi Tamás, a Komáromi 
TDM vezetője az Integrált He-
lyi Turisztikai Menedzsment 
rendszereket mutatta be Komá-
rom példáján keresztül. A prog-
ram Varga Lilla, a Dunamente 
regionális TDM irodavezetőjé-
nek előadásával zárult, aki az 
Integrált Turisztikai Menedzs-
ment rendszereket mutatta be a 
Duna mentén Szlovákiában. A 
tatai találkozó angol és magyar 
nyelven zajlott.        - áá -

Egészségközpontú turizmus stratégiák 
Dániel András neve egyre is-
mertebb a mai gyermekiroda-
lomban. A mesekönyvek kö-
zött böngésző szülők gyakran 
emelik le köteteit a gyermek-
könyvtár polcáról, és miután 
elolvastak gyermekeiknek egy 
történetet, azt sorra követik a 
további művek.
Gyermekkönyvtárunk vendégül 
látta az írót 2018. május 2-án. 
A találkozóra kisiskolások ér-
keztek, közülük sokan már jól 
ismerték a kuflikról szóló so-
rozatot. Most néhány történe-
tet magától az írótól hallgattak 
meg és tekintettek meg hozzá 
kapcsolódóan képeket. Dániel 
András azon szerzők sorát gaz-
dagítja, akik nemcsak írnak, ha-

nem a rajzokat is maguk készítik 
a könyveikhez. A kufli figurák 
alakjai először kezdetlegesek 
voltak, majd az illusztrátor egy-
re finomított a ceruzavonáso-
kon, amíg olyan lett, mint ami-
lyennek a kiadott könyvekben 
látjuk őket.
A kuflik és a mohamanyi vala-
mint a Tengerre, kuflik! című 
történeteket mesélte el az író a 
kicsiknek, és kiderült, hogy a 
résztvevő gyermekek is szeretnek 
a pocsolyában ugrándozni, akár 
csak a kuflik. Végezetül András 
levetítette Az igazi fák sosem 
horkolnak című mesét. A  kufli 
rajongók a televízióban is nyo-
mon követhetik a különleges kis 
lények életét.         Goldschmidt Éva

Könyvtárba, kuflik!
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 Ajánló

TATA-Környei ú. temető
Marosi Ágnes Mária
Élő Istvánné
Gárdonné Nagy Ilona
Novák István
Babai József
Horváth Istvánné
Vörös Rudolf
Tóth Lászlóné
Antal Zoltán

Dénes Endre
TATA - Almási úti temető
Valkó Lajosné
Metzler János
SZOMÓD
Eck Györgyné
Reisz Ferencné
BAJ
Simonfi Ferenc
Csicsai Bernátné

Dobos József
NASZÁLY
Pirityi István
Méreg Lajos
KOCS
Dávid Gáspár
NESZMÉLY
Szijjártó Dezsőné
Béke porAikrA!

  komárom-esztergom Megyei Temetkezési kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2018. áprilisban elhunytak

“INGYEN MOZI”

Ingyenes filmvetítés  
az Építők parkjában 

a SÉRÓ Büfénél 
a Tatai TV 

szervezésében

IDŐPONT: 
május 26. szombat  

20.00

Május 
- ÖRÖkSÉgüNk haVa
- Tata barlangjai
- Fafaragó tábor
- Cseppekből nőtt 

mesevilág
- Dobroszláv Lajos 

festőművész
- Séró kupák

TOP-2.1.2-15
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A ZOFI Rendezvényszervező 
Kft. neves múzeumi szakembe-
rek és történészek támogatásával 
idén 11. alkalommal rendezi meg 
május 18-19-20-án a „Tatai Pata-
ra 1597” Török-kori Történelmi 
Fesztivált, melyről május 9-én 
tartottak sajtótájékoztatót a szer-
vezők Budapesten.
A fesztivál az 1597-es sikeres 
tatai ostrom és gróf Pálffy Mik-
lós hadvezéri tevékenysége előtt 
tiszteleg, a rendezvény helyszíne 
ebben az évben is a tatai vár és 
az Esterházy kastély előtti tér. A 
kerettörténet szerint az 1594-ben 
kirobbanó újabb háborúban Tata 
négybástyás vára török kézen 

van és komoly akadálya a sikeres 
dunántúli keresztény hadmozdu-
latok indításának. A hadi kudar-
cokat látva gróf Pálffy Miklós 
komáromi főkapitány furfangos 
tűzmestereinek segítségével csel-
vetésre szánja magát, és 1597-
ben kapupetárdával „kopogtat be 
a várkapun”.
A korhű ruhák, haditechnikai 
eszközök és autentikus csataje-
lenetek idén is egyedülálló él-
ményt garantálnak majd a nézők 
számára. A látogatók 2018-ban 
több mint 500 hagyományőr 
izgalmas bemutatóit, korhű ru-
házatát csodálhatják meg. A ha-
gyományőrök egyébként Olasz-

országból, Szlovákiából, Cseh 
és Lengyelországból érkeznek 
a magyar vitézek mellé, s több 
mint 15 ezer kilométert tesznek 
meg azért, hogy részesei lehesse-
nek a Tatai Patarának.
A fesztivál helyszínén bárki el-
merülhet a 16-17. század életének 
mindennapjaiban, kipróbálhatja 
magát a korabeli mesterségek-
ben vagy ételek készítésében. A 
vendégeket különböző kulturá-
lis programok, katonazenekari 
fesztivál, lovasbemutatók, török 
kávékóstoltatás, hastáncosok és 
korhű vásári forgatag várja mu-
tatványosokkal, tűzzsonglőrök-
kel és a Nánai Sólymos Vitézek 
vidám történelmi színielőadása-
ival. Mindeközben „Sarkantyú 
peng, szoknya lebben” a Bo-
rudvarban, ahol a néptáncosok 
táncházzal és rangos Nemzetközi 
Néptánc találkozóval készülnek 
az eseményre, valamint a 25. 
Klapka György Lövészdandár is 
felvonultatja legmodernebb hadi-
technikai eszközeit.
A sajtótájékoztatón Zombori Mi-
hály a ZOFI Rendezvényszerve-
ző Kft. vezetője elmondta: - Idén 
nemcsak a megszokott nagy lét-
számú hagyományőr bemutatókat 

láthatja majd a közönség, hanem 
emellett részletesebben egy-egy, 
a korra jellemző hadi eseményt 
is megjelenítenek, eredeti rajzok 
és szemléltető anyagok segítsé-
gével kivetítve a látogatóknak, 
ezúttal még inkább interaktívvá 
és akciódúsabbá téve a történel-
mi eseményeket. Szintén a ha-
gyományőrökhöz kapcsolódik, 
hogy olyan produkciókat is lát-
hatnak a nézők, mint a szombat 
esti, különböző lőfegyverekkel 
színpadra koreografált muskéta 
tűz-bemutató. A hagyományőrök 
fegyverzete teljesen felöleli a 15. 
századi arzenált, az öltözékeikkel 
együtt. A monumentális csataje-
lentekben pikások, muskétások, 
janicsárok, azabok, seymenek és 
pattantyúsok mutatják be harci 
tudományukat a korabeli taktiká-
nak megfelelően.
A fesztivál magyar falujában pün-
kösdi király választást rendeznek 
és kipróbálhatják az érdeklődők a 
különböző mesterségeket. Mind-
ez idén is kiegészül Aprajafalvá-
val, ahol a történelemhez kapcso-
lódó játékok és színi előadások 
várják a gyerekeket. A Borudvar 
ebben az évben sem marad el, 
helyszíne a kastély előtti terület 

lesz. A Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár 
2018-ban is támogatja a Patarát, 
és részt vesz a programokban. 
A pénteki Deák-Patarán (mely 
a Megyei Védelmi Bizottság tá-
mogatásával jön létre), több száz 
diák vesz majd részt, ők két kü-
lön - alsó és felső tagozatosok-
nak szánt útvonalon mennek vé-
gig, katonai akadálypályákkal és 
egyéb érdekességekkel megtűz-
delve. A szervezők a hangsúlyt a 
kalandra, a játékra és a történelmi 
hűségre helyezik, amiről törté-
nészek, muzeológusok, hagyo-
mányőrök, múzeumpedagógusok 
gondoskodnak.
Zombori Mihály tájékoztatott ar-
ról, hogy két kiállítás is kiemelt 
szerepet kap a programban: 
„Lélekút” címmel Dr. Kazanlár 
Aminollah Emil képzőművésze-
ti kiállítását szombaton délelőtt 
nyitják meg a várban, emellett 
a Török Kulturális Központ is 
bemutat egy kiállítást Isztambul 
történetéről, háromdimenziós 
képsorozatokkal illusztrálva. Ter-
mészetesen megrendezik a Kato-
nazenekari Fesztivált is, amely 
május 19-én 15:00 órakor kezdő-
dik a Kossuth téren.             - áá -

idén is durran a Patara!

Emlékműveink, szobraink lehe-
tőséget adnak az ábrázolt, emlí-
tett személyeken, mesterségeken, 
intézményeken, korszakokon ke-
resztül városunk múltja egy-egy 
szeletének, mozzanatának felidé-
zésére. Erre használtuk fel első 
városi sétánk alkalmát, és miköz-
ben a tatai főtérről Fellner Jakab, 
Bláthy Ottó, Mikoviny Sámuel 
szobrának, a hősi szobornak és a 
mártíremlékműnek az érintésével 
eljutottunk Tóvárosig, szót ejtet-
tünk a nagyszerű szobrászokról 
is (Lugossy Mária, Borbás Tibor, 
Csíkszentmihályi Róbert, Meloc-
co Miklós).
A szoborséta kiinduló pontját az a 
kézikönyv jelenti, amelyet tavaly 
adott ki a múzeum a tatai em-
lékművekről és emléktáblákról. 
Az összegyűjtött anyag felhasz-
nálásának lehetőségeit kutatva 
hívtuk sétára a tataiakat, felnőt-
teket és gyerekeket, hogy együtt 
végigjárva azt az útvonalat, ahol 
talán a legnagyobb sűrűségben 
találhatók ezek az emlékjelek, 
ismerjük meg környezetünket, 
élni tudjunk az ezek által nyújtott 
ismeretekkel, de lássuk meg ben-
nük – szobrászi alkotásként – az 
önálló értéket is. Az interaktív 
séta kérdéseket és feladványokat 
tartalmazott – ilyen módon ez a 
program még számos játéklehető-

séget tartogat.
A könyv csak az emlékműve-
ket és táblákat veszi sorra, nem 
tartalmazza a temetők emlékeit. 
Így került sor, mintegy a könyv 
anyagának kiegészítéseképpen, 
ahhoz kapcsolódóan a tatai teme-
tőket bemutató sétákra. Elsőként 
a XVIII. század végén létesített 
tóvárosi temetőt jártuk be. A te-
mető vegyes temető, református 
és katolikus részeit ma már nem 
választja el éles határ. A Nemze-
ti Sírkert része ebből a temető-
ből Vaszary János festőművész, 
Hamary Dániel orvos, egykori 
márciusi ifjú, és Kamondy Tóth 
László költő síremléke. Emellett 
számos szép családi sírbolt őrzi a 
tóvárosi polgárok emlékét, ame-
lyekből kirajzolódik a város tár-
sadalmának képe, köztük például 
a Mehlschmidt-családé, amely a 
glaszékesztyű gyár jövedelmé-
ből vagyonosodott meg, vagy a 
cserfői Troykó-családé, akik jogi 
pályát választottak, akárcsak a 
Fittlerek. Közülük a legjelentő-
sebb személy Fittler Kamill, aki 
az Iparművészeti Múzeum igaz-
gatója volt. A nagy múltú, ’48-as 
szabadságharc-beli szerepükre 
büszke tóvárosi családok tagjai 
általában uradalmi tisztek vagy 
vármegyei tisztviselők voltak. A 
városi polgárság egy része mes-

terséget vállalt, számos csapó-
mester élt itt, hiszen Tata és Tó-
város a posztógyártás központja 
volt a 18-19. században. A temető 
egyik díszes kapuját Rodiczky 
Eduárd építtette 1863-ban, fele-
sége emlékére. Rodiczky honvéd 
őrnagy volt, a piarista gimnázi-
um tornatanára. A másik, Almási 
út felé felmagasodó, oromzatos 
kaput a Kempf-házaspár építtet-
te 1888-ban. A 20. század elején 
kerítették körül fallal a temetőt, 
ettől fogva létesültek a méltóság-
teljes családi kripták a fal mentén. 
A legszebb, szobordíszes sírbolt 
a Mihályi-családé: a Fájdalmas 
anyát ábrázoló bronzszobor Er-
dey Dezső alkotása. A legszebb, 
legjelentősebb síremlék Vaszary 
Jánosé, de különleges érték az a 
korábbi temetőből származó, ro-
kokó, kovácsoltvas síremlék-ke-
reszt is, amelyet még 1942-ben 
állítottak fel a bejárat közelében.
A Környei úti temető régen a 
Szentiváni temető nevet viselte. 
1907-ben nyitották meg. Ma is jól 
elkülöníthető a katolikus és a re-
formátus felekezet által használt 
rész. A Nemzeti Sírkertben Ma-
gyary Zoltán közigazgatás-tudós 
és felesége, Techert Margit filo-
zófus síremlékét tartják nyilván, 
de további jelnetős sírboltok is 
vannak itt, pl. az Esterházy-ura-
dalom vezetői (Kardoss Kálmán 
uradalmi igazgató, Fehrentheil 
József számvevő), Niklewitz Ala-
dár főszolgabíró, Mihályi Géza 
főszolgabíró, Tárkányi Lajos alis-
pán, Henzer István nemzetgyűlési 
képviselő sírjai. Míg a református 
részen a 17. században betelepí-
tett magyar családok sírjait talál-
juk, a katolikus részen a sváb te-
lepesek családnevei ismétlődnek 
a sírköveken. A katolikus részen 
találjuk meg az 1875-ben ide te-
lepült, iskolát, óvodát és kórházat 
fenntartó irgalmas nővérek sír-
jait, és a piarista atyák sírboltját, 

amelyet 1922-ben alakítottak ki, 
áthozva ide a korábbi temetőben 
nyugvó elhunytakat is. A refor-
mátus temetőben állt a sírkert 
legszebb síremléke, Flóris Benő 
rektor bronz mellszobra, Sződy 
Szilárd alkotása, amit barbár ke-
zek tettek tönkre néhány évvel 
ezelőtt. A temető legtekintélye-
sebb, gránitból vagy márványból 
készült, faragott síremlékei, krip-
tái a körítőfal mellett láthatók, 
különösen a református részen fi-
gyelhetők meg művészi kvalitású 
emlékek.
A harmadik temetői séta hely-
színe az izraelita temető volt. A 
temető ma már műemlék. A 18. 
század elején betelepülő zsidó 
családok létesítették a temetőt, 
a szokásoknak megfelelően a 
városon kívül, fallal körülvéve. 
Az „Élet háza”, az „örökkéva-
lóság háza” az örök életre vára-
kozók végső nyughelye. A Kál-
vária-domb keleti lejtőjén, kelet 
felé tájolva helyezkednek el, sű-
rűn egymás melletti sorokban a 
sírok. Minden sírt sírkő jelöl, a 
legkorábbi időktől fogva. Gold-
berger Izidor rabbi az 1930-as 
években végignézte a sírtáblák 
feliratait, és megállapította, hogy 
1740-ből való a legkorábbi. Kez-
detben egyszerű, ívesen lezárt 
formák voltak ezek, egyik olda-
lukon felirattal, hátoldalukat vé-
setlenül, kidolgozatlanul hagyva. 
A 19. században a vörösmészkő 

síremlékek architektonikus for-
mát kapnak, és megjelenik a két-
nyelvű felirat, a héber mellett ma-
gyarul is azonosítva az elhunytat. 
Később megjelenik az obeliszk 
forma, majd a 20. században már 
gyakori a társadalmi rangot kife-
jező, művészi kialakítású, egyedi 
síremlék is. A zsidóság komoly 
részt vállalt a város társadalmá-
ban a 19. század második felétől. 
üzemeket létesítettek, nyomdá-
kat működtettek, üzleteik voltak 
a tatai és tóvárosi főutcán. Pollák 
Sándor 1875-ös pokrócgyárából 
nőtt ki a későbbi szőnyeggyár, 
Leopold Sándor 1751-ben ala-
pított tímár üzeméből a bőrgyár. 
Itt nyugszik Fischer Mór heren-
di porcelángyáros és családja. A 
tatai zsidóság 1944 után oszto-
zott a zsidóság tragédiájában; az 
ohel falán 2014-ben elhelyezett 
táblákon több száz név szerepel 
– azok neve, akik nem a tatai te-
metőben nyugszanak, akik láger-
ben vagy munkaszolgálatosként 
pusztultak el.
Sétáinkat a szokatlan helyszí-
neken a helytörténeti érdeklő-
dés, sőt kíváncsiság vezette, 
de nem tudtunk elszakadni az 
emlékezés és a kegyelet érzésé-
től sem, amely óhatatlanul ma-
gával ragadja a szemlélőt, kü-
lönösen az izraelita temetőben 
járva, élet és halál, mulandóság 
és örökkévalóság fogalmain 
meditálva.           Kövesdi Mónika

Emlékjelek 
Séták emlékművek között, valamint a tatai, a tóvárosi és az izraelita temetőben

Fotók: Kuny Domokos Múzeum
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Időpont Program Helyszín Résztvevők

09:00 „Deák Patara” regisztráció Tatai vár Török kori átjáró Általános és középiskolás diákok

09:30 
„Deák-Patara” és Honvédel-
mi Nap – avagy bevezetés a 
„puskázás” történetébe

Vár, Várárok, Kastély tér, 
Hősök tere

Általános és középiskolás diákok

10:00
Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandár 
hadibemutatója

Hősök tere – Bláthy parkoló
MH 25 Klapka György Lövészdandár hadibemu-
tatója

14:30 „Deák Patara” díjkiosztó Tatai vár, nagyszínpad Általános és középiskolás diákok

15:00 
 „Lármát trombitálunk” virtus 
próba

Kastély tér Általános és középiskolás diákok

15:00 „Szabad a vásár” – vásárnyitás Vár,  Kastély tér  Kézműves vásárosok

17:00 
Pálffy Miklós és a Várnál har-
colt Hősök Emléktáblájának 
koszorúzása

Tatai vár -Török  kori átjáró
MH Tatai Helyőrség zenekara,  
Közméltóságok, vendégek  hagyományőrök, 

19:00 

„Ha harcra dob pereg”
Salutatio: hagyományőrségek 
főkapitányi szemléje
Megnyitó, miniszteri-, képvi-
selői-, polgármesteri köszöntő, 
szalagkötés

Kastély tér

Visegrádi Dobosok előadása

Hagyományőrök, MH 25 Klapka Gy. Lövészdandár

Közméltóságok, meghívottak

20:00 
Fáklyás felvonulás az Ady 
Endre úton és a  tóparton  – a 
város lakóinak köszöntése

Kastély tér, Tatai  Vár - 
Váralja utca -Bartók Béla u. 
-Ady Endre út - Tópart u. - 

Kastély tér

Hagyományőrök, MH 25.Klapka György Lövész-
dandár, táncosok, magyar falu népe, történelmi 
katona zenekarok, közreműködők

21:30 Várudvari vígasságok Vár
Visegrádi Dobosok
aSerdus Tűztánc bemutató

22:00 Tábori kis trakta - tiszti gyűlés Platán étterem Hagyományőr kapitányok

2018-05-18. péntek

Időpont Program Helyszín Résztvevők

09:00 Nyilvános haditanács Kastély tér Hagyományőr kapitányok

09:30 Zenés ébresztő Kastély tér - keresztényi tábor Visegrádi Dobosok

10:00

Magyar Honvédség 25 Klap-
ka György Lövészdandár 
hadi-bemutatója (egész nap)
„Aprajafalva” – gyermek-foglal-
koztató, népi játszótér, kézmű-
ves foglalkozások (egész nap)
„Pünkösdi vigasságok” (egész nap)
„Mátyás a törökverő” – mesék és 
színi előadások Mátyás királyról 
(egész nap)
„Kerekecske gombocska” – kéz-
műves foglalkozások gyerekeknek 
(egész nap)
Mesél a kelet – „szemfüles” 
foglalkozások és a keleti „szép-
ség” titkai, táncelőadás és tánc-
tanulás (egész nap)
„Lélekút” – Dr. Kazanlár 
Aminollah Emil képzőművé-
szeti kiállításának megnyitója
„Élet a végeken” múzeum-pe-
dagógia foglalkozások (egész 
nap)

Hősök tere - Bláthy parkoló

Kastély tér -  Magyar falu

Kastély tér - Magyar falu,
Apraja falva

Vár - Kápolna udvar, Hárem

Vár – Kuny Domokos Múzeum

MH 25 Klapka György Lövészdandár 

„aprónép” – családi program

„aprónép” – hölgyek

Asanaa Alisis táncegyüttes

közméltóságok, meghívott vendégek,
hagyományőrök

Általános és középiskolás diákok

10:00

„Ha harcra dob pereg”
Hadimustra – katonai bemutató 
a 15. éves háború időszakából
Hagyományőr kardpárbaj

Kastély tér

Visegrádi Dobosok előadása

hagyományőr csapatok

Altblau Regiment

11:00
„Két földrész határán, Isztam-
bul múltja 3D-ben” (1898-1913)

Vár – Török kori átjáró Török Kulturális Központ kiállítása

11:00
Az jó nánai vitézek - színielőadás

Tárlatvezetés a tatai várban

Vár - nagyszínpad

Vár - Kuny Domokos 
Múzeum

Nánai Sólymos Vitézek

Múzeumpedagógusok

12:00

13:00

Mátyás király bolondos bolondja
A kazamaták titka – vezetés a ta-
tai vár török kori építményeiben
Íjászbemutató és verseny
Lovasbemutató
Török kávékóstolás és „kávézacc” 
jóslás

Kastély tér - kisszínpad
Várudvar – Török kori átjáró 

– Pálffy-kazamata
Várárok

Kastély tér
Vár – török tábor

Maszk Bábszínház

Múzeumpedagógusok

Múltunk és Jövőnk Egyesület
Batthyány Lovas Bandérium
Gyöngyösi Anna és a vendégei

13:30
Nyilvános haditanács

Kamara néptáncbemutató

Várárok

Kastély tér - kisszínpad

hagyományőr kapitányok

Pötörke Népművészeti Egyesület és vendégei

14:00

„Újhold Régi Zene- és Tánc-
együttes Táncháza” - táncház 
és tánctanítás
„Sarkantyú peng szoknya leb-
ben…” – V. Nemzetközi Néptánc 
találkozó, táncház (egész nap)

Kastély tér

Vár - nagyszínpad

Újhold Régi Zene- és Táncegyüttes

Pötörke Népművészeti Egyesület és vendégei

14:30 Szamárcsel - bábelőadás Kastély tér - kisszínpad Maszk Bábszínház

2018-05-19. szombat

2018-05-19. szombat

16:30 Főhercegi mustra Kastély tér Keresztény seregek

17:00
„Ha harcra dob pereg”
Várostrom

Vár – Rondella, várárok
Visegrádi Dobosok előadása
hagyományőr csapatok

18:30

Borok, dalok, népzenék – 
Havai Zsolt előadása

„Hastáncház”

Arif Erdem Ocak koncertje

Kastély tér - Borudvar

Vár - Kápolna udvar, Hárem

Vár - nagyszínpad

Havai Zsolt előadása

Asanaa Alisis táncegyüttes és a vendégek

Török népdal feldolgozások a XIII sz.-tól napjainkig

19:15 Moldvai Táncház a Pötörkével Vár - nagyszínpad
Pötörke Népművészeti Egyesület, Újhold Régi 
Zene- és Táncegyüttes

20:00 Vujicsics Együttes koncertje Vár - nagyszínpad Vujicsics Együttes

21:00 Borudvari vigasságok Kastély tér Borudvar Kale Lulugyi zenekar

22:00 TűzShow Vár - nagyszínpad Altblau Regiment

15:00 
Katonazenekari Fesztivál
Házigazda: MH 25 Klapka 
György Lövészdandár

Kossuth tér

MH Tatai Helyőrség zenekar
MH Szentendre Helyőrség zenekar
MH Veszprém Helyőrség zenekar
MH Székesfehérvár Helyőrség zenekar

15:00
Pünkösdi királyválasztás - 
virtuspróba

Kastély tér 
Hagyományőr csapatok és a környező települések 
előre jelentkezett vitézei

16:00
A basa bora – színi előadás
Lovasbemutató

Vár - nagyszínpad

Kastély tér
Nánai Sólymos Vitézek 
Batthyány Lovas Bandérium

Időpont Program Helyszín Résztvevők

09:00 Nyilvános haditanács Kastély tér Hagyományőr csapatok

09:30 Ökomenikus istentisztelet Kastély tér Tábori lelkészek

10:00

Magyar Honvédség 25 Klapka 
György Lövészdandár 
hadi-bemutatója
„Aprajafalva” – gyermek-fog-
lalkoztató, népi játszótér, kéz-
műves foglalkozások
„Kerekecske gombocska” – 
kézműves foglalkozások gyere-
keknek (egész nap)
„Pünkösdi vigasságok” (egész nap)
„Mátyás a törökverő” – mesék 
és színi előadások Mátyás ki-
rályról (egész nap)
Mesél a kelet – „szemfüles” 
foglalkozások és a keleti 
„szépség” titkai, táncelőadás 
és tánctanulás
„Élet a végeken” múzeum-peda-
gógia foglalkozások (egész nap)
„Sarkantyú peng szoknya leb-
ben…” – V. Nemzetközi Nép-
tánc találkozó, táncház

Hősök tere – Bláthy parkoló

Kastély tér - Magyar falu, 
Apraja falva

Kastély tér - Magyar falu

Vár – Kápolna udvar, Hárem

Vár - Kuny Domokos 
Múzeum

Vár - nagyszínpad

MH 25 Klapka György Lövészdandár 

„aprónép” (családi program)

„aprónép” -és a hölgyek
Asanaa Alisis táncegyüttes

Általános és középiskolás  diákok

Pötörke Népművészeti Egyesület és vendégei

11:00 

„Ha harcra dob pereg”
Nyíltszíni csata – a 15 éves 
háború haditechnikájának 
bemutatása narrátorral

Kastély tér

Visegrádi Dobosok előadása

Hagyományőr seregek

11:30 
Tárlatvezetés a várban
Török kávékóstolás és 
„kávézacc” jóslás

Vár - Kuny Domokos 
Múzeum

Vár – Török tábor

Múzeumpedagógusok
Gyöngyösi Anna és a vendégei

12:00
Nyúllal ütött török – 
színi előadás

Kastély tér
Nánai Sólymos Vitézek

12:30 Kamara néptáncbemutató Kastély tér Pötörke Népművészeti Egyesület és vendégei

13:00 

„Konfírmáció, avagy nagyko-
rúság Krisztusban” Pünkösdi 
mise falusiasan

„Sarkantyú peng szoknya leb-
ben…” – kamara bemutató

Íjászbemutató, íjászverseny

Kastély tér - Magyar falu

Vár - nagyszínpad

Várárok

Magyar Falu és vendégei

Pötörke Népművészeti Egyesület és vendégei

Múltunk és Jövőnk Egyesület

13:30
"Újhold Régi Zene- és Tánc-
együttes Táncháza" - táncház és 
tánctanítás

Kastély tér
Újhold Régi Zene- és 
Táncegyüttes

14:00 Kiskakas Gyémántfélkrajcárja Kastély tér - kisszínpad Holdfű Színház

14:30 Lovasbemutató Kastély tér Batthyány Lovas Bandérium

15:00
Nyilvános Haditanács Várudvar Hagyományőr csapatok

15:30
Hunyadi Mátyás legkedve-
sebb vitéze - színielőadás

Kastély tér Nánai Sólymos Vitézek

17:00 „Ha harcra dob pereg”

Patara támadás a főkapunál
Tatai vár 

Visegrádi Dobosok előadása

Hagyományőr csapatok

19:00 Moldvai Táncház a Pötörkével Vár - nagyszínpad
Pötörke Népművészeti 
Egyesület, Újhold Régi Zene- és Táncegyüttes

2017-05-20. vasárnap

A rendezvény weboldala: www.tataipatara.hu
Facebook oldala: facebook.com/TataiPatara
Főszervező: Zombori Mihály
Email: tatai.patara@gmail.com   Tel.: +36-20/942-3830
A fesztiváljegy ára 2.500 Ft A jegy a fesztivál teljes 
idejére belépésre és az összes programon való részvételre 
jogosít. A diák és nyugdíjas fesztiváljegy 2.000 Ft
Tata Kártyával a fesztiváljegyek kedvezménnyel vásárol-
hatóak meg, a kártya felmutatása mellett. Gyermekeknek 
a belépés 12 éves kor alatt ingyenes.
A fesztiválra napi jegy is vásárolható 1.500 Ft-ért.
A Tatai Patarán akadálymentesített belépési lehetőséget 
biztosítanak a mozgáskorlátozottaknak.

Útlezárások



Sport 2018. május 17. IV. évfolyam, 10. szám8
PROGRAMAjáNLÓ

ASZTALITENISZ
május 19. szombat 15.00 
Tatai AC II. – Szár Községi SE 
NB III.
május 26. szombat 15.00 
Tatai AC II. – Szabadbattyán 
Községi SE NB III.
A mérkőzéseket a TAC székház-
ban játsszák.
LABDARÚGÁS
május 19. szombat 9.30 , 11.30 
Tatai AC – Zsámbék fiú U-14 és 
U-16
május 26. szombat 14.00 
Tatai AC – Amazonok női U-17
A mérkőzéseket a Jávorka iskolá-
ban játsszák. 
15.00 Tatai AC – Tokod férfi U-19
17.00 Tatai AC – Esztergom 
felnőtt
A mérkőzéseket az Edzőtáborban 
játsszák.
május 27. vasárnap 9.30 
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK 
női U-19
A mérkőzést a Jávorka iskolában 
játsszák.
KÉZILABDA
május 26. szombat 15.00 
Tatai AC – Környe női megyei 
I.osztály

A TAC – SZESE csapata, a 
2017-2018. évi Női Felnőtt 
Röplabda Bajnokság II. osztály 
közép-csoportjában a harmadik 
helyet szerezte meg. A bronzér-
meket Michl József polgármes-

ter adta át a sportolóknak május 
7-én, a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban.
A TAC történetében 2013-ban 
először indult röplabda szak-
osztály, mely felmenő rend-

szerben bővül. 2017-ben a 
győri SZESE-vel együttmű-
ködve TAC-SZESE néven fel-
nőtt női csapatot indítottak az 
NB II-ben, s az eredmény nem 
váratott magára sokáig, hiszen 
bronzéremmel zárták a szezont.
Tálosné Rozsinszky Rita a 
TAC röplabda szakosztályának 
vezetője elmondta: - Az öt éve 
megalakult szakosztály fiatal-
jai már eljutottak abba a korba, 
hogy komolyan versenyezze-
nek, ezért gondoltak arra, hogy 
a további fejlődésük érdekében 
létrehoznak egy felnőtt csapa-
tot, mely tatai, győri és tatabá-
nyai sportolókból áll. Nagyon 
nehéz dolga volt az edzőnek 
hiszen három teljesen különbö-
ző csoportot kellett összehan-
golnia, de komoly munkát vé-

geztek és igazi csapattá váltak, 
akik abszolút megérdemelték 
a bronzérmet – nyilatkozta a 
szakosztályvezető.
Szabó Gergely edző a helyszí-
nen kiemelte: - A lányok sokat 
fejlődtek egy év alatt, s a vé-
gére a korkülönbségek ellené-
re is szépen összeállt a csapat. 
A szezon folyamán számos 
mérkőzésre nem tudtak ugyan 
a teljes kerettel eljutni, de en-
nek ellenére nagy teljesítményt 
nyújtott a gárda.
A helyszínen elismerésben ré-
szesült a TAC U13-as csapata 
is, akik 5. helyezést értek el az 
Országos Mini Kupán. A csa-
pat tagjainak Lázár Ottó a TAC 
elnöke és Beigelbeck Attila a 
KVSE elnöke adott át ajándé-
kokat.                                  - áá -

Sikerrel teljesítette a távot a 
tatai Ultrabalaton csapat, mely 
Tata Város Önkormányzatának 
támogatásával indult a verse-
nyen. Az UB Team május 12-én 
8 óra 30 perckor startolt Bala-
tonaligáról, majd május 13-án 
07 óra 05 perckor ért célba 
22:37:55 idővel, és teljesítette a 
221 kilométeres távolságot.
A tatai futók: Pándi Ákos, Ró-
navölgyi Béla, Gönczy Mi-
hály, Szabó Lívia, dr. Répássy 
György, Schulmann István, 
Kádár Zsófia, Hufnágel Ákos, 
Horváth Csaba és Rónavöl-
gyi-Varga László, váltóban tel-
jesítették a kihívást. A távokat 
mindenki a tőle elvárt és meg-
beszélt időn belül teljesítette, 
így a csapat tagjai elégedettek 
az eredménnyel.                     - áá -

Tatai röplabda siker

Ultrabalaton
LABDARÚGÁS
Fiú U-16  Tatai AC – Wa-
ti-Kecskéd KSK 3-1 (2-1)
Góllövő: Michl 25, Martonfi 38, 
Bakonyi 84 ill. Schmidt 35
Nyergesujfalu SE – Tatai AC  
0-9 (0-5)
Góllövő: Martonfi 9,39,76, Om-
bódi 13, Eckhardt 31,78,83, 
Kiss 43, Krecsmájer 80
Edző: Kisék Szabolcs
Fiú U-14  Tatai AC – Wa-
ti-Kecskéd KSK 5-0 (2-0)
Góllövő: Marton 25, Vörös 37, 
Kézi 47, Ballester 65,76
Nyergesújfalu SE – Tatai AC  
1-6 (0-5)
Góllövő: Czakó 58 ill. Veres 2, 
Hartmann 10, Barzsó 15, Vörös 
18, Gerecs 36, Imre 63
Edző: Schweininger Ferenc
Női U-19  Tatai AC – Süttő 
SC 3-0, játék nélkül, az ellenfél 
nem érkezett meg.
Vértessomlói KSK – Tatai AC 
1-6 (1-3)
Góllövő: Rácz 36 ill. Barta 
3,18,37,41,68, Hartai 78
Edző: Schaffer Péter
Férfi U-19  Vértesszőlősi SE – 
Tatai AC 0-8 (0-4)
Góllövő: Vágási 2, Kovács 6, 
Nádolszky 7,43,60, Sziranidisz 
35,48, Jeremiás 52
Tatai AC – Bokod Transinter-
top 3-0
Játék nélkül, mert a vendégcsa-
pat nem érkezett meg.           - ta -

Ezúttal nem a pályán, a terem-
ben, hanem a Güntner Aréna 
előcsarnokában gyülekeztek a 
TAC röplabda szakosztályá-
nak sportolói. Kellemesebb 
program várt rájuk mint ami-
lyen általában az Arénában 
szokott. Bár azért hogy most 
ünnepelhessenek előtte meg 
is kellett érte dolgozniuk. Az 
elmúlt év őszén a Győrrel kö-
zös csapatot indított a TAC 
az NB II-ben. A tatai „kicsik” 
felnövőben vannak, beértek 
arra hogy feljebb lépjenek. 
Győrből érkeztek „nagyok” és  
a csapat magja adva volt. Az 
alapszakaszban 10 csapat ját-
szott két kört. Kicsit nehezen 
indult a szekér, de 3-4 forduló 
után már látszott a közös mun-
ka eredménye. Hazai pályán 

kimondottan jól szerepeltek és 
a nézők is kezdtek odaszokni 
a meccsekre. A rájátszás már 
igazán jó mérkőzéseket hozott, 
egyszer-egyszer 80-100 néző 
is drukkolt. A mostani alkalom 
az ünneplésé volt, hiszen az 
első NB II-es évben a Közép 
csoport harmadik helyén vég-
zett a csapat. Megtisztelte az 
éremátadást jelenlétével Mi-
chl József polgármester. Lá-
zár Ottó a TAC és Beigelbeck 
Attila a Komáromi VSE elnö-
ke is. Mert hogy az NB II-es 
együttes mellett köszöntötték 
az Országos Mini Kupán 5. he-
lyen végzett lányokat is, akik 
TAC –Komárom közös csapat-
ként érték el ezt az eredményt 
Aradi Györgyi és Szűcs István 
vezetésével.                       - ta -

Sokan találkozhatnak vele nap 
mint nap amint a laktanya felől 
vagy felé fut. Azt mondják igazi 
férfivá 40 év körül válik a férfi. 
Nos Balázson egyébként nem lát-
szik a 4x. Sokat sportol, sokat dol-
gozik, edzősködik, közben szerve-
zi a Tatai Old Lake Man Triatlon 
versenyt. Barátai, ismerősei hihe-
tetlen akaraterőről beszélnek ha 
róla van szó. Elismert tekintély a 
triatlon családban. Sok kilométert, 
jó egészséget, boldog szülinapot!

Az U-17-es megyei női labdarú-
gó bajnokságban három csapat 
küzd a bajnoki címért. A legutób-
bi fordulóban közülük ketten 
egymással játszottak. A Környe 
szabadnappos volt, egyébként 
a forduló előtt vezette a tabel-
lát. A második TAC a harmadik 
Kecskéd együttesét fogadta. Ta-
tai győzelem esetén átvehették 
a vezetést, míg a kecskédi siker 
helycserét eredményezett volna  
a dobogó alsóbb fokain. Nagy 
melegben,mindkét csapatot na-
gyon lelkes közönség biztatta.  
A mérkőzés elején látszott, hogy 
ismerik egymást a csapatok, bár 
a hazaiak játszottak mezőnyfö-
lényben. Messi esetében is lát-
juk, hogy nem a magasság és a 
robosztus termet számít. Nos a 
Tata együttesében is játszik egy 
vékony kis(?)lány – Horváth- 
aki ezúttal 3 perc alatt rúgott két 
szemtelen gólt. Hogy a Kecskéd 
nem adja fel arra Schaffer edző 
a szünetben felhívta a figyelmet 
és mennyire igaza lett. Kirsch-
ner mintha Horváthot másolta 
volna a 31. és a 33. percben lőtt 
góljaival egyenlített. Óriási harc 
alakult ki a győztes gólért. És azt 
a TAC lőtte. De még milyet. Bar-
ta vagy 20 m-re a kaputól a bal 
oldalról rúghatott szabadrúgást. 
Remekül, nagy erővel lőtte rá és 
a meglepett kapus fölött a háló-
ban kötött ki a labda. A hátralé-
vő időben már nem változott az 
eredmény és a lefújás után jog-
gal ünnepelhettek a lányok. Két 
fordulóval a vége előtt átvették a 
tabellán a vezetést .
Tatai AC – Wati-Kecskéd KSK 
3-2 (2-0)
Vezette: Józsa Cs.
Góllövő: Horváth 11,13, Barta 
46 ill. Kirschner 31,33
Edző: Schaffer Péter
- Nagyon kemény küzdelem volt, 
de a lányok ma is bizonyították 
hogy tudnak küzdeni. Okosan, 
jól játszottunk akkor is amikor 
kiegyenlítettek. Most papíron két 
könnyebb meccs következik, de 
nagyon komolyan vesszük.   - ta -

Ha egy sportverseny hosszú 
éveken át megrendezésre kerül, 
azt jelenti hogy akik kitalálták 
jól döntöttek. Ilyen versenyből 
Tatán több is van. Az elmúlt 
hétvégén a 80. Tó-futás indulói 
gyülekeztek az Ökoturisztikai 
Központnál. A péntek esti eső 
és a napok óta tartó nagy meleg 
sem szegte kedvét a futást sze-

retőknek. Már 8 óra után meg-
jelentek az első nevezők, pedig 
csak fél 10-kor volt az első rajt. 
Hogy még többen tudjanak in-
dulni, a szervezők néhány év-
vel ezelőtt rövidebb távokat is 
programba vettek. Így 2 km-en 
és 3.5 km-en is lehetett futni. A 
két klasszikus -7 és 14 km-táv az 
idén több mint 230 indulót von-

zott. A Tó futás hírnevét mi sem 
bizonyítja jobban mint az, hogy 
59 településről érkeztek a futás 
szerelmesei.  Szlovákiából töb-
ben is futottak. Az eredményhir-
detésnél Michl József Tata pol-

gármestere és Horváth Zoltán a 
KEM Természetjáró Szövetség 
elnöke adta át az érmeket és a 
pólókat. Legközelebb, augusztus 
4-én a Tatai Minimaratonon fut-
hatnak a résztvevők.             - ta -

bajnokaspiráns 
csapat!

bronzlányok!

Róth Balázs 40!

Sokan a tó körül

Eredmények


