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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Idén újra várja a látogatókat a Tatai 
Patara 1597 Török - kori Történelmi 
Fesztivál, melyet a ZOFI Rendez-
vényszervező Kft. neves múzeumi 
szakemberek és történészek támo-
gatásával rendez meg, tisztelegve az 
1597-es sikeres tatai ostrom és gróf 
Pálffy Miklós hadvezéri tevékeny-
sége előtt. A fesztivál programjáról 
július 13-án tartottak sajtótájékozta-
tót az Esterházy-kastélyban.
A látványos rendezvény tavaly 
sajnos elmaradt a koronavírus jár-
vány miatt, 2021-ben azonban, bár 
a megszokott májusi időponttól 
eltérően kicsit később, de újra el-
merülhetünk a 16. -17. századi han-
gulatban az Öreg-tó partján, a tatai 
várban és környezetében július 23. 
és 25. között. A történelmi feszti-
vál célja továbbra is a korszak hadi 
művészetének valamint hétköznap-
jainak átélhető, történelmi hűségre 
törekvő bemutatása, a keresztények 
és oszmán megszállók  életmódjá-

nak, harcmodorának megjelenítése. 
A látogatókat idén újra több száz ha-
zai és külföldi hagyományőr várja, 
s az érdeklődők a számos program 
között ebben az évben is tehetnek 
egy sétát a magyar faluban, bepil-
lanthatnak a hárem életébe, részt 
vehetnek a színes vásári forgatag-
ban, s korhű ruhák, haditechnikai 
eszközök és csatajelenetek segítsé-
gével tekinthetnek vissza a múltba.
Michl József polgármester az ese-
mény sajtótájékoztatóján elmondta: 
- Sokan hiányolták tavaly a város 
nagy fesztiváljait, így nagy köszönet 
jár Zombori Mihálynak és a ZOFI 
munkatársainak, hogy megszervez-
ték az idei Patarát, figyelembe véve 
a szükséges változtatásokat és az el-
múlt időszak bizonytalanságát. Mi-
chl József mindenkinek köszönetet 
mondott, aki együttműködésével 
hozzájárul a rendezvény sikeréhez, 
kiemelten az Esterházy-kastélynak 
és a Nemzeti Örökségvédelmi Fej-

lesztési Nonprofit Kft.(NÖF)-nek, 
a Magyar Honvédségnek valamint 
a MH 25. Klapka György Lövész-
dandárnak s a Kuny Domokos Mú-
zeumnak. A városvezető hangsú-
lyozta: - A ZOFI Kft. a honvédség 
és a NÖF kiemelkedő segítséget 
nyújtott a koronavírus elleni küzde-
lemben és jelentősen hozzájárultak 
a tatai oltási program sikeréhez is, 
amiért nagyon hálásak vagyunk.
A tatai történelmi fesztivál keret-
története természetesen idén sem 
változik. Az 1594-ben kirobbanó 
újabb háborúban Tata négybástyás 
vára török kézen van és komoly 
akadálya a sikeres dunántúli keresz-
tény hadmozdulatok indításának. A 
hadi kudarcokat látva gróf Pálffy 
Miklós komáromi főkapitány fur-
fangos tűzmestereinek segítségével 
cselvetésre szánja magát, és 1597-
ben kapupetárdával „kopogtat be a 
várkapun”. A nevezetes kapupetár-
dás támadást valamint a szombati 
és vasárnapi csatákat cseh, szlo-
vák, lengyel, német és magyar ha-
gyományőrök mutatják majd be a 
közönségnek, a 280 hagyományőr 
több, mint 15.000 kilométert utazik 
azért, hogy részt vehessen a tatai 
eseményen.
Zombori Mihály a ZOFI Rendez-
vényszervező Kft. vezetője tájé-
koztatott arról, hogy a fesztivál 
július 23-án pénteken ingyenesen 
lesz látogatható. Aznap 16 órakor 
nyit majd a vásár, amelyen több, 
mint 100 kézműves kínálja majd a 

portékáját. 19 órától a Kastély téren 
zajlik a hagyományos szalutáció, 
s ezt követi a fáklyás felvonulás, 
mely idén nem fogja érinteni az 
Ady Endre utcát. A felvonulást dí-
szsortüzek kísérik, a pénteki napot 
tűzzsonglőr bemutató fogja zárni. 
Zombori Mihály a sajtótájékoztatón 
hangsúlyozta: - A szervezéskor és a 
fesztivál lebonyolításakor jó szán-
dékkal és nagy odafigyeléssel vi-
gyázunk arra, hogy a rendezvény ne 
okozzon kényelmetlenséget, és ne 
zavarja hosszabb ideig  a környéken 
lakókat, miközben nagy szeretettel 
várjuk a tataiakat és az ide látoga-
tókat.
A fesztiválon ebben az évben is 
részt vesz a MH 25. Klapka György 
Lövészdandár, járművekkel és kü-
lönböző haditechnikai eszközökkel 
várják az érdeklődőket a Magyary 
Zoltán Művelődési Központnál, a 
Várkanyarban. A Kuny Domokos 
Múzeum is izgalmas programok-
kal készül erre a hétvégére, emellett 
pedig szombaton meghosszabbított 
nyitva tartással várják a vendégeket. 
A mindig népszerű borudvar, a ma-
gyar falu és Aprajafalva 2021-ben 
az Esterházy-kastély parkjában kap 
helyet, s a várudvaron két lelátó is 
szolgálja majd a nézők kényelmét.

További információk és részletes 
program:
www.tataipatara.hu  
facebook.com/TataiPatara
E-mail: tatai.patara@gmail.com

A július 9-i, pénteki hatalmas vihart 
és jégverést követően Tata Város 
Önkormányzata a Komárom-Esz-
tergom Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság műveletirányítási 
parancsnokságával vette fel a kap-
csolatot. A megyében tevékenykedő 
hivatásos, önkormányzati, önkéntes 
és létesítményi tűzoltóságok még 

aznap 24 káreseményhez vonultak 
ki, főként fakidőléshez, ágleszaka-
dásokhoz és jégverés okozta tetősé-
rülésekhez, valamint néhány  eset-
ben vízszivattyúzáshoz.
Az ezt követő hétvégi utómunká-
latokat a tatabányai, komáromi és 
nyergesújfalui hivatásos tűzoltók, 
önkéntes tűzoltó egyesületek (Agos-

tyán Kocs, Dunaalmás), a kis-
béri, a császári, az esztergomi, 
a sárisápi, a tarjáni, valamint 
a rédei mentőszervezetek, az 
önkormányzattal és a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft.-vel 
együttműködésben végezték.
Eddig több, mint 100 bejelentés 
érkezett az önkormányzathoz  
magántulajdonú  házakon tör-

tént sérülések miatt. Ezek főként tető-
károk, melyek nagy része palatető. A 
bejelentéseket a Tatai Közös Önkor-
mányzati Hivatal kategorizálta, 75 
helyszínre személyesen is kimentek 
az önkormányzat munkatársai és fel-
mérték, hogy miben tudnak azonnali 
segítséget nyújtani. 15 helyszínen, 
ahol erre rászorultak, a város segít-
séget nyújtott a tető fóliázásában, a 
cserepek, illetve a palák cseréjében, a 
további károk enyhítésében. 25 hely-
színen szakmai segítséget és eszközö-
ket (pl. fólia, PUR hab, tetőléc, OSB 
lap, stb.) biztosítottak az azonnali ká-
renyhítésre. Ezek a megoldások nem 
véglegesek, a beázások ellen, a to-
vábbi károk elkerülésére, enyhítésére 
szolgálnak. Számos esetben a hivatal 

munkatársai személyesen vették fel 
a kapcsolatot a károsultakkal, hogy 
segítséget nyújtsanak a rendkívüli 
települési támogatás igényléséhez 
szükséges űrlap elérhetőségében. 
A jég és a nagy mennyiségű csapadék 
számos önkormányzati intézmény-
ben és önkormányzat tulajdonában 
álló területen is jelentős kárt okozott, 
ami az előzetes felmérések alapján 
megközelíti a 200 millió forintot. Az 
önkormányzatnak lehetősége van 
ilyen esetben vis maior támogatási 
kérelmet benyújtania, az önkormány-
zati tulajdonú területeken és a kötele-
ző közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 
épületeken keletkezett károk enyhíté-
sére. A pályázatot a város benyújtotta 
100 millió forintot meghaladó ká-
rigénnyel,  amelynek egy részére re-
mélhetőleg megérkezik a támogatás, 
a többit önerőből kell kigazdálkodnia 
az önkormányzatnak.
Mivel a magánházak esetében 
nincs lehetőség vis maior támoga-
tás igénybevételére, ezért költség-
vetési átcsoportosítással kellett a 
szükséges forrást biztosítani a segít-
ségnyújtásra. Emiatt többek között 
az idén nyárra betervezett Öreg-tó 
melletti szabad strand létesítésére 
elkülönített összeget is erre a célra 
fordítja az önkormányzat. A strand 
nyitásával kapcsolatos beruházások 
egyelőre leálltak, azokat  várhatóan 
csak ősszel, illetve a következő év-
ben valósítják meg.                   -áá-

Hétvégén újra durran a Patara

Több száz millió forintos kárt 
okozott a július 9-i vihar

Bővebb információk:
        www.tata.hu

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Tatai patara program            
   
   6.oldal

Nagy sikerrel zárult a Klassz a 
pARTon fesztivál     
    4.oldal

Triatlon hétvége
            
   10.oldal

Sikeres a nyári diákmunka 
program   
   3. oldal

Építészekkel ismertették a 
TATA SZÍVE tervpályázatot   
    4.oldal

Film készült Mansbart 
Antalról   
   4.oldal

Két alkalommal is ülésezett a 
képviselő testület   
    2.oldal

Fotó: Domokos Attila

Fotók: Domokos Attila



Júliusban két alkalommal is ülésezett 
a Városházán a tatai képviselő-testü-
let, 8 hónap szünet után.
Először július 7-én ült össze Tata 
Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete, a Városháza dísztermében 
aznap 29 napirendi pontról döntöt-
tek. A napirendek előtt az elmúlt 
időszakban, a veszélyhelyzet alatt 
elhunyt képviselőkről, bizottsági ta-
gokról emlékeztek meg: Gyűrüs Ká-
rolyról, Schwarczenberger Istvánról, 
Papp Gabrielláról, Kiss Jánosról va-
lamint Ács Gáborról.  
-Gyűrüs Károly a 2019-es önkor-
mányzati választáson a közös el-
lenzék jelöltjeként a Demokratikus 
Koalíció színeiben, a DK-JOB-
BIK-MSZP-Momentum kompenzá-
ciós listáról került be Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületébe.
-Schwarczenberger István 1994 és 
1998 között Tata Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete és a Gazda-
sági Bizottság tagja, utóbbinak elnö-
ke is volt.
-Papp Gabriella a rendszerváltás 
előtt a városi tanács elnökhelyette-
se volt Tatán. 1994 és 2006 között 
Tata Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének tagjaként részt vett 
a Művelődési és Műemlékvédelmi 
valamint a Gazdasági, a Humán, az 
Oktatási és Művelődési illetve az 
Egészségügyi és Szociális Bizottsá-
gok munkájában.
-Kiss János több cikluson keresztül 
vett részt Tata Város Önkormány-
zata gazdasági ügyekkel foglalkozó 
bizottságainak munkájában, többek 
között 2006-tól a Városfejlesztési és 
Gazdasági, 2014 és 2018 között pe-
dig a Pénzügyi és Városfejlesztési 
Bizottság tagja volt.
-Ács Gábor 1998 és 2006 között 
önkormányzati képviselő és az Ok-
tatási Bizottság elnöke volt. Nyugdí-
jazása után mentorként dolgozott a 
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társa-
ság kötelékében.
A megemlékezéseket követően Már-
kus Gábor, Tata Város Helyi Válasz-
tási Bizottságának elnök-helyettese 
tartott tájékoztatót az idén márci-
usban elhunyt Gyűrüs Károly után 
megüresedett képviselői mandátum 
betöltéséről, majd ezt követte Len-
gyel Zsolt (Demokratikus Koalíció) 
önkormányzati képviselő eskütétele.
A Városházán a hagyományoknak 
megfelelően idén is átadták az Év 
Közszolgálati Dolgozója Díjat, me-
lyet 2021-ben dr. Bakos Zsolt Gergő, 

a Tatai Közös Önkormányzati Hiva-
tal Városépítészeti és Vagyongazdál-
kodási Irodájának vezetője vehetett 
át Michl József polgármestertől. Az 
ülésen az elismeréssel kapcsolatban 
elhangzott: Dr. Bakos Zsolt Gergő 
2009 óta a hivatal köztisztviselője, 
vagyongazdálkodási ügyintézőként 
kezdte közszolgálati pályáját, 2018 
óta lát el irodavezetetői feladatokat. 
Nemzetközi igazgatásszervezői és 
jogi tanulmányai során megszerzett 
ismereteit jól kamatoztatja min-
dennapi munkavégzése során. Az 
önkormányzati vagyonnal kapcso-
latos feladatok végrehajtása során 
kiválóan képviseli a város érdekeit, 
feladatait körültekintően, magas 
színvonalon látja el, ezzel járulva 
hozzá a vezetői döntések meghoza-
talához. Irodavezetőként kollégáival 
is jó szakmai kapcsolatot alakított ki, 
munkájukat segíti.
Ugyancsak a napirendi pontok meg-
tárgyalása előtt Michl József polgár-
mester nyugdíjba vonuló tatai or-
vosokat is köszöntött az ülésen: Dr. 
Cseh Tamást, Dr. Reviczki Sándort 
és feleségét valamint Dr. Szabó Dé-
nest.
-Dr. Cseh Tamás az Egészségügyi 
Alapellátó intézmény vezetőjeként 
vonult nyugdíjba. 1982-ben Maros-
vásárhelyen szerezte meg általános 
orvosi diplomáját. 1986 óta él Tatán, 
1991 óta háziorvosként tevékenyke-
dik az 1. körzetben. 1990-ben bel-
gyógyászatból, 1995-ben háziorvos 
tanból szakvizsgázott. 2014. május 
1-től a Tatai Egészségügyi Alapel-
látó Intézmény vezetőjeként magas 
szakmai színvonalon koordinálta a 
város egészségügyi ellátását. Intéz-
ményvezetőként végzett fáradhatat-
lan munkáját köszönjük, s reméljük, 
hogy háziorvosként még hosszú éve-
kig gyógyítja a hozzá fordulókat.
-Dr. Reviczki Sándor a tatai 9. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet háziorvo-
saként vonul nyugdíjba. 1982-ben 
végzett a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem általános orvosi 
szakán. Az egyetem elvégzése után 
a tatai kórház belgyógyászati osztá-
lyán kezdett el dolgozni. 1987-ben 
belgyógyászatból és háziorvos tan-
ból sikeres szakvizsgát tett. 1991-ben 
kezdte meg háziorvosi munkáját a 9. 
sz. körzetben a Május 1. út 61. szám 
alatti rendelőben. Fáradságot nem kí-
mélve lelkiismeretes hozzáállásával 
és példamutató szakmai tevékeny-
ségével több évtizede hűségesen 

szolgálta háziorvosként körzetének 
betegeit. Egészségi állapota miatt 
vonult nyugdíjba, de az elmúlt évben 
mindvégig elhivatottsággal segítette 
a praxist ellátó orvost személyes ta-
pasztalataival, tanácsaival. Pályája 
során felesége, Dr. Reviczkiné Vala-
kovics Edit mindvégig mellette volt 
asszisztensként, kórházi és háziorvo-
si gyógyító munkájában. Empatikus, 
kedves, türelmes személyiségével, 
magas fokú szakmai tudásával, segí-
tőkészségével nagyban segítette férje 
orvosi tevékenységét.
-Dr. Szabó Dénes a tatai 6. számú 
háziorvosi körzet gyermek házior-
vosaként vonult nyugdíjba. A Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen szerez-
te meg orvosi diplomáját 1966-ban. 
1970-ben Budapesten tett csecsemő- 
és gyermekgyógyászati, 1972-ben 
infektológiai szakvizsgát. 1977. júni-
us 1-től  pályázat útján a tatai kórház 
gyermekosztályának osztályvezető 
főorvosává nevezték ki, az osztály 
megszűnéséig osztályvezető főorvos 
és gyermekgyógyász szakfelügyelő 
volt, majd a gyermekszakrendelés 
és az újszülött részleg vezetésével 
bízták meg. Tanított szakápoló-kép-
zőben és egészségügyi szakközép-
iskolában is, tagja volt a Veszprémi 
Akadémiai Bizottság genetikai 
munkabizottságának és a Magyar 
Gyermekorvosok Társaságának, va-
lamint ellátta a Komárom Megyei 
Egészségügyi Dolgozók Szakszer-
vezetének elnöke tisztségét is.
Dr. Cseh Tamás, Dr. Reviczky Sán-
dor, Dr. Reviczkiné Valakovics Edit 
valamint Dr. Szabó Dénes részére 
Michl József polgármester a 2020/21. 
évi   koronavírus-járvány idején a Ta-
tán és térségében élők egészsége ér-
dekében végzett áldozatkész szolgá-
lat elismeréseképpen Dr. Mészáros 
Gábor Emlékérmet adományozott.
A képviselő testület júliusi ülésével 
kapcsolatban Michl József az ülés 
után tartott sajtótájékoztatót, melyen 
a városvezető hangsúlyozta:- Nagyon 
köszönöm minden munkatársamnak 
azt, hogy az elmúlt 8 hónapban, 
amikor a járvány miatt nem tudtunk 
üléseket tartani, minden segítséget 
megadtak a város működéséhez. 
Köszönöm a munkát alpolgármes-
tereimnek, képviselő társaimnak, 
Tata jegyzőjének, a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal minden dol-
gozójának és a tataiaknak, hiszen a 
város működőképessége a pandémia 
ellenére is zavartalan volt.

A veszélyhelyzet alatti időszak tör-
ténéseiről egy külön előterjesztés 
is készült. Tavaly november 3. óta 
nem lehetett testületi ülést tartani, 
s azóta egészen a júliusi ülésig kö-
rülbelül 200 témában kellett a pol-
gármesternek döntést hoznia. Michl 
József sajtótájékoztatóján kiemelte: 
- a bizottságok és a képviselő-testület 
tagjainak véleményét minden egyes 
témában bekértem írásban, s csak az 
ő véleményeik, javaslataik alapján 
hoztam meg a döntéseket, köszönöm 
az együttműködő munkájukat.
A képviselő-testület rendelet-alko-
táshoz kapcsolódó előterjesztéseket 
is tárgyalt július 7-én, többek között 
az élhető környezetről szóló helyi 
szabályozás előkészítése kapcsán. 
A napirendről Michl József elmond-
ta: - Az előterjesztést Boglári Zoltán 
képviselő, a Pénzügyi, Környezet-
védelmi és Városfejlesztési Bizott-
ság elnökének javaslatára állítottuk 
össze. Ez az előterjesztés arról szól, 
hogy a zöld témájú, jelenleg is ér-
vényben lévő szabályozásainkból 
– melyeket egyébként is felül kell 
vizsgálnunk – egy, egységes rende-
letet alkossunk, ennek a munkának 
kezdtük meg az előkészítését. 
Ugyancsak rendelet-alkotáshoz kö-
tődően szavaztak a képviselők Tata 
Építési Szabályzatával kapcsolatban 
egy helyi rendelet módosításáról. 
Ennek oka az, hogy az országos 
építészeti szabályozásból kikerült 
az a téma, amely az új, épülő ingat-
lanokhoz kapcsolódó parkolási le-
hetőségek kialakításáról szól. Ennek 
szabályozása átkerült a helyi építési 
szabályozásba, melynek értelmében 
a jövőben minden épülő lakóegy-
séghez kötelezően egy új parkolót is 
építeni kell.
Az ülésen gazdasági társaságokhoz 
kapcsolódó előterjesztéseket is el-
fogadtak a képviselők, így többek 
között a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. 2020. évi ingatlankezelési te-
vékenységéről szóló beszámolót, 
valamint a Városgazda Kft., a Tatai 
Rend-ház Kft. és a Tatai Öreg-tó Kft. 
2021. évi üzleti tervét.
A vagyongazdálkodáshoz kapcsoló-
dó előterjesztések sorában szerepelt 
egy beszámoló a Tata Város Önkor-
mányzata által telepíttetett és a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal által 
üzemeltetett térfigyelő kamerarend-
szerről. A napirendi pontról Michl 
József sajtótájékoztatóján elmondta: 
- Ez egy nagyon fontos téma, mely-
lyel folyamatosan foglalkozunk. Egy 
pályázat segítségével újabb térfigye-
lő kamerákat tudtunk beszerezni, 
melyeket a város több pontjára is 
kihelyeztünk azért, hogy sikerüljön 
megállítanunk az illegális hulladék-
lerakást, ezért figyeljük a tatai sze-
lektív hulladékgyűjtők egy részét is. 
Március óta a város már több, mint 
20 esetben tett feljelentés illegális 
hulladék elhelyezési ügyben, s min-
den esetben bírság sújtotta az elkö-
vetőket.
Ugyancsak vagyongazdálkodáshoz 
kapcsolódott az ülésen a Berta Ma-
lomra vonatkozó elővásárlási jog 
gyakorlásáról szóló döntés megho-
zatala. Az ingatlanra vonatkozóan 
mind a magyar államnak, mind 
pedig az önkormányzatnak elővá-
sárlási joga van, mivel műemléki 
épületekről van szó. Tata Város Ön-
kormányzatának nincsen jelenleg 
80 millió forintnyi felhasználható 
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Fotók: Domokos Attila

Két alkalommal is ülésezett a képviselő testület
Rendkívüli támogatás
A városunkat sújtó vihar okozta 
károk enyhítésére Tata Város Ön-
kormányzata lehetőséget biztosít 
rendkívüli települési támogatás, 
krízistámogatás igénylésére. A 
támogatás iránt az alábbi esetek-
ben lehet kérelmet benyújtani:
-100.000 forintot meghaladó, a 
lakhatást szolgáló ingatlanban 
bekövetkezett kár esetén lehető-
ség van maximum 250.000,- Ft 
összegű vissza nem térítendő 
támogatás és/vagy maximum 
750.000,- Ft összegű kamatmen-
tes kölcsön igénylésére.
-Kisebb károk esetén (100.000 
forint alatt) rendkívüli települési 
támogatást lehet igényelni szoci-
ális rászorultság alapján, a jöve-
delmi helyzetre tekintettel.
Az igényléshez nyomtatványt 
szükséges kitölteni. A nyomtat-
vány megtalálható Tata város 
honlapján (www.tata.hu-ahon-
nan le is tölthető), valamint a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatal (2890 Tata, Kossuth tér 1.) 
fszt. 1., 2., irodájában és portáján.
A vissza nem térítendő támo-
gatás és a kamatmentes kölcsön 
együttes igénylésénél mindkét 
nyomtatványt ki kell tölteni és a 
hivatal Szociális Csoportjánál be-
nyújtani.
A támogatásokkal kapcsolatosan 
további részletes információ kér-
hető a Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatal Szociális Csoportjá-
nál. (Tel: 588-638) 



 Sikeres a nyári diákmunka program

Hetek óta sikeresen zajlik vá-
rosunkban a „Nyári diákmunka 
2021” központi munkaerő-piaci 
program, amely elősegíti a fia-
talok munkához jutását és a ko-
rai munkatapasztalat-szerzést, 
emellett pedig biztosítja a jöve-
delemszerzés lehetőségét is.
Július 13-án Michl József pol-
gármester a nyári munkában 
részt vállaló  diákokkal talál-
kozott a vár török-kori átjáró-
jában. A városvezető a helyszí-
nen úgy nyilatkozott: - Minden 
nyáron örömmel találkozom a 
fiatalokkal, elsősorban azért, 
mert dicséret illeti őket, hiszen 

pluszt vállalnak azzal, hogy a 
vakáció ideje alatt tanulnak ar-
ról, milyen is munkát vállalni. 
Fontos, hogy a tatai fiatalok 
megtanuljanak már a diákéveik 
alatt alkalmazkodni egy mun-
kahelyhez és érdemes erről 
beszélgetni velük - mondta el 
Tata polgármestere, hozzátéve, 
hogy 62-en álltak eddig mun-
kába, s idén kb. 150 betölthető 
hely van az önkormányzatnál 
és intézményeinél.
Vannak, akik a következő he-
tekben is tovább dolgoznak, 
mellettük pedig sokan augusz-
tustól vállalnak munkát. Je-

lenleg még van néhány kiadó 
hely a Városkapu Közhasznú 
Zrt.-nél valamint a Városgazda 
Nonprofit Kft.-nél. Az előző 
évekhez hasonlóan a diákmun-
kára jelentkezőknek az önkor-
mányzat külön ügyfélfogadást 
biztosít a Bercsényi u.1. alat-
ti Tourinform Irodában, ahol 
minden szerdán 10 és 14 óra 
között lehet személyesen je-
lentkezni Vámosiné Illés Márta 
önkormányzati kapcsolattartó-
nál. Emellett elektronikus úton 
is lehet információt kérni a 
vamosine.illes.marta@tata.hu 
e-mail címen.                       -áá-
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forrása a malom megvásárlására, és 
a képviselők többsége nem szavazott 
arra, hogy egy ilyen jellegű, funkci-
óját tekintve idegenforgalmi célokat 
szolgáló ingatlan működtetésének 
terhét a város magára vállalja - nyi-
latkozta Tata polgármestere.
A Városháza dísztermében a képvi-
selők voksoltak még többek között a 
Juniorka Alapítvánnyal valamint a 
Tatai Református Egyházközséggel 
kötött köznevelési szerződés megújí-
tásáról és a Baptista Tevékeny Sze-
retet Misszió ellátási szerződésével 
kapcsolatos döntésekről is. Utóbbi 
témával kapcsolatban az ülést köve-
tő sajtótájékoztatón elhangzott:- A 
misszió azzal kereste meg a várost, 
hogy egy országos ellátási rendszert 
szeretnének létrehozni, mely 10 
ezernél több lakosú városok esetében 
biztosítja az alkohol illetve pszichiát-
riai betegek nappali gondozását. Az 
önkormányzat erre a célra a Bacsó 
Béla út és a Gombkötő utca sarkán 
álló ingatlanát ajánlotta fel. Michl 
József ezzel kapcsolatban elmondta: 
- Nagyon fontos tudni, hogy itt nem 
elvonókúráról van szó, és nem egy 
olyan intézetről, ahová sürgős esete-
ket szállítanak be, hanem olyan em-
bertársaink kezeléséről, akik önként 
vállalják a saját gyógykezelésüket és 
tudatosan tesznek a saját gyógyulá-
sukért. Az intézmény az ő nappali 
ellátásukat szolgálja majd, mind a 
tataiak mind pedig a kistérségünk-
ben élők számára, jól megközelíthető 
helyszínen.
A humánszolgáltatási témák sorá-
ban a képviselők elfogadták a tatai 7. 
számú felnőtt háziorvosi körzet mű-
ködtetésével kapcsolatos beszámolót 
is. Dr. Jónás Ágnes nem szeretné to-
vábbvinni a felnőtt háziorvosi praxi-
sát, amelyet szeptemberig lát el a 7-es 
körzetben. A praxis jövőbeni mű-
ködtetésével kapcsolatban Michl Jó-
zsef hangsúlyozta: - Már több orvos-

sal tárgyaltunk és tárgyalni fogunk, 
s azzal is szeretnénk biztosítani a 
zökkenőmentes orvos váltást, hogy 
meg kívánjuk vásárolni a rendelő-
ben lévő eszközöket és bútorokat, 
valamint a város az asszisztensnek is 
felajánlotta a további foglalkoztatást. 
Az önkormányzat garantálja a kör-
zet továbbvitelét, a betegeknek tehát 
nem kell aggódniuk az ellátás jövője 
miatt - emelte ki a polgármester.
A július 7-i ülésen elfogadták a kép-
viselő-testület által alapított közala-
pítványok - a Tatai Televízió Köz-
alapítvány, a Tata Város „Szociális 
Háló” Közalapítvány valamint a Ta-
tai Mecénás Közalapítvány - 2020. 
évi beszámolóit, majd végül zárt ülés 
keretében tárgyalták a testület által 
alapított városi kitüntetések 2021. évi 
odaítélését. A városi kitüntetéseket a 
hagyományoknak megfelelően idén 
is a Szent István királyunk tiszteleté-
re rendezett augusztus 20-i ünnepsé-
gen adják majd át.
Újabb rendkívüli ülést tartott július 
14-én a Képviselő-testület a Város-
házán, az ülés fő témáját a július 9-i 
vihar és jégeső okozta károk adták. 
A helyszínen  tájékoztató hangzott 
el a rendkívüli időjárási helyzet miatt 
bekövetkezett károkról, és egyhangú 
döntés született vis maior támogatás 
igényléséről valamint a lakossági ká-
renyhítéshez szükséges források nö-
veléséről.
Michl József polgármester az ülést 
követő sajtótájékoztatóján elmondta: 
- Nagyon súlyos viharkár érte váro-
sunkat július 9-én, a leginkább érin-
tett területek ebben Újhegy, a Tavasz 
és a Váci Mihály utca valamint a lak-
tanya környezete, a Városgazda Kft. 
telephelyének környéke, a Fényes 
térsége és a Kakas utca környéke. 
A károk felmérése és a kárelhárítás 
még aznap, pénteken délután meg-
kezdődött, az önkormányzat fóliát és 
tetőlécet vásárolt valamint szerszá-

mokat is biztosított, hogy a helyreál-
lítás elindulhasson. Közben folyama-
tosan kaptuk a bejelentéseket, eddig 
70 olyan magán ingatlanról kaptunk 
információt, ahol kisebb-nagyobb 
kár keletkezett. Azért, hogy ezek-
ben az esetekben segítséget tudjunk 
nyújtani kezdeményeztem a szociá-
lis rendeletünkben meglévő rendkí-
vüli támogatási összeg 3 millióról 23 
millió forintra történő megemelését.
A magántulajdonban lévő lakóépü-
letekben okozott károk enyhítésére 
az öngondoskodáson és a biztosítók 
által megtérített összegeken túl az 
önkormányzat saját forrásból tud 
indokolt esetben kiegészítést adni. A 
lakóingatlanban keletkező, a lakha-
tást súlyosan veszélyeztető körülmé-
nyek esetén a rendelet 9/A. § szerint a 
polgármester egyszeri vissza nem té-
rítendő legfeljebb 250.000 Ft összegű 
támogatásról dönthet. A jogszabály 
lehetőséget biztosít továbbá legfel-
jebb 750.000 Ft összegű kamatmen-
tes kölcsön biztosítására, melynek 
elbírálása a Humán és Ügyrendi Bi-
zottság hatáskörébe tartozik. Michl 
József a támogatás kérelmezésével 
kapcsolatban hangsúlyozta: - Azok-

nak tudunk kézzelfogható segítsé-
get nyújtani a döntésünk nyomán, 
akiknek az életvitelszerűen használt 
épülete károsodott, s a tető oly mér-
tékben sérült, hogy a kár meghaladja 
a 100 ezer forintot, s a tulajdonos a 
helyreállítás költségeit nem tudja fe-
dezni. Mindazoknak, akik ezzel kap-
csolatosan kérelemmel fordulnak az 
önkormányzathoz, a bejelentéstétel 
mellett a szociális ügyekkel foglal-
kozó irodánknál kell kitölteniük egy 
igénylésre vonatkozó nyomtatványt, 
mely elérhető lesz a tata.hu oldalon 
is. Ezt a nyomtatványt kitöltve, alá-
írva személyesen kell leadni a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatalban.
A rendkívüli ülésen egyhangú dön-
tés született arról is, hogy a város vis 
maior támogatási kérelmet nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz, az önkor-
mányzati  ingatlanokban keletkezett 
károk elhárításához kapcsolódó költ-
ségek egy  részének megtérítéséért. 
Tata polgármestere sajtótájékozta-
tóján úgy nyilatkozott: - Az eddigi 
- még nem végleges - összesítéseink 
alapján csak a Fényesen 65 millió 
forintos kár keletkezett és a Város-
gazda Kft.-t is több, mint 50 millió 

forintos kár érte, többek között az 
üvegház is súlyosan sérült.
Michl József a Városházán külön 
köszönetet mondott a rendkívüli 
helyzetben nyújtott segítségért a Ko-
márom-Esztergom Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóságnak, a tata-
bányai, komáromi és nyergesújfalui 
hivatásos tűzoltóknak, térségünk 
önkéntes tűzoltó egyesületeinek 
Agostyánból, Kocsról és Dunaal-
másról, a kisbéri, a császári, az esz-
tergomi, a sárisápi, a tarjáni, vala-
mint a rédei mentőszervezeteknek, 
a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., a 
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 
és a Városkapu Zrt. munkatársainak, 
a képviselő-testület tagjainak, Purgel 
Zoltán alpolgármesternek, dr. Hor-
váth József jegyzőnek illetve minden 
önkéntes segítőnek.
A július 14-i rendkívüli ülésen dön-
tés született még többek között a Ta-
tai Csillagsziget Bölcsőde felújítása 
elnevezésű projektről is, melynek 
nyomán a közbeszerzési eljárás fe-
dezetének növeléséhez, a beruházás 
kiadásainak finanszírozására bruttó 
20 millió forintot biztosít az önkor-
mányzat saját költségvetéséből.   -áá-              



Csákberényben július 12-én került 
sor Szikora János, Jászai Mari dí-
jas rendező, színész, érdemes mű-
vész „Ítélet és kegyelem” című té-
véfilmjének első szakmai nyilvános 
bemutatójára. A film az 1848-49 
-es szabadságharc idején elítélt és 
kivégzett Mansbart Antal katolikus 
pap és Szikszai János református 
lelkész tragikus történetét dolgozza 
fel.
Mansbart Antal plébános 1821-ben 
született Tata - Tóvárosban, édes-
apja helyi gyertyaöntő volt. A papi 
szolgálata folytán került Csákbe-
rénybe. A két lelkipásztor a béke és 
nyugalom pártján, de a szabadság-
harc szellemében végezte hivatását. 
Kossuth Lajos függetlenségi nyi-
latkozatát mindketten felolvasták 
templomaikban. A császáriak ezt 
kihasználva, a szabadságharc bu-
kása után koncepciós perbe fogták, 

melynek eredményeként a Nagyig-
mándon felállított és Haynau szo-
ros felügyelete alatt álló rögtöníté-
lő bíróság kötél általi halálra ítélte 
mindkettőjüket. Haynau „kegyel-
mezett”: kötél helyett golyó. Innen 
a film címe is. Istenfélő hazaszere-
tetüknek, bátorságuknak és közös-
ségük alázatos szolgálatának állít 
emléket a róluk készült színdarab 
és film.
Mansbart Antal tatai érintettsége 
kapcsán, a város képviseletében 
Michl József polgármester is részt 
vett a szabadtéri vetítésen, ahol 
elmondta, hogy ősszel Tatán is be-
mutatásra kerül a film. Michl József 
kiemelte: - Folyamatosan ápoljuk 
Mansbart Antal emlékét, hiszen 
március 15-i megemlékezéseinket  
mindig a mártír pap egykori szülő-
háza helyén állított emléktáblánál 
kezdjük el.      Dr. Szerencsi Richárd
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A Komárom-Esztergom Megyei 
Építész Kamara szervezésé-
ben július 13-án a Tatai Vár tö-
rök-kori átjárójában került sor a 
TATA SZÍVE tervpályázat terv-
ismertetésére az építész szakma 

számára. 
Tata Város Önkormányzata 
Bencsik János országgyűlési 
képviselő kezdeményezésére 
idén márciusában írt ki orszá-
gos építészeti tervpályázatot 

azzal a céllal, hogy a tervezők 
újragondolják a városunk köz-
pontjában lévő Magyary Zoltán 
Művelődési Központ és a volt 
rendelőintézet épületét, vala-
mint a Várkanyarban elhelyez-
kedő környező közterületeket. 
A pályázatra 25-en küldtek be 
pályaműveket, melyekből végül 
22 volt szabályos és érvényes, 
ezeket  a zsűri értékelte, majd 
június 17-én került sor az ered-
ményhirdetésre. Az eredmény-
hirdetéssel a közönség számára 
is láthatóvá váltak a tervpályá-
zatra beérkezett pályaművek, 
melyeket a Magyary Zoltán Mű-
velődési Központ emeleti kiál-

lítótermében tekinthettek meg. 
Az 1. helyezett a Fernezelyi Kft. 
és a GARTEN-STUDIO Kft. 
közös pályaműve lett, melynek 
látványtervei a tata.hu oldalon is 
láthatóak. A július 13-i szakmai 
találkozón, a győztes tervezőiro-
dák képviselői bemutatkoztak a 
megyei építészeknek.
A helyszínen Markos Anikó, a 
KEM Építész Kamara elnöke el-
mondta: - Az építészeknek egy 
országos tervpályázat fantaszti-
kus lehetőség, a legjobb formája 
a tervező kiválasztásának, hiszen 
név nélkül zajlik, így kizárólag a 
tervek versenyeznek egymással 
és a szakmai zsűrinek semmi-

lyen más körülményt nem kell 
figyelembe vennie, csak magát a 
pályázatot értékeli, kimondottan 
szakmai szempontok alapján. 
Markos Anikó hozzátette: - A 
találkozóra meghívtuk a győztes 
tervezőket, a pályázat előkészí-
tésének résztvevőit, és képviseli 
magát a zsűri is. A munka most 
fog kezdődni, hiszen egy terv-
pályázat eredményeként nem a 
kész terv, hanem a tervező kerül 
kiválasztásra, és a gondolat illet-
ve véleménycserékkel, beszél-
getésekkel - melyek különböző 
fórumokon lezajlanak -  nagyon 
jó adalékot, ötleteket lehet nyúj-
tani a további tervezéshez.   -áá-

Építészekkel ismertették a TATA SZÍVE tervpályázatot

Miután megpihentek a Triatlon 
verseny drukkoló hangjai a tópar-
ton, nyáresti koncertek csendültek 
fel a tatai Esterházy-kastélyban. 
Július 16-18 között idén második 
alkalommal adott helyt városunk 
a Klassz a pARTon klasszikus ze-
nei koncertsorozatnak, melynek 
keretében négy koncertre várták 
az érdeklődőket. A fellépők mind a 
műfaj élvonalbeli képviselői, akik 
elsőrangú produkciókat varázsol-
tak a kastély ódon falai közé. 
Pénteken Balog József zongo-
raművész személyében egy iga-
zi világsztár érkezett hozzánk, a 

közönség lélegzete szinte elállt a 
fiatal zenész briliáns játékát látva 
és hallgatva. Ezután szombaton az 
Ewald Rézfúvós Együttes masíro-
zott a Rendezvényterembe az ott 
ülők számára egy könnyekig vi-
dám estét hozva. Vasárnap délután 
a kisgyermekes családokat várta a 
Brass in the Five és Méhes Csaba, 
akik igazi mesebeli pocakos zenélő 
manókként vezették a nézőket a 
zenélő Rézerdőbe. A koncertsoro-
zat zárásaként este Kertesi Ingrid 
és Csordás Klára gyönyörű opera-
estje csendült fel Dallos Erika zon-
gorakíséretével.

A koncertek nem csak a kiművelt 
komolyzenerajongóknak, hanem 
az óvatos zeneszeretőknek is fe-
lejthetetlen élményt nyújtottak, 
hiszen a fesztivál egyik fő célja, 
hogy a színvonalas koncerteken 
keresztül népszerűsítse, megismer-
tesse a klasszikus zenét.
A koncertek mindegyike teljes telt-
ház előtt zajlott, nagy volt az ér-
deklődés a programok iránt. Jövőre 
is visszavárjuk a klasszikus nyár-
esti koncerteket a tatai tó partjára!
A koncertek megvalósítását Tata 
Város Önkormányzata is támo-
gatta.          -áá-

Nagy sikerrel zárult a Klassz a pARTon fesztivál

Film készült Mansbart Antalról

TATA - Környei ú. 
temető
Mészáros Vilmosné
Orbán Imréné 
Jakab Józsefné 
Hajdú Sándorné
Kvittunk Elemérné
TATA - Almási ú. temető
Pásztó János

Pásztó Jánosné
TATA- Kocsi ú. temető
Kaldor István
NYERGESÚJFALU
Mere Balázs
DUNAALMÁS
Bugyi Jánosné 
Naszály
Ströcker József

OROSZLÁNY
Baumann Tamás
Baumann János
Takács Zoltánné
Juszkó Józsefné
Stein Gyula

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2021. júniusban elhunytak

Egy igazán prominens személy, 
Dr. Pálfi János Főorvos Úr meg-
hívására került sor a Honvéd 
Bajtársi Klubban, aki nagyon 
szívesen elvállalta a felkérést.
A Főorvos Úr már 50 éve szol-
gálja az egészségügyet a bete-
gek nagy megelégedésére, há-
ziorvosként dolgozik, mellette 
több klubot is vezet.
Nagyon sokan voltak kíváncsi-
ak az előadására, mely igazán 
élményszámba ment.
Az elején a jelenlegi Covid 
helyzetről beszélt, kihangsú-
lyozva az oltás fontosságát és 
az önzetlenséget, hogy mást ne 
betegítsünk meg. Személy sze-
rint ő is átesett a betegségen, de 
szerencsére sikerült kigyógyul-
nia.
Az előadás fő témája a szív, il-

letve a szívinfarktus kialakulá-
sa, kezdeti jelei, megelőzése.
Egy idézettel kezdte:
„Az egyén erőfeszítéseinek 
legértékesebb eredménye nem 
az,amit kap,hanem amivé válik 
a tevékenysége által.”    / John 
Ruskin/
Beszélt a Főorvos Úr a magas 
vérnyomásról, melyben az idő-
sebb korosztály érintett legin-
kább. Legfontosabb javaslatai 
ennek megelőzésére: 
a dohányzás azonnali abbaha-
gyása, túlsúly esetén a testsúly-
csökkentés, a konyhasó bevitel 
mérséklése és a rendszeres fizi-
kai aktivitás. 
A táplálkozásra való odafi-
gyelés nagyon fontos, mivel a 
koleszterin is a rizikófaktorok 
közé tartozik. Figyelmeztetett, 

hogy mikor kell orvoshoz for-
dulni: a tünetek, panaszok je-
lentkezése esetén azonnal! Ki-
hangsúlyozta, hogy az infarktus 
nem szűnik meg, csak azonnali 
beavatkozással csökkenthető a 
károsodás mértéke.
Az előadás kitért a szívinfarktus 
jellemzőire, kialakulására, a te-
rápiás lehetőségekre, korszerű 
eljárásokra. 
Végezetül a kérdésekkel, vála-
szokkal zárta ezt a szép és min-
denre kiterjedő délutánt.
Köszönjük szépen Dr. Pálfi Já-
nos Főorvos Úrnak a meghí-
vás elfogadását és az érdekes, 
mindenre kiterjedő előadását, 
különösen köszönjük, hogy 
példákkal illusztrálta beszédét, 
melyet sok éves tapasztalata tett 
élményszerűvé.   Széles Mihályné

A betegségek megelőzése a legfontosabb

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila
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IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

16:00 Vásárnyitás VÁRUDVAR, 
KASTÉLY TÉR

17:00 Zászlóavatás VÁRUDVAR
17:00 BORUDVARI VIGASSÁGOK KASTÉLY PARK

19:00 SALUTATIO: Hagyományőrségek főkapitá-
nyi szemléje

KASTÉLY TÉR

20:00

FÁKLYÁS FELVONULÁS A TÓ KÖRÜL KASTÉLY TÉR, VÁR, VÁR- 
ALJA UTCA, ALKOTMÁNY 
UTCA, TÓPART UTCA, 
KASTÉLY TÉR

21:30 TŰZTÁNC BEMUTATÓ - ASERDUS TŰZ 
TÁNC PRODUKCIÓ

TATAI VÁR - 
NAGYSZÍNPAD

09:00 VÁSÁRNYITÁS VÁSÁRNYITÁS 

 09:00 - 18:00

MH 25. KLAPKA GYÖRGY LÖVÉSZ-
DANDÁR HADI BEMUTATÓJA a mai mo-
dern haditechnika világából, mely keretében 
különleges  harckocsikkal, kézi fegyverekkel 
és többek között bombakereső kutyákkal és 
robotokkal ismerkedhetnek meg a látogatók

MŰVELŐDÉSI HÁZ, 
VÁRALJA  UTCA

09:30 „HADIMUSTRA” kapitányi szemle a ke-
resztény és oszmán táborokban 

VÁRUDVAR, 
KASTÉLY TÉR

10:00 RENDEZVÉNY MEGNYITÓ KASTÉLY TÉR
10:00 „KAZAMATA” TÚRA KUNY D. MÚZEUM FŐBEJÁRAT

 10:00 - 18:00

LEGYÉL TE IS VÁRVÉDŐ…” Kicsiket és 
nagyokat várunk korabeli pénzt verni, paj-
zsot készíteni, középkori páncélt, kardot 
viselve megállni 1 percig,  ami igazi kihí-
vás!  
MAGYAR FALU    
APRAJAFALVA: gyermekprogramok a leg-
kisebbeknek    
HÁREM, ahol bemutatjuk a török korabeli 
család életét és szerepköröket

VÁRUDVAR

KASTÉLY PARK

KASTÉLY PARK

VÁR KÁPOLNA, 
TÖRÖK KORI ÁTJÁRÓ

10:30
A BEMUTATÓ A XVI. SZÁZAD VÉGI 
TÖRÖK-MAGYAR VÉGVÁRI ÉLET PIL-
LANATAIT ELEVENÍTI FEL.

KASTÉLY TÉR

 11:00 

„SÍPPAL, DOBBAL, NÁDI HEGEDŰ-
VEL…-” interaktív mese
„FURFANGOS CSUDADOKTOROK” bábe-
lőadás

VÁR, RONDELLA BÁSTYA

KASTÉLY PARK

 12:00
„MESTERSÉGEM CÍMERE” kézműves 
mesterek bemutatkozása
VÁR TÚRA

KASTÉLY PARK

KUNY D. MÚZEUM FŐBEJÁRAT

12:30 „TÁBORLESEN” a keresztény táborban KASTÉLY TÉR

13:00

EGY, CSAK EGY LEGÉNY VAN…” faliu-
sias virtuspróba
„NYAKIG LÁB CSUPA HÁJ” Bábelőadás
„SÍPPAL, DOBBAL, NÁDI HEGEDŰ-
VEL…-”
„KÜCÜK KURBAGA KISBÉKA” Íjászver-
seny

KASTÉLY TÉR

KASTÉLY PARK
VÁR, RONDELLA BÁSTYA

TATAI VÁR ZSILIP

14:00 „TÁBORLESEN” az oszmán táborban
„KAZAMATA” TÚRA

KUNY D.MÚZEUM FŐBEJÁRAT 
KUNY D.MÚZEUM FŐBEJÁRAT

14:30

„LÓRA TERMETT A MAGYAR” lovasbe-
mutató
Újhold régi zene és táncegyütes tánctanítása, 
táncház

KASTÉLY TÉR

KASTÉLY PARK

15:00

„SÍPPAL, DOBBAL, NÁDI HEGEDŰ-
VEL…-”
„KELETI MESÉK”
„NÉPI HANGSZER BEMUTATÓ”

VÁR, RONDELLA BÁSTYA
VÁR KÁPOLNA
KASTÉLY PARK

16:00

„HA LÓ NINCS, SZAMÁR IS JÓ!”  árnyjáték
„MESTERSÉGEM CÍMERE”
MANGALA VERSENY  
VÁR TÚRA

VÁR KÁPOLNA
KASTÉLY PARK
TÖRÖK KORI ÁTJÁRÓ
KUNY D. MÚZEUM FŐBEJÁRAT

17:00 „LÓRA TERMETT A MAGYAR”
„TÁBORLESEN” az oszmán táborban

KASTÉLY TÉR
KUNY D. MÚZEUM FŐBEJÁRAT

9:00
VÁSÁRNYITÁS VÁRUDVAR, 

KASTÉLY TÉR

 09:00 - 18:00
MH 25. KLAPKA GYÖRGY LÖVÉSZ-
DANDÁR HADI BEMUTATÓJA

MŰVELŐDÉSI HÁZ, 
VÁRALJA UTCA

 09:30 „HADIMUSTRA” kapitányi szemle a ke-
resztény és oszmán táborokban

VÁRUDVAR, 
KASTÉLY TÉR

10:00

„KAZAMATA” TÚRA
PÖTÖRKE NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜ-
LET VIZSGAELŐADÁSA
„KELETI MESÉK”

KUNY D. MÚZEUM FŐBEJÁRAT
VÁRUDVAR

VÁR KÁPOLNA

10:00-18:00

„LEGYÉL TE IS VÁRVÉDŐ…”
MAGYARFALU 
APRAJAFALVA: gyermekprogramok a leg-
kisebbeknek    
HÁREM, ahol bemutatjuk a török korabeli 
család életét és szerepköröket

VÁRUDVAR
KASTÉLY PARK
KASTÉLY PARK

VÁR KÁPOLNA,
TÖRÖK KORI ÁTJÁRÓ

10:00
A BEMUTATÓ A XVI. SZÁZAD VÉGI TÖ-
RÖK-MAGYAR VÉGVÁRI ÉLET PILLA-
NATAIT ELEVENÍTI FEL

KASTÉLY TÉR

11:00

„HA LÓ NINCS, SZAMÁR IS JÓ!”  árnyjáték
„SÍPPAL, DOBBAL, NÁDI HEGEDŰVEL…-”
„TÖRÖKVÉSZ VITÉZ” BÁBELŐADÁS
„MESTERSÉGEM CÍMERE”

VÁR KÁPOLNA
VÁR, RONDELLA BÁSTYA
KASTÉLY PARK
KASTÉLY PARK

12:00 VÁR TÚRA KUNY D. MÚZEUM FŐBEJÁRAT

13:00

EGY, CSAK EGY LEGÉNY VAN…” faliu-
sias virtuspróba
„TÁBORLESEN” az oszmán táborban
„TÁBORLESEN” a keresztény táborban

KASTÉLY PARK
KUNY D.  MÚZEUM FŐBEJÁ-
RAT
KASTÉLY TÉR

14:00
„KAZAMATA” TÚRA
Újhold régi zene és táncegyütes tánctanítása, 
táncház

KUNY D.  MÚZEUM FŐBEJÁ-
RAT
KASTÉLY PARK

15:00 „LÓRA TERMETT A MAGYAR”
„MESTERSÉGEM CÍMERE”

KASTÉLY TÉR
KASTÉLY PARK

16:00

A VÁR UDVARÁN MEGIDÉZZÜK GRÓF 
PÁLFFY MIKLÓS 1597 MÁJUSI NEVE-
ZETES PETÁRDÁS TÁMADÁSÁT. A 
GRÓF EGYKORI GYŐZELMI JELEN-
TÉSE ALAPJÁN MEGISMERHETIK 
A TÁMADÁS TÖRTÉNETÉT, AMIT A 
HAGYOMÁNYŐRZŐK LÁTVÁNYOS 
OSTROMJELENETBEN MUTATNAK 
BE. DURRAN A PATARA ÉS A VÉGÉN 
FELKERÜL A MAGYAR ZÁSZLÓ A VÁR 
FOKÁRA.

VÁRUDVAR

 17:00 - 22:00 BORUDVAR – Borkostoló a Neszmélyi Bor-
vidék legfinomabb boraiból KASTÉLY PARK

17:00 - 24:00 BORUDVAR – Borkostoló a Neszmélyi 
Borvidék legfinomabb boraiból

KASTÉLY PARK

18:00

„KAZAMATA” TÚRA   
„PAJZÁN” MESÉK   
„ESZÉKI JÁNOS TATAI VÁRKAPITÁNY 
PÖRÉNEK IGAZ SOMMÁZATJA”

KUNY D. MÚZEUM FŐBEJÁ-
RAT VÁR KÁPOLNA
VÁRUDVAR

18:30 SZELINDEK RÉGI-VILÁGZENE FOR-
GATAG ZENEKAR TOBORZÓJA

KASTÉLY TÉR

19:30 SZELINDEK RÉGI-VILÁGZENE FOR-
GATAG ZENEKAR ELŐADÁSA 

VÁRUDVAR

20:30

A HAGYOMÁNYŐRZŐK A VÁR UDVA-
RÁN SZÍNPADI JÁTÉKBAN MUTATJÁK 
BE TATA TÖRÖK KORI TÖRTÉNELMÉ-
NEK XVI. SZÁZAD VÉGI IDŐSZAKÁT.

VÁRUDVAR

21:00 MAGYAR RHAPSODY PROJEKT KON-
CERTJE

KASTÉLY PARK

PÉNTEK

SZOMBAT VASÁRNAP
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Ha július közepe, akkor Tatán a tri-
atlon kerül a középpontba. Már 5 
éve tart az OLD LAKE MAN tri-
atlon verseny története, 3 éve pedig 
már szombatonként a Rövidtávú 
Magyar Bajnokság mezőnye ver-
senyez. Ezúttal, ahogy a szervező 
FOOTOUR SE csapata számított 
rá sorra érkeztek a nevezések és 
erre a két napra alatt több mint 1000 
triatlonos sportoló költözött a vá-
rosba. A versenyközpontot most is 
a Kastély téren építették fel, de az 
Eszterházy kastély udvara is része 
lett a versenynek, hiszen ott került 
kialakításra a kerékpáros depó. 
Ahogy Eszterházy Miksa is otthon 
volt a kultúra és a sport területén, 
most a triatlon kapcsán is közel ke-
rült egymáshoz a kultúra ás a sport. 
Az első napon tehát a bajnoki me-
zőny, több mint 700 sportoló vetette 
bele magát az Öreg tó vizébe, hogy 
azután másfél km leúszása után a 

kastély udvarában pattanjon fel a 
bringára. Lenyűgöző látványt nyúj-
tott az udvar a bicikli rengeteggel. 
Kocson át Nagyigmándig tekertek 
a fiúk, lányok (40 km), majd vissza-
érve a bicajokat futócipőre cserélve 
jöhetett az utolsó szám a 10 km-es 
futás. A péntek éjszakai eső komoly 
döntés elé állította a szervezőket, 
hiszen az Öreg tó körüli erdei utat 
elmosta a víz, így az előre elterve-
zett futó útvonalat meg kellett vál-
toztatni. Így nem egy kört, hanem 
a Tatai Vár előtt elfutva, az Ökotu-
risztikai Központ után fordulva két 
kört tettek meg a versenyzők. Nagy 
volt a találgatás, hogy a nagy meleg 
után az eső és a magas páratartalom 
hogyan hat a sportolókra, milyen 
idő kell a győzelemhez. A többség 
így is két órán belül várta a férfi 
győztest. Már az úszás után Faldum 
Gábor vezetett és a kerékpár után 
is ő indult először a 

futásra. A 10 km aztán már nem is 
hozott változást az élen, sőt még 
növelte is az előnyét és 1:55,09-es 
idővel szakította át a célszalagot és 
lett magyar bajnok.
Faldum Gábor: nagyon örülök a 
győzelemnek és annak, hogy mind-
egyik számban jól teljesítettem. Az 
utóbbi hetekben rendszeresen 35 
fok körüli melegben edzettem, így 
most kicsit furcsa volt az aránylag 
hűvösebb, de jóval párásabb idő. Én 
inkább a meleget szeretem. Edzés-
ből érkeztem, de bíztam a győze-
lemben. A nyáron még Svájcban 
lesz egy komoly versenyem, erre 
készülve is jó volt ez a verseny.
Másodikként, szintén két órán belü-
li idővel érkezett a Tatán már koráb-
ban győztes Petsuk Zoltán (1.58,30) 
Ahogy jöttek a férfiak mindenki 
várta mikor jelenik meg az első nő 
a célban. Nos, 20 perc elteltével 

köszönthettük az idei rövidtávú női 
bajnokot Csomor Erikát (2.15,48)
Csomor Erika: úgy jöttem ide, hogy 
mindegy mi lesz élvezzem a ver-
senyt. Élveztem és ahogy telt az idő 
egyre inkább éreztem hogy nyer-
hetek. A futás ezért már nem esett 
annyira jól, de nagyon örülök, hogy 
magyar bajnok lettem.
Váltóban megyei siker született, a 
Vértesker triója magabiztosan uta-
sította maga mögé a többi stafétát.
Vasárnap már a Középtávú Magyar 
Kupa mezőnye vágott neki az 1.9 
km-es úszó távnak, majd a 90 km-
es kerekezésnek, végül 21 km futás 
várt a mezőnyre. Ha lehet még pá-
rásabb lett az idő, így a közel 113 
km teljesítése nem ígérkezett köny-
nyűnek. Ha ehhez még azt is hozzá 
teszem, hogy voltak akik mind a 
két nap rajthoz álltak akkor nekik 
165 km volt a penzum. A meleg és 
párás idő ellenére a férfiak nagyon 
jó versenyt csináltak. Az úszás után 
Molnár Marcell pattant először 
a kerékpárra, de a futásnak már 
Badar Gergő vágott neki elsőként. 
Jó iramban teljesítette a félmaratoni 
távot és komoly 10 perces előnnyel 
ért célba. Kicsit hosszabb idő kel-
lett amíg nyilatkozott, de boldogan 
tette.
Badar Gergő: Hú, azért ez kemény 
volt! Az úszás nem úgy sikerült 
ahogy gondoltam, de bíztam ben-

ne, hogy a kerékpár kilencven 

kilométere jobb lesz. Kb. 20 km 
után vettem át a vezetést és a futást 
már jelentős előnnyel kezdtem. Én 
szeretem ha körözni kell a futásnál, 
így most is jó volt ez a 4 kör. Sokan 
buzdítottak ami jólesett.
A hölgyeknél Reinhardt Anna rajt-
cél győzelmet aratott, hiszen első-
ként jött ki az Öreg tóból és végig 
az élen kerekezett és futott.
Reinhardt Anna: lehet hogy nem lát-
szik rajtam, de nagyon elfáradtam. 
Az úszást nagyon elrontottam, csak 
csapkodtam, rosszul helyezkedtem. 
Az utóbbi időben sokat versenyez-
tem és ezt a futásnál éreztem igazán. 
Sokszor frissítettem és a szurkolás 
is segített.
A középtávon is indultak váltók és 
itt született is hazai érem, a FOO-
TOUR Racing Team férfi váltója 
szerzett ezüstérmet.
Apagyi Róbert: mindenképpen sze-
rettünk volna érmet szerezni. Én 
úsztam és igyekeztem az első har-
madban helyezkedni. Ferenczi Ábel 
kerékpározott, hozta a 38 km/óra 
átlagot amit terveztünk. Éberhardt 
Péter futotta a 21 km-t nagyon jó 
tempóban. Sokan szurkoltak ami-
kor meglátták a FOOTOUR mezt. 
Nagyon örülünk az ezüstéremnek.
Ismét sikerült két jó versenyt szer-
vezni a FOOTOUR SE-nek, kö-
szönet Róth Balázs versenyigaz-
gatónak és több mint 200 fős 
csapatának.                    Tompa Andor

Az ÁHI Jóga Egyesület a Tatai 
Szociális Ellátó Intézményben a 
Család-és Gyermekjóléti Köz-
pont és Szolgálat nyári táborában 
tartott sport-és egészségmegőrző 
programot. A rendezvény közös 
bemelegítő ÁHI jóga gyakorla-
tok végzéséve kezdődött, ame-
lyet Bacsárdi József az egye-

sület elnöke tartott.  Felhívta a 
gyerekek figyelmét a sport-és az 
egészségmegőrzés fontosságára. 
Több csoportban versenyezhet-
tek a résztvevők: tapadókorongos 
íjászatban, dartsban, korongjá-
tékban,karikadobó játékban és 
ground golfban. Nagy volt az 
öröm minden sikeres kísérletnél. 

A szervezők minden játéknál ju-
talmazták a legügyesebbeket. De 
ezen a programon nem is a győ-
zelem hanem a részvétel volt a 
fontos. Mindenki érmet és édes-
séget kapott a sportos délelőtt be-
fejezéseként. Harminc kisiskolás 
és felsős gyerek töltött néhány 
örömteli órát a játékokkal.      -ta-

Triatlon hétvége

Javában tart a szezon a ver-
senyautózás különböző ka-
tegóriáiban. A FORMA 1-t 
nagyon sokan követik figye-
lemmel, de azért olyanok is 
akadnak (nem is kevesen) akik 
a hegyi versenyekre is figyel-
nek. Ebben a kategóriában 
versenyez Hernádi László tatai 
sportoló is. A legutóbbi alka-
lommal dupla hétvégi futamon 
vett részt Horvátországban és 
Montenegróban. Először Split 
mellett Malackán állt rajthoz 
a Horváth Bajnokságban (idén 
egy horvát klub színeiben in-
dul) ahol a 2. helyet szerez-
te meg, míg a Közép-Európa 
bajnoki értékelésben újból 

begyűjtött egy ezüstérmet a 
lengyel Duda mögött. A követ-
kező hétvégét Montenegróban, 
Kotorban töltötte Hernádi aki 
először versenyzett itt. Egy 
4.3 km-es hegyi szerpentinen 
jelölték ki a pályát, ahol az 
aszfalt minősége is próbára 
tette az autókat és vezetőiket. 
Két futamot bonyolítottak le a 
szervezők. A horváth értéke-
lést a 2. futamban nyújtott re-
mek teljesítménnyel megnyer-
te a magyar versenyző, míg a 
Közép-Európa bajnoki érté-
kelésben ismét csak a lengyel 
Duda tudta megelőzni. Kát jól 
sikerült verseny után augusz-
tus közepén jön a folytatás.-ta-

Sport-és egészségmegőrzés

Kedves  tatai és környékbeli pedagógusok! 

Valamennyi középiskolai és általános iskolai tanár , 
tanító és  óvoda  pedagógus részére egyaránt a Ró-
meó és Júlia történetét a napjainkban  feldolgozó  
Affér előadás Tatán a Szabadtéri Színpadon július 

31-én karitatív, ezzel is a tiszteletét óhajtja kifejezni 
a Román Sándor Entertainment a Covid alatti áldo-
zatos munkájukért a helyi  pedagógus társadalom 
felé.
A Budai Várban az egészségügyi dolgozók részére 
volt karitatív előadás, a vidéki premieren , azaz Ta-
tán a pedagógusok felé lesz ez a lehetőség tisztelettel  
felkínálva! 
A tanárok és  óvoda pedagógusok grátisz és a kedves 
családtagjaik pedig kedvezménnyel tudnak az előa-
dáson részt venni.
A pedagógus karitatív jegyek és a  kedvezményes 
jegyek igénylése a hozzátartozók részére kizárólag 
az Affér produkció tatai  szervezőjénél Lobenwein 
Györgynél   lehetséges az alábbi  telefonszámon: 30 
3609486 . 
Várjuk szeretettel a helyi pedagógusokat  a hálánk 
és tiszteletünk jeléül : Román Sándor Entertainment 

Affér
 Ajánló Autós siker

Fotók: Domokos Attila
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