
Több száz korhű ruhába öltözött 
hagyományőr, látványos csata-
jelenetek, kulturális és családi 
programok gondoskodtak a kö-
zépkori időutazásról július utol-
só hétvégéjén. Az idén rendezték 
meg a 13. Tatai Patara, Török 
kori Történelmi Fesztivált. A 
fesztivál minden évben felidézi 
azt nevezetes ostromot, amikor 
Gróf Pálffy Miklós seregei visz-
szafoglalták a Tatai várat a törö-
köktől.
A történelmi fesztivál célja a kor-
szak hadi művészetének történel-
mi hűségre törekvő bemutatása, 
a keresztények és oszmán meg-
szállók harcmodorának megjele-
nítése.   
Ám nemcsak a hadtörténet vi-
lágába kalauzolták a látogató-

kat, hanem a 16-17. századi élet 
mindennapjaiba is bepillantást 
nyerhettek a Patara vendégei. 
A fesztiválon a történelmi korra 
jellemző török és magyar szoká-
sokat, kultúrát, kézművességet, 
de még ételkülönlegességeket is 
megismerhettek a látogatók.
A török kori haditechnika mellett 
a Tatai Patarán már kilenc éve, 
hagyományosan a modern eszkö-
zök is bemutatkoznak. A Magyar 
Honvédség 25. Klapka György 
Lövészdandár katonái a várka-
pu előtt vonultatták fel az idén is 
eszközeiket. A páncélosok, harc-
kocsik, tarackágyúk és különfé-
le kézifegyverek működéséről 
a honvédek készséggel adtak 
tájékoztatást az érdeklődőknek. 
A gyerekek körében az egyik 

legnépsze-
rűbb a re-
p ü l ő g é p 

szimulátor volt.  
Zombori Mihály, a rendezvény 
főszervezője a Tatai Televízió-
nak adott interjújában így össze-
gezte a rendezvényt: -Jó érzés, 
hogy sikerült ebben a nehéz idő-
szakban mosolyt, boldogságot 
látni az embereken, akik meg-
látogatták a patarát. Úgy gon-
dolom, hogy nagyon jól érezték 
magukat az emberek, szerencsé-
re sok dicséretet kaptunk. Én is 
nagyon szeretném megköszönni 
szűkebb családomnak és a tá-
gabb családnak, beleérte min-
den szervezőt. Nagyon fontos 
a megfelelő biztonság. Az idei 
évet sérülés nélkül tudtuk zárni. 
Nagyon emelte a  rendezvény 
színvonalát a 25. Klapka György 
Lövészdandár kitelepülése, tény-
leg nagyon érdekes színfolt volt, 
és megértették az emberek, hogy 
mit szeretnénk ezzel kifejezni, 

hogy a 16. és a 21. századot ösz-
sze tudják hasonlítani. A csaták-
ról végre talán elmondhatjuk, 
hogy az elképzelés és a meg-
valósítás nagyon-nagyon közel 
áll hozzánk. Az a célunk, hogy 
tényleg egy ilyen történelmi 
visszatekintést készítsünk, ehhez 
ugye  dr. Négyesi Lajos hadtör-
ténész nagy segítséget nyújt. A 
hagyományőrzők nagyon  adják 
magukat hozzá. Nagyon sokat 
tanulnak, készülnek a rendezvé-
nyeinkre. Sok felszerelés- kiegé-
szítést is hoznak újdonságként 
a Patarára. Úgy búcsúztunk el, 
hogy egy pár évet még együtt 
csináljuk. Engem "fenyegettek 
meg" azzal, hogy egy tíz-húsz 
évet még együtt csináljuk, ha ez 
találkozik a közönség igényével, 
akkor megígérhetem, hogy meg-
próbáljuk folytatni.                 -pv-

2021. augusztus 5. VII. évfolyam, 16. szám

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 

38. Tatai Minimaraton
                             
             8. oldal 

A  Városi Nyugdíjas Klub éves 
közgyűlése
   4. oldal

OrgonaPont 2021 
   
   4. oldal

22. Tatai Barokk Fesztivál
   
   3. oldal

Masters érmek az OB-ról  
                 
   8. oldal

Újra Neszmélyi Borünnep
  
   2. oldal

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Fotók: Domokos Attila

Megelevenedő történelem

A Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara (NAK), és a Magyar Gaz-
dakörök és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége (MAGOSZ) 2010 óta 
minden évben megszervezi a Ma-
gyarok Kenyere névre keresztelt 
adománygyűjtést. A Magyarok 
Kenyere – 15 millió búzaszem 
program a magyar gazdatársa-
dalom önzetlen, segítő szándékú 
összefogása. Az egész éven át 
tartó programban Magyarország 

teljes területéről és a Kárpát-me-
dence magyarlakta településeiről 
ajánlanak fel búzát a gazdálkodók 
a rászoruló magyar gyermekeket 
segítő szervezeteknek – határain-
kon innen és túl.
A nemzeti összefogással tavaly 
8500 magyar gazda ajánlott fel 
összesen 1100 tonna búzát, hoz-
zájárulva több tízezer gyermek és 
más rászoruló élelmezéséhez. 
Az elmúlt években sokan álltak 

a példaértékű kezdeményezés 
mellé.
A szervezők célja, hogy a me-
gyékből és a környező országok 
magyarlakta területeiről felaján-
lott búzával támogatást nyújt-
sanak az arra rászorulóknak. A 
felajánlások leadhatók a kamara 
megyei szervezete által üzemel-
tetett búzagyűjtő pontokon, az 
aratás megkezdésétől egészen 
augusztus elejéig. A kezdemé-
nyezés pénzbeli adományozással 
is támogatható. Mind a magán-
személyek, mind pedig a cégek 
és társas vállalkozások élhetnek 
ezzel a lehetőséggel. A felajánlá-
sok a Magyarok Kenyere Alapít-
vány számlaszámára utalhatók: 
10300002-10623342-49020015.
Komárom-Esztergom megyében 
hetedik alkalommal szervezik 
meg a Magyarok Kenyere Prog-
ram keretében a búzagyűjtést. Az 
idén is a Gottwald szálloda bizto-

sította a helyszínt a programhoz 
kapcsolódó sajtótájékoztatóra. 
Dr. Balogh Zoltán, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara Komárom- 
Esztergom megyei szervezetének 
elnöke köszöntőjében így beszélt 
az adománygyűjtésről:
"Esztendőről esztendőre hagyo-
mányszerűen végezzük ezt a 
szolgálatot, a búza gyűjtését, az 
őröltetést, a liszt adományozását. 
Úgy gondolom, hogy ebben az 
országos és határon átnyúló szer-
vező munkában résztvevők meg-
érdemlik azt a tiszteletet, hogy 
minden alkalommal fölemlítsük, 
hogy ez a szolgálat rendkívül pél-
daértékű és
hihetetlen méretű szervezést 
igénylő feladat. Köszönet jár 
nekik ezért a tevékenységért és 
köszönet és tisztelet jár különös-
képp azoknak, akik névvel vagy 
névtelenül adományoznak a kö-
zösség javára."                       -pv-

Magyarok Kenyere



14 borászat és egy pálinkaház 
mutatkozhatott be a 6. Nesz-
mélyi Borünnepen július 30. és 
augusztus 1. között az Esterhá-
zy-kastély kertjében. A Nesz-
mélyi Borút Egyesület ingyenes 
programján a pincészetek mel-
lett 11 zenekar gondoskodott a 
jó hangulatról. 
Michl József polgármester a 
megnyitón így fogalmazott: 
- Végre újra egy kicsit kimoz-
dulhatunk és együtt lehetünk. 

A hosszú covid-időszak sajnos 
a borünnepünket is elvitte a ta-
valyi esztendőben, de az idén 
végre újra megrendezhettük. 
Nagyon köszönjük az Ester-
házy-kastély vezetőinek, hogy 
a programot itt szervezhettük 
meg a kastély megújult park-
jában - mondta beszédében a 
polgármester, majd hozzátette: 
- szeretném megdicsérni a gaz-
dákat, akik újra elhozták a bora-
ikat. Van lehetőségünk a tavalyi 

szép termésnek a legfinomabb 
tételeit megkóstolni és drukkol-
ni nekik, hogy a jégverés elle-
nére az idei esztendőben is szép 
szüret lehessen. Isten éltessen 
minden borászt és mindenkit, 
aki hajlott háttal vagy egyenes 
derékkal, de keményen dolgo-
zott a szőlőben az elmúlt idő-
szakban, és még teszi ezt a szü-
retig - magyarázta beszédében.
A megnyitón felvonult a Zsig-
mond király Borlovagrend egy 

része is. A rend nagymestere, 
prof. Dr. Kerekes Sándor töb-
bek között arról beszélt, hogy 
fontos népszerűsíteni a térség 
borászatát, hiszen még sokan 
most sem tudják, hogy a leg-
jobb fehér borok ezen a vidéken 
készülnek. 
Az idén a szervezők között sze-
repelt a Neszmélyi Borút Egye-
sület mellett a Komárom-Esz-
tergom Megyei Önkormányzat 
is, hiszen idén rendezték meg 
az első megyei bornapot au-
gusztus 1-én. A hagyományte-
remtő szándékkal megszerve-
zett programra mintegy 150 fő 
regisztrált. A bornap keretében 
kilenc pincészet legjobb borait 
kóstolhatták meg a résztvevők, 
és egy vezetett kastély bejárás is 
az esemény része volt. A megyei 
önkormányzat "Megyénk körül 
megyünk körül" elnevezésű 
programsorozatába remekül il-
leszkedik egy ilyen bornap, hi-
szen ez is Komárom-Esztergom 
megye sokszínűségét mutatja 
be.                                        -pv-
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Lövészetes napok 
augusztusban
Az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár tájékoztatja a la-
kosságot, hogy 2021. augusztus 
hónapban az alakulat az alábbi 
napokon hajt végre éleslövé-
szetet a szomódi lőtéren, illetve 
nagy zajhatással járó feladato-
kat a gyakorlóterek területén. 

Lövészetes napok: 30., 31. 
8:00-tól - 18:00 óráig.
Összesen: 2 nap.

Nagy zajhatással járó lövé-
szetes, illetve gyakorlatos na-
pok: 2

Lövészetmentes napok: 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29.
Összesen: 29 nap.

Elbúcsúztunk Dr. Tóth Józseftől, aki 101 éves 
korában Istenbe vetett bizalommal elhunyt. Jó-
zsi bácsit városunkban, Tatán sokan ismerték, 
szerették, tisztelték.
1942-ben jogi diplomát szerzett Budapesten, 
majd házasságkötése után Tatán telepedett le. 
Katolikus keresztényi elkötelezettségből 1949-
ben örök fogadalmat tett a Ferences Világi 
Rendben. Ennek szellemében élte le egész éle-
tét. Szolgálta Egyházközösségét és szeretettel 
segített minden hozzá forduló rászorulónak, 
legyen az családtag, ismerős vagy akár idegen.  
Az évek során három gyermeke számára igazi 
otthont teremtett. Szélesebb családjával, uno-
káival és dédunokáival közös 
nyári kirándulásokon ismertet-
te meg hazánk legszebb tájait, 
és adta át a természetjárás örö-
mét. 
Jogi diplomáját hivatásszerűen 
sosem használhatta, mert nem 
akart kiszolgálója lenni a há-
borút követő kommunista-szo-
cialista rezsimnek. Így ír erről 
visszaemlékezéseiben:
„Keresztény világnézetemet, 
melynek igazságában egyetemi 
éveim alatti tanulmányaim is 
megerősítettek, életem során si-
került megőriznem és megtarta-
nom… A háború befejeztével nálunk uralomra 
jutott hatalomnak szolgálatát nem tartottam 
magam számára elfogadhatónak, s olyan fog-

lalkozásokat vállaltam, melyek közvetlenül 
nem követelték meg a hatalom iránti lojalitást. 
1953-ig dolgozó paraszt voltam, majd ipari 
szövetkezetekben vállaltam munkát.”
Jogi ismereteivel hasznára volt munkahelyén 
a döntéshozóknak, és sok munkatársának 
is.  Széles ismeretségi körében sokat segített 
tatai polgároknak, akiknek peres ügyeiben 
tanáccsal szolgált. 1956-ban közigazgatási 
jártasságát elismerve a Tatai Nemzeti Tanács 
titkárává választották. Közigazgatási jogot 
Magyary Zoltán professzornál hallgatott.
Mi az, ami különösen emlékezetes egy ember 
életében? 
Amiről idős korában beszél. Életének megha-
tározó szakaszait nemegyszer mesélte a fia-
talabb generációknak. Jómagam két történe-
tet emelnék ezekből ki; így emlékezem vissza 
édesapámra.
1944-ben a visszavonuló német hadsereggel 
egész Németországot végigjárta gyalogszerrel, 
sátorban vagy „a Jóisten szabad ege alatt” 
töltve az éjszakákat. Szerencsésnek vallotta 
magát, mert harcok nélkül amerikai hadifog-
ságba került. Ott ugyan megfelelő ellátmányt 
kapott, de látnia kellett a háborút szenvedő 
nép minden nyomorúságát és elszántságát. 
Mindig örömmel és lelkesedéssel beszélt a 
győri Bencés Gimnáziumban töltött 8 évéről, 
ahol a vézna kisdiákból erős, szívós embert 
formált a sok kajakozás és túrázás. Keresztény, 
hazájáért aggódó felnőtté nevelték szeretett ta-
nárai. 60. házassági évfordulója alkalmával a 
már felnőtt unokái részére útravalóként adta 
tovább annak a tablóképnek a másolatát, me-
lyet ballagó bencés diáktársaival tantermük 
táblájára felrajzoltak.

Ez a madáchi idézet vezesse mindennapjain-
kat, hogy követhessük életút példáját!

Tóth Gabriella

Újra Neszmélyi Borünnep

JEGYZET

Futógondolatok

Nem szeretek futni, mert nincs benne 
labda…
Idén első alkalommal, hogy nem 
augusztus első szombatján, hanem 
vasárnapján rendezték a Tatai Mini-
maratont, és ezúttal a Hunyadi előtt 
tisztelgő déli harangszó a futóknak a 
rajtot jelezte, míg másoknak a húsle-
ves és a rántotthús elmaradhatatlan 
harmóniáját. /A főtt hús-tormáról 
nem is beszélve…/
Kevesen voltunk, nagyon kevesen… 
Az országos átlagot tekintve nyilván 
nem, mert ezen a napon 43 verseny 
volt kishazánk különböző pontjain. 
Stílszerűen „posztcovidális” tünet 
hatásaként is magyarázhatnánk, mert 
bizony hiányoztak a testvértelepülési 
futóbarátok.
Egy futómániás, tatakártyás 4 fős 
család büdzséjét 18.000 Ft-tal terhel-
te a nevezési díj. Igaz, cserébe póló, 
érem és elsőosztályú ellátás igazolta, 
hogy ez már egy másik verseny…
Nem tudom mi volt a jobb, a régiek 
lelkes amatőr bája, vagy a jelen profi 
szemlélete. Sok minden változott,de 
egy dolog nem: a Petőfi Sándor utca 
hangulata. Az ott élők friss víz és lo-
csolóvíz kínálata mennyei. Kicsik és 
nagyok buzdítják a megfáradt ván-
dort, aki az utolsó kilométernek vág 
neki és ez többet ér, mint egy liter 
izotóniás ital… 
A célban mindenki hősnek érezhette 
magát, ha másért nem, mert a várka-
puban volt a befutó és elfoglalhattuk 
a várat a terülj-terülj asztalkám kíná-
latával…
A villámgyorsan elkészült ered-
ménylista, amihez egykoron egy hét 
is kellett, arról is tanúskodott, hogy 
kevés tatai gondolta úgy, hogy ver-
seny környezetben gyönyörködik 
városa szépségeiben mi közben fo-
lyamatosan nő a tavaink körül futók 
száma…
Ez volt a XXXVIII. Minimarathon, 
nekem csak a 21. és ez is más volt, 
mint az összes többi. Jó volt, igazi 
profi lebonyolítással, viszont az idő 
és az én időm az pocsék… Sok futó-
gondolatot lehetne még mesélni, de 
inkább élje meg aki tudja a versenyt, 
ha lehet már a következőt…itt a vége 
fuss el véle…                                -pf-

Fotó: www.facebook.com/tataimedenceert

Dr. Tóth József (1920-2021)
Véget ért egy hosszú életút
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Tatai TV Képújság



Közélet2021. augusztus 5. VII. évfolyam, 16. szám 3

2021 augusztus 12 és 21. között 22. al-
kalommal kerül megrendezésre a Ta-
tai Barokk Fesztivál. A fesztivál célja  
Tata csodálatos természeti adottsága-
it, barokk építészeti, művészeti emlé-
keit bemutatva, az Esterházy család 
szellemiségének hátterével komplex 
művészeti programmal  gazdagítsa 
városunk művészeti életét. Fontosnak 
tartjuk, hogy a helyi művészeti együt-
tesek, intézmények mellett nemzetkö-
zi hírű alkotó és előadóművészek is 
szerepet kapjanak a rendezvényeken. 
A program mottója ebben az évben: 
az „Esterházyak kastélyai” címet vi-
seli. Nagy örömünkre a fesztivál ün-
nepélyes megnyitójának a felújított 
Tatai Esterházy kastély ad otthont, de 
konferenciára, közös találkozóra ven-
dégségbe hívtuk a környező Galánta, 
Fraknó (Eisenstadt), Fertőd, Pápa, 
Majk  Esterházy kastélyainak szak-

mai  vezetőit is.
Tatai Barokk Fesztivál továbbra is 
szorosan összefonódik a Schiffer Er-
vin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus 
szervezésével, amely idén 15. alka-

lommal kerül megrendezésre.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

2021. augusztus. 12. csütörtök  
17.00  - Tatai  Esterházy kastély  

A 22. Tatai Barokk fesztivál 
ünnepélyes megnyitása 
Michl József Tata Város 

polgármestere
Glázer Tamás ügyvezető igazgató,

NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fej-
lesztési Nonprofit Kft.

dr. Virág Zsolt művészettörténész, 
a Nemzeti Kastélyprogram és a Nem-
zeti Várprogram végrehajtásáért fele-

lős miniszteri biztos

Pálházy Nándor létesítményvezető
 Séta térben és időben a Tatai 

Esterházy kastélyban
Szakmai megnyitó: Kövesdi Mónika 

művészettörténész 
Közreműködnek a 15. Schiffer Er-
vin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus 

hallgatói
 

Augusztus  12. csütörtök   
19.00  Szent Kereszt templom

A 22. Barokk fesztivál ünnepi nyitó 
koncertje 

Mészáros Zsolt Máté Junior Príma 
díjas orgonaművész hangversenye

Ingyenes rendezvény.
 

Augusztus  12  – 14.   
Menner Bernát Zeneiskola 

Kertesi Ingrid 
Liszt díjas, Bartók-Pásztory díjas, 
Érdemes és Kiváló művész, opera-

énekes 
3. Barokk Ének Mesterkurzusa  
Előzetes jelentkezéshez kötött.

Augusztus 13. péntek 
18.00 – Kapucinus  Templom

Dobozy Borbála 
Liszt Ferenc díjas, a Magyar Érdem-

rend Lovagkeresztjével kitüntetett 
csembalóművész hangversenye

Közreműködik Kalló Zsolt Liszt dí-
jas hegedűművész

Ingyenes rendezvény.

Augusztus 14. szombat   
Esterházy kastély udvara 

BAROKK UDVARI MULATSÁGOK
10.00

Komárom- Esztergom Megyei képző 
és iparművészek, KEM Népművé-
szeti Egyesület, Tata és Térsége Kéz-

műves Egyesület alkotóinak kiállítá-
sa és vására

Lévai Ádám képgrafikus
H.Katona Erzsébet festőművész
Juhász Zsuzsanna iparművész

Nyikus Anna - textiles népi 
iparművész

F. Nagy Edit  -  tűzománc
Józsy Judit  - gyapjúfonó

Egervári Zsuzsa   - foltvarró
Janka Ferencné  - babakészítő

Berendi Zoltánné Viki - textil, mes-
terségbemutató - horgolt ékszerek

Molnárné Tamás Anetta fazekasmes-
ter, népi iparművész

Gaján Márta- üvegfestő – játszóház
Pálházy Zsuzsanna – sujtás  ékszerek 

– mesterségbemutató
Sulyok Teréz - festő – játszóház
Erdélyi Krisztina - dekupázs –

 játszóház
Szűcs Orsolya – gyöngyfűző - játszó-

ház
Deák Jázmin fazekas – játszóház

Ingyenes rendezvény
10.30 Esterházy kastély –

 Rendezvényterem 
A Tatai Esterházy-kastély 

feltámasztása
- a közreműködő kutatók és restaurá-

torok interaktív bemutatói –
Vavra Áron projektmenedzser

Jankovics Norbert művészettörténész
Csák Attila szobrász, restaurátor

Hajtó Kornélia restaurátor 
Moderátor: Kövesdi Mónika művé-

szettörténész
Regisztrációhoz kötött rendezvény. 

(info@concertotata.hu)
14.00 

Barokk zene, tánc és irodalom az Es-
terházy kastély udvarán

Komáromi Újhold régitánc együttes 
– Művészeti vezető: Gábor Klára

Barokk táncház
Kertesi Ingrid operaénekes és barokk 

ének mesterkurzus hallgatói
a 15. Schiffer Ervin Nemzetközi Ze-

nei Mesterkurzus hallgatói 
Dr. Szabó András irodalomtörténész, 

előadóművész
16.00

Várhelyi Luca Anna blockflöte és  
Kónya István  lant koncertje

17.00
Juhász Zsuzsanna iparművész barokk 

divatbemutatója
közreműködnek

Tatabánya Város Szimfonikus Zene-
karának művészei:

Pereszlényiné Kovács Judit fuvola,  

Laskay Zsoltné hegedű, 
Weiszné Romhányi Krisztina brácsa, 

Weosz Péter cselló
18.00 

SETUP  ütőegyüttes  koncertje
Ingyenes rendezvény.

Augusztus 15. vasárnap 
15.00 - a Tatai Esterházy kastély 

Rendezvényterem
Birtokok és rezidenciák Galántától 

Eszterházáig
Mesék, történetek az Esterházy 

család kastélyairól
Takáč  Zsolt, a Galántai Neogótikus 
Kastély Polgári Társulat elnöke - Ga-
lánta (Szlovákia), a család ősi fészke
Dr. Várkonyi Gábor történész, egye-

temi docens - Fertőd, a magyar 
Verszália

Boros Katalin, a pápai múzeum veze-
tője - A pápai Esterházy-kastély

Czigány Balázs, az Esterházy Magá-
nalapítvány igazgatóhelyettese, 

–  Fraknó és Eisenstadt (Kismarton)
Kövesdi Mónika művészettörténész 
- A tatai Esterházyak újjászületett 

kastélya
Sárossy Péter művészettörténész - 

Majk – Kolostorból kastély 
Közreműködnek a 15. Schiffer Er-
vin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus 

hallgatói
Regisztrációhoz kötött rendezvény. 

(info@concertotata.hu)

Augusztus 16.  hétfő 
15.00 – Tatai  vár – kiállító terem

Kastélyok luxusa
Hímzett paraván Párizsból

Kamarakiállítás – bemutatja Kövesdi 
Mónika művészettörténész

Ingyenes rendezvény.

16.00 – Tatai  vár - Lovagterem
felborulás és leborulás

Magyar szentek a Bakócz graduálében
„Bármennyire is hidegzuhanyként 
hat, a Bakócz – graduálé emberének 
a világát teljesen áthatotta a csillagis-
mereti hagyomány. Például rengeteg 
állatövi jegy bele van faragva a kö-
vekbe, hogy csak alig néhány példát 
említsünk: Saint-Austremoine-temp-
lom, Issoire; a brauweileri apátság 
oldaltornya; a chartres-i katedrális; 
az amiens – i katedrális. Ezután nincs 
más teendőnk, minthogy keressük az 
egyezéseket a különböző csillagis-

mereti könyvek között.”
Licsák Attila zongoraművész, zene-

történész könyvbemutató előadása
Ingyenes rendezvény.

Augusztus 17.  kedd 
17.00 – Víztorony

Esterházy Énekegyüttes hangversenye
Művészeti vezető: Schmidt Mónika

Közreműködik: Prónikné Mező Judit
Ingyenesrendezvény-

Augusztus 18 . szerda 18.00 –
Református templom
MŰVÉSZEK  LETTEK

A Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei 
Mesterkurzus  művészdiplomát szer-

zett magyar hallgatóinak koncertje
Ingyenes rendezvény.

 
Augusztus 21.  szombat   

19.00 – Szent Kereszt Templom
 A 22. Tatai Barokk fesztivál

 ünnepélyes zárása
15. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei 

Mesterkurzus gála hangversenye
Művészeti vezető: Sebestyén Katalin 

hegedűművész
Ingyenes rendezvény.

A 22. Tatai Barokk Fesztivál fővédnöke: 
Michl József 

Tata Város polgármestere

Kiemelt szakmai partner: 
Kuny Domokos Múzeum

További támogatók:
Tata Város Önkormányzata

Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.

Szent Kereszt Templom
Református Templom
Kapucinus Templom

Platán Tata
ZOFI Rendezvényszervező Kft.
Angyalok és Tündérek Galériája

Menner Bernát Zeneiskola
Güntner Tata Kft.

NordArt
Zsofirka Grafika

Fejes Tibor műszaki vezető
Concerto Nonprofit Kft.

Média partnerek:
Tatai Televízió
Forrás Rádió

KEMMA
Részletes információ:
 www.concertotata.hu

    0620 9694127
 Dezső Marianna

  Concerto Nonprofit Kft
  ügyv. igazgató

In memoriam

81 éves korában elhunyt Steiner 
Tibor, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Tatai Geológus 
Kertjének nyugalmazott telephely-
vezetője. Salföldről, a geológiai ér-
tékekben gazdag Balaton-felvidék 
e kis falujából származott, és egész 
dolgos szakmai életét a Földünk 
krónikáját rejtő kövek vonzásában 
és közelségében, jelentős részben a 
Geológus Kertben töltötte. 
Mint pályakezdő fiatalt választot-
ta őt munkatársául Fülöp József 
(1927-1994), a Magyar Állami 
Földtani Intézet akkor frissen kine-

vezett igazgatója, később egyetemi 
tanár és az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem rektora. A kőzetré-
teg-sorozatok vizsgálatát megala-
pozó feltáró munkacsoport tagja 
lett, és mint ilyen, első szakmai mun-
kájaként részt vett a magyarországi 
terepi geológiai kutató tevékenység 
egyik legnagyobb vállalkozásában, 
a Hárskút (Bakony) határában ta-
lálható Közöskúti-árok késő jura 
és kora kréta korú, vagyis mintegy 
157-től 125 millió évvel ezelőttig 
lerakódott tengeri üledékes kőze-
tekből álló rétegsora feltárásában, 
valamint az abban található ősma-
radványok gyűjtésében. 
Rátermettségét és lelkiismeretes-
ségét látva Fülöp ez után jelentős 
szakmai feladattal, a Lábatlan 
melletti Bersek-hegyen évtizedekig 
cementgyártás céljára bányászott 
kora kréta korú homokkő-réteg-
sorban található ősmaradványok 
részletes, rétegről rétegre történő 
begyűjtésével bízta meg. E több 
évig tartó hatalmas munkát, mely-
nek eredményeként az 1960-as 
évek első felében mintegy 12 000 
példány, túlnyomórészt a lábasfe-
jűek egy kihalt csoportját képviselő 
ammonitesz kerülhetett be a tudo-
mány fénykörébe, a Steiner Tibor 
által vezetett csoport végezte el 

nagy gondossággal és precizitás-
sal. Fülöp halála után a gyűjtésről 
készült jegyzőkönyvek, amelyek az 
egyes lelőhelyekre vonatkozó fon-
tos információkat tartalmazzák, 
nem kerültek elő. Ezek nélkül pedig 
a nagy munka- és időráfordítással 
felhalmozott gyűjtemény nem len-
ne több egy szinte semmire sem jó 
kőzettömegnél. Szerencsére azon-
ban Steiner Tibor több mint három 
évtized távlatából is jól emlékezett 
a gyűjtés részleteire és ismereteit 
készségesesen megosztotta fiata-
labb kollégáival, így a felbecsülhe-
tetlen tudományos értéket képviselő 
gyűjtemény feldolgozása megkez-
dődhetett. 
Kiemelkedően lelkiismeretes mun-
katársra lelt Fülöp Steiner Tibor-
ban a Geológus Kert elődje, a 
Geológiai Természetvédelmi Terü-
let létrehozatalában és működteté-
sében is. A fiatalabb lerakódások 
övezte, triász, jura és kréta korú kő-
zetekből álló tatai Kálvária-domb 
geológiai jelentőségét, első sorban 
az egykor ott működött Fehérkő-, 
Vöröskő- és Kékkő-bányák tanul-
mányozása alapján, már a korai 
kutatói is felismerték. Fülöp gon-
dolt elsőként arra, hogy a viszony-
lag kis területen található számos 
földtani – és amint a kutatások 

során később kiderült, ősrégészeti 
– értéket a nagyközönség számára 
láthatóvá tegye. Steiner Tibor több 
évtizedes áldozatos munkájának 
döntő mértékben köszönhető, hogy 
az egykori poros kőfejtőudvarok és 
birkalegelő helyén ma harmonikus, 
rendezett környezet – minden tekin-
tetben kert – fogadja a látogatókat. 
Elkötelezettségét mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy 2015-ben – 75 
évesen – még jelentős részt vállalt a 
Kert nagyarányú megtisztításában 
és megszépítésében. A Kert fenn-
tartásában való tevőleges közre-
működése mellett szívesen osztotta 
meg nagy tudását és gazdag életta-
pasztalatát a vele együtt ott dolgo-
zó újabb nemzedékekkel. Mindezt 
mindig közvetlen és barátságos 
módon, a fiatalok iránti őszinte nyi-
tottsággal tette. 
A Kertben végzett sokrétű építő 
és feltáró tevékenységéből nehéz 
bármit is kiemelni. Keze munkáját 
dicsérik például a vörös jura mész-
kőből mesterien faragott és épített 
lépcsők, vagy a számos általa ülte-
tett és az óta hatalmasra terebélye-
sedett fa. A legjelentősebb talán a 
geológusok által Tatai Mészkőnek 
nevezett, tengerililiomok vázából 
álló rétegekben található ammoni-
teszek begyűjtése volt, mivel ilye-

neket Sümegtől Tatáig, ahol ez a 
kőzet előfordul, mindössze három 
helyen találtak. Az egyik fajt, amely 
a világon először Tatán került elő, 
a leírója Steiner Tiborról nevezte el 
(Constrictoceras steineri).
Kétkezi munkája mellett lankadat-
lan lelkesedéssel vezette évtizede-
ken keresztül a Kertbe látogatókat, 
személyisége és műve sokakat tett 
annak visszatérő vendégeivé. Nagy 
odaadással és szaktudással végzett 
munkája mellett számos más terü-
leten is otthonosan mozgott. Jól 
értett általában a növényekhez és 
a különféle testi bajok kezelésére 
alkalmas gyógynövény-kivonatok 
készítéséhez, kórustagsága révén 
pedig sokan megismerhették ének-
tudását is. 
Steiner Tibor halálával nem csak 
tanúja, hanem aktív szereplője és 
alakítója távozott a magyarorszá-
gi geológia egy nagy korszakának. 
Nincsen már közöttünk, de bölcses-
sége, segítőkészsége és derűs élet-
szemlélete követendő példaként él 
tovább sokakban, akik ismerték. A 
keze munkájának eredményeként 
formát öltött Geológus Kert pedig 
azok számára is őrzi az emlékét – 
remélhetőleg sokáig –, akiknek nem 
volt szerencséje találkozni vele.

A Geológus Kert munkatársai
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 Megtartotta éves közgyűlését a Városi Nyugdíjas Klub

"Az alábbiakban a tatai Váro-
si Nyugdíjas Klub közgyűléséről 
szóló beszámolót olvashatják, Kun 
Imre tollából.
A 2020. évben tervezett programok-
ból az alábbiakat tudtuk megtartani 
a „Korona-vírus” járványa miatt.
Január, február és március, valamint 
szeptember első hétfőjén a kertvá-
rosi Szociális Alapellátó épületében 
tartottuk meg klubdélutánjainkat, 
amelynek keretében beszélgetés, 
sakk parti, kártyacsata és más tár-
sasjáték verseny folyt.
Januárban:
A klubelnök, Kun Imre „Az isme-
retlen Ázsia: Szibéria és a világ le-
gelzártabb országa Bhután” címmel 
tartott vetítettképes előadást a 80 fős 
hallgatóságnak.
Dr. Vicsai Kinga háziorvos folytat-
ta előadás – sorozatát „Az időskori 
cukorbetegségek és szövődmé-
nyei” címmel.
A Cocoon étteremben „pótszilvesz-

ter” címen bált rendeztünk, melyen 
kellemesen töltötték idejüket a 84 
fővel megjelent klubtársak.
Februárban: Marton Veronika „A 
sumér Bau istennő és a magyar Bol-
dogasszony” címmel tartott előa-
dást.
Aradi Lajos történész „Pilis és a 
Pálosok” címmel folytatta előadás 
sorozatát.
A Cocoon étteremben nagy sikerrel 
megrendeztük a farsangi bált, me-
lyen 10 tagtársunk jelmezben öltöz-
ve jelent meg.
Részt vettünk 30 fővel a Városhá-
zán rendezett „Kommunizmus áldo-
zatai” emlékünnepségen.
Márciusban: Felköszöntöttük hölgy 
tagjainkat a „Nőnap” alkalmából, 
egy szál virággal és „Csibész Tóth 
Miki” ötödmagával szórakoztató 
ajándékműsort adott klubtagjaink-
nak. Sajnos a március 15-i ünnep-
ségünket, valamint Csákai László 
szomódi református tiszteletes úr 

húsvéti ünnepekre hangoló előadá-
sát már nem tudtuk megtartani.
A Nemzeti-ünnepi megemlékezést 
Bem József hős tábornokról, vala-
mint a húsvéti előadás anyagát in-
terneten küldtük el tagjainknak.
A márciusra tervezett közgyűlést 
augusztus 12-én tartottuk meg, ahol 
nagy örömünkre tagságunk 70%-a 
megjelent. Itt új öttagú vezetőséget 
választott a tagság. Elnök: Nagy 
Gábor, tagok: Dr. Jónás Béla, Máté 
Dénesné, Sólyomné Hefler Anna és 
Takács Mária. A Felügyelő bizott-
ság elnöke Havranszki Károlyné, 
Tagok: Eck Miklósné és Tuboly 
Sándorné.
Május hónapra Csehország keleti 
részére, Morva-országba tervez-
tünk három napos kirándulást, mű-
emlék látogatásra és a történelmi 
városok megtekintésére. Ez a jár-
ványhelyzet miatt elmaradt. He-
lyette aug. 14 – 16 között Szabolcs 
és Zemplén megyébe tettünk túrát. 
Megtekintettük Nyírbátor gótikus 
templomait, és Nyíregyháza mű-
emlékeit, a Máriapócsi Bazilikát, 
a Sárospataki Várkastélyt és a Re-
formátus Kollégiumot, valamint a 
Szt. Erzsébet templomot. Sátoral-
jaújhelyen városnézés után libegő-
vel felmentünk a Trianon-emlékmű 
stációit megtekinteni a Szt. István 
kápolnáig. Az emlékmű egyes állo-
másai az elcsatolt vármegyék címe-
reit mutatják be.
Vaján a Vay-kastély szépen felújí-
tott Rákóczi és Vay gyűjteményét 
láthattuk.
A Gútai – testvérklub március 15-

én szeretett volna jönni Budapestre, 
ahová vezetőként Kun Imre klubel-
nököt kérték fel, de ez a látogatás a 
járvány miatt elmaradt.
Július 14-én testvértelepülésünkön, 
Szőgyén községben a Szépkorúak 
Klubja közgyűlésén a két nyugdíjas-
klub elnöke aláírta az együttműkö-
dési szerződést. A szőgyéni Szépko-
rúak Klubja nevében Nágel Dezső, 
a tatai Városi Nyugdíjas Klub ne-
vében Kun Imre írtak alá. A klubok 
szerződéskötését megtisztelte jelen-
létével Méri Szabolcs szőgyéni- és 
Michl József tatai polgármester úr. 
Itt említjük meg, hogy a klub négy 
tagja több mint ezer szájmaszkot 
varrt a járvány kitörésekor. Köszön-
jük önzetlen fáradozásukat.
Szeptemberben Dr. Dormán Péter 
szemész a Semmelweis Orvostudo-
mányi Egyetem orvosa tartott előa-
dást „az időskori szemproblémák és 
azok gyógyítása” címmel.
Rózsa Mónika természetgyógyász 
„Immunrendszerünk megerősítése 
és mentális problémák megoldá-
sa” címmel tartott ismeretterjesztő 
előadást.
Sajnos a további rendezvények a 
járvány 2. hulláma miatt nem kerül-
hettek megrendezésre.
A Költészet Napjára Kun Imre 
„Íróink különös házasságai” cím-
mel írt cikket. Az interneten em-
lékeztünk meg az Anyák napjáról, 
az Orbán napról, Szt. István – ün-
nepről, a jeles napokról: okt. 6-a, 
okt. 23-a, Mikulás-nap, Karácsony, 
Trianoni-gyásznap, Felvidéki kite-
lepítettek emléknapja. Azért, hogy 

könnyebben viseljék el kedves klub-
társaink a házi bezártságot, hetente 
úti filmeket adtunk közre több mint 
harminc alkalommal. A filmek szin-
te az egész világot átölelik.
Tibet – Nepál – Bhután, Rajast-
han, Skócia, Chile – Húsvét-szi-
getek, Argentína, Normandia – 
Loire – Bretagne, Azerbajdzsán 
– Baku, Grúzia, Róma, Dél-Korea 
– Taiwan, stb.
A filmek vetítése 2021-ben tovább 
folytatódott.
A fájós lábú klubtársakat értesítet-
tük az ortopédiai orvosi vizsgálatról 
két alkalommal, ahol kedvezményes 
áron gyógycipőt rendelhettek saját 
lábméretükre szabva.
A szokásos 80. és 90. évesek kö-
szöntése sem maradt el, melyet az új 
klubelnök és a bizalmijuk a jubiláló 
tagjaink lakásán tartottak meg.
90 éves: Hojka Jánosné, 80 éves: 
Arató Jenőné, Hornyák Lászlóné, 
Kontráné Szabó Mária, Mészáros 
Dánielné, Pencz Tiborné, Fekete 
József és Vass István. Az ünnepel-
teknek Bankó Róbert írt köszöntő 
verset. Isten éltesse mindnyájukat!
A most tartott közgyűlésünkön tag-
ságunk kétharmada megjelent és 
egyhangúlag jóváhagyta a napirendi 
pontokba foglaltakat és a beszámo-
lót. A közgyűlést megtisztelte jelen-
létével Michl József polgármester 
úr, aki a város támogatásáról bizto-
sította a közösséget és további sike-
reket kívánt a klub működéséhez. 
Reméljük, hogy most már újra foly-
tathatjuk klubéletünket."
     Kun Imre 

tiszteletbeli elnök

TATA - Környei ú. temető
Bereznai Magdolna 
Dián Gézáné
Jungvirth Mónika
Szabó Józsefné
Dr. Tóth József

TATA - Almási ú. temető
Szabó Jánosné
File Menyhért

BOKOD
Faragó László

OROSZLÁNY
Győri Sándorné  
Molnár István  
Dr. László Tibor 
Nagy Lajosné
Elek Barnabás  
Jurák József

NASZÁLY
Lami Józsefné

TARDOS  
Visnyovszki Józsefné

SZOMÓD
Hohl Géza
Mocsári Bálintné
Csuha Pálné

K O C S
Könczöli László

DUNASZENTMIKLÓS
Schlepp Jenőné

BÉKE PORAIKRA!

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

Körzeti Televízió Tata

Augusztus elsején hivatalosan is elin-
dult a Körzeti Televízió Tata facebook 
oldala. 
Az online platformon összesen 21 te-
lepülés felhívásait, eseményeit, prog-
ram kínálatait érhetik az érdeklődők. 
Az új megjelenési forma célja, hogy 
még gyorsabban és még több napra-
kész információ jusson el a felhaszná-
lókhoz. 
Amennyiben Ön is rendelkezik olyan 
információval, képes beszámolóval, 
amit szívesen látna a Körzeti Televízió 
Tata facebook oldalán, küldje el a:
korzetitvtata@gmail.com vagy 
skitti.korzeti@gmail.com 
e-mail címre. 

Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, 
Kecskéd, Kocs, Környe, Lábatlan, 

Naszály, Neszmély, Oroszlány, 
Süttő, Szárliget, Szomód, Tardos, 

Tarján, Tata, Tatabánya, 
Várgesztes, Vértestolna, 

Vértessomló, Vértesszőlős 
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Május 29-én léptek pályára az 
előző bajnokság utolsó mérkő-
zésén a megyei I. osztályban 
szereplő férfi felnőtt labdarúgó 
csapatok. A Tatai AC együttese 
július elején kezdte el a felkészü-
lést a 2021/2022-es szezonra. Ál-
talában 6 hétre tervezik az edzők 
a rajt előtti munkát. Az új bajnok-
ság augusztus 15-én kezdődik, 
ismét csak 13 csapattal. Egyedül 
a DG Tát SE gárdája az újonc. Az 
előző pontvadászatban aranyér-
mes Zsámbéki SK nem vállalta 
a magasabb osztályt, így most is 
esélyesként vághat neki az idény-
nek. A TAC a nyáron elkezdte a 
pályák felujítását ami nem feje-
ződik be a bajnokság kezdetéig, 
így a tervek szerint szeptember 
12-ig a pályaválasztói jog felcse-
rélésével idegenben szerepelnek. 
Az őszi szezon így néz ki:

08.15. 17.00 Nagyigmándi KSK – 
TAC
08.22. 17.00 Sárisápi BSE – TAC
08.29. 17.00 Koppánymonostori 
SE – TAC
09.05. 16.00 Vértessomlói KSK – 
TAC
09.12. 16.00 TAC – DG Tát SE
09.26. 16.00 Környe SE – TAC
10.03. 15.00 TAC – Bábolnai SE
10.10. 15.00 Nyergesújfalu SE – 
TAC
10.17. 14.30 TAC – Zsámbéki SK
10.24. 14.30 FC Esztergom – TAC
10.31. 13.00 TAC – Vértesszőlősi 
SE
11.07. 13.00 Wati-Kecskéd KSK– 
TAC
11.14.  13.00 TAC – Nagyigmándi 
KK
11.21. 13.00 TAC – Sárisápi BSE

11.28. 13.00 TAC – Koppánymo-
nostori SE                                  -ta-
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Új korszakához érkezett a Tatai 
Regatta! A hagyományos tóke-
rülő evezős verseny mellett, egy 
új, un. COSTAL (tengeri evezős) 
hajóosztály versenybe álltásának 
történelmi pillanatát szervezték 
meg a tatai evezősök.
A Tata-tóvárosi Vízisport Egylet 
az idén a 24. evezős regattának 
adott otthont, ám az idén a ma-
gyar evezés történetének több 
mint 125 éves múltjával a háta 
mögött, elsőként rendezhették 
meg a tengeri hajók hivatalos 
versenyét. Ez a hajóosztály a vi-
lágban már jól ismert, évek óta 
nemzetközi versenyek résztvevő-
je, de Magyarországon még épp, 
hogy elindult a népszerűsítése. 
Kiemelten fontos feladat ez, mert 
az elkövetkezendő olimpiákon 
nagy valószínűséggel olimpiai 
számmá fog előlépni, és 2022-
ben a jemeni ifjúsági olimpián 
már hivatalosan is kiírt verseny-
szám lesz! Büszkék vagyunk 

arra, hogy a jövő számára ez a kis 
egyesület és Tata lett a magyar 
tengeri evezés indításának törté-
nelmi helyszíne. 
A számunkra fontos esemény 
után azonban alig egy héttel, a 
Balaton átevezésen is nagy sikert 
arattak a costál hajók!
Tatáról 4 fő vett részt a verse-
nyen, ha Varga Tamást, kétszeres 
világbajnokot, többszörös ma-
gyar bajnokot is egy kicsit tatai-
nak tekinthetjük. Ők négyen két 
első, egy második és egy harma-
dik helyet hoztak el a közel 50 
fős klasszikus evezős mezőny-
ből! Varga Tamás az összes 1980 
db induló hajóegység közül 1x 
hajóban abszolút első lett, míg 
2X hajóegységünk a futamukat 
megnyerve, az abszolút 7. helyen 
végzett!  
Talán még érdemes megemlíte-
ni, hogy versenyzőink a versenyt 
megelőző napokban ugyan sokat 
készültek a megmérettetésre, de 

kétségtelen, a costál hajóosz-
tály lényegesen gyorsabb hajó a 
hagyományos evezős hajóknál, 
és egyéb más hajótípusoknál is. 
Formai kialakításának köszönhe-
tően a tatai tavon, és a Balatonon 
is, derekasan állták a víz hullá-
mainak kihívását! Tekintettel az 
evezős sportág most kialakuló-
ban lévő új trendjére, a jövőben 
minden bizonnyal gyakrabban 
találkozhatunk majd tavainkon, 
folyóvizeinken ezzel az új ha-
jóosztállyal, ahol számtalan iz-
galmas és látványos versenyben 
lesz majd részünk!
2021. július 02. Tatai Regatta 
tókerülő verseny eredményei:
Női Tanuló 1-3 4X+ Túra 
1.Pintyi Róza-Gémesi Anna Ró-
za-Galeas Castillo Sofia-Erdélyi 
Annak:Elek Csongor László
Mix Tanuló 1-3 4X+ 3.Virágh 
Nándor-Monos Máté-Molnár 
Zsófia-Farkas Zsófia
k: Erdélyi Gergő

Férfi Tanuló 1-3 
4X+ Túra 3. I l y -
lyés Tamás-Zentner 
Dániel-Hartmann 
Márton András-Bán-
sági Roland k:Elek 
Csongor László
Férfi Túra 2X+ 
1.Farkas Gábor - 
Cserteg Ákos k: Fi-
csor Noémi 
Mix amatőr túra: 
1. Monos Gábor - 
Zentner Sashegyi 
Orsolya 
2021. július 02. Tata 
I. Beach Sprint Ten-
geri Evezés Verseny eredményei: 
Női amatőr 1X Zentner Sashegyi 
Orsolya, Férfi Amatőr 1X Monos 
Gábor 2.Koch Balázs 
3.Filkor Bálint 
2021. július 10. Balaton átevezés 
eredmények:
Amatőr 1X I. Varga Tamás Co-
astal Rowing Hungary by Laszlo 

Boats NZ 
II. Monos Gábor TTVE Liteboat 
Hungary 
III. Filkor Bálint TTVE Coastal 
RH by Laszlo Boats
Amatőr 2X I. Monos Gá-
bor-Zentner Sashegyi Orsolya 
Liteboat Hungary Gratulálunk a 
tatai evezősöknek! Hajrá Tata!   
                  Domonkos Ágnes

Július utolsó és augusztus első 
napja a szervezők számára a pa-
kolás, készülődés mellett azzal 
telt, hogy az időjárás jelentéseket 
nézték illetve az eget kémlelték. 
A tikkasztó meleg napok után 
változékony időt jósoltak a me-
teorológusok és ez be is jött. Hol 
valóban nagy meleg, hol aztán 
beborult az ég és jött az eső. A 
38. Tatai Minimaraton augusztus 
első vasárnapján délben rajtolt el. 
Ez az időjárás azért a futók dolgát 
sem könnyítette meg, hiszen na-
gyon párás, fülledt idő köszöntött 
vasárnapra. Szépen gyülekeztek 

a résztvevők már 8 óra után és 
a pályát már ismerők arról be-
szélgettek melyik része lehet a 
legnehezebb. Többen is amellett 
voltak, hogy a tófarokban lesz 
legnehezebb a levegő. A szerve-
zők hat frissítő pontot jelöltek ki 
a pályán, ezzel is segítve a ver-
senyzőket. A hajnali, délelőtti eső 
után a rajtra kisütött a nap és tu-
lajdonképpen jó időben indulha-
tott neki a mezőny a 13.5 és a 21 
km-es távoknak. Az egyéni indu-
lók mellett a minimaraton távján 
váltók is versenyztek.Jó néhány 
évvel ezelőtt még az 1000 körüli 

létszám is várható volt, de aztán 
egyre több versenyt rendeztek az 
országban, így megcsappant az 
indulók száma is. Ezen a hétvé-
gén is nagyon sok helyen rendez-
tek utcai futóversenyeket. Ráadá-
sul a pandémia utáni időszakban 
nehéz megjósolni az indulók szá-
mát. A szervezők mindezeket fi-
gyelembe véve 400 körül várta a 
nevezőket. Tehát délben elindul-
tak a futók és az első 2 km után 
az már látszott, hogy vannak akik 
nagyon komolyan álltak neki, 
négyen már ekkor komolyabb 
előnyre tettek szert. Természete-

sen a rövidebb táv és a váltók első 
emberei voltak a leggyorsabbak. 
Nagy taps fogadott szinte min-
denkit aki az első 2 km-t letudva 
visszaért a rajt/cél környékére. 
A félmaratonisták között feltünt 
Dombi Tibor volt válogatott lab-
darúgó aki jelenleg a Debrecen 
NB I-es labdarúgó csapatának pá-
lyaedzője valamint Lukács Lász-
ló a Tankcsapda fontembere is. 
Ahogy várni lehetett a minima-
ratont nyerő versenyző érkezik 
legelőször a célba, aki Balázs Le-
vente a VASAS atlétája volt, aki 
49:41 alatt tette meg a 13.5 km-
es távot. Mögötte a kocsi Dombi 
Tamás végzett, míg az abszolút 
harmadik Nagy Richárd budapes-
ti versenyző lett. Tíz percet kellett 
várni amíg megjelent az első nő 
a célban. A Győrben versenyző 
Gulyás Krisztina egy órán belül 
teljesítette a távot. Farkas Lilla 
(Újszász) és Dr Weigl Vivien Éva 
(Budapest) végzett még az abszo-
lút verseny dobogóján. Egyre több 
célbaérkező volt, persze a váltók 
is végeztek közben, de mindenki 
nagyon várta a félmaraton hajrá-
ját. Nem kellett egy óra húsz perc 
Csontos Imrének hogy megtegye 
a 21 km-t ezzel megnyerje a ver-
senyt. Nagyon kifutotta magát, 
de örömmel nyilatkozott: nem 
mondom hogy ideális idő volt, 
de szerettem volna nyerni. Szinte 

végi nehéz volt, igyekeztem férfi 
váltótagot keresni aki mellé be tu-
dok állni. A pálya vonalvezetése 
tetszett. Eredetileg Budapesten az 
éjszakai futáson akartam indulni, 
de ott elég sok emelkedős szakasz 
volt és azért választottam Tatát 
mert itt egyenletesebb a pálya. 
Két évvel ezelőtt már nyertem 
itt. Szedlák Csaba (Budapest) és 
Mester Péter (Dunaszeg) végzett 
még dobogós helyen az abszolút 
versenyben. A hölgyek versenyé-
ben a tatai, de Németországból 
érkezett   Mehrazi Dalma győzött 
Szedlák-Ebecz Judit (Győr) és 
Szigeti Diána (Tatabánya) előtt. A 
váltókban születtek hazai sikerek: 
a legfiatalabbak között a Péter bá-
csi angyalkái lány váltó és a Spor-
tan Girls Tata egyaránt győzött, 
míg a FootAnyoUr trió harmadik 
lett. A férfiaknál bronzérmes lett 
a Footour Futó fiók staféta. Az 
eredményhirdetésen nagy taps 
köszöntötte az érmeseket akiknek 
Michl József polgármester, Pur-
gel Zoltán alpolgármester, Boglá-
ri Zoltán, Gerébi Ákos és Lengyel 
Zsolt önkormányzati képviselő 
adta át a díjakat. A Szöllősi Pin-
cészet borait Szöllősi Ágnestől 
kapták a dobogósok, míg az ab-
szolút győztesek az UNIQUE 
Glass által felajánlott egyedi üveg 
ajándék tárgyát Vasvári Zoltán tu-
lajdonostól vehették át.           -ta-

Arattak  a tengeri a hajók a tatai tavon és a Balatonon is

Az olimpia árnyékában, igazi 
nyári melegben rendezték meg 
július utolsó hétvégéjén a Sza-
badidős-Egyetemista és Masters 
Síkvízi Kajak-kenu Magyar Baj-
nokságot. Szolnokon 200 és 500 
m-en indulhattak a résztvevők. 
Ahogy megszokhattuk a Hódy 
SE népes csapattal vágott neki az 
útnak. Hernádi László szakág ve-

zető ezúttal is jó szereplést várt a 
30 versenyzőtől és most sem kel-
lett csalódnia. A szabályok sze-
rint egy versenyző maximum 5 
versenyszámban indulhat és ezt a 
lehetőséget a tataiak közül többen 
is kihasználták. A mastersek 35 év 
felett 5 éves korosztályi bontásban 
versenyeztek, míg a szabadidős-és 
egyetemista kategóriában 35 éves 

korig egy mezőnyben 
indították a sportoló-
kat. A 3 tatai verseny-
ző összesen 36 érmet 
szerzett (17 arany, 12 
ezüst, 7 bronz).
Magyar bajnok lett: 
Bertalanits Tamás, 
Czina László, Dallos 
József, Federi Mária, 
Fejes József, Herendi 
Ágnes, Herendi Lász-
ló, Hédai Mira, Hor-
váth Ilona, Dr Jakabó 

Judit, Lőrinczi Zoltán, Nagy Gá-
bor, Nyári György, Orisek Vik-
tória, Tóth Gabriella, Tvarosek 
Abigél, Winkler Máté.
A verseny végén aztán a szakág 
vezető elégedetten nyugtázta a 
csapat teljesítményét, hiszen az 
egyesületi pontversenyben a Hódy 
SE a 3 helyen végzett. Tompa Andor

Masters érmek az OB-ról Indul a bajnokság

Minimaraton melegben, esőben

Fotó:Facebook.com

Fotó: Tatai Hódy SE
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