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Érvénytelen lett a július 31-én
megtartott tatai, helyi népszavazás, melyen a választópolgárok
„Fellner Jakab nyomában”
kevesebb, mint fele, 8361 fő je					
lent meg. A népszavazás eredmé			6.oldal
nyeiről augusztus elsején rendeztek sajtótájékoztatót a Városháza
dísztermében.
A vonatkozó jogszabályok értelmében a veszélyhelyzet miatt
korábban szünetelt helyi népszavazási eljárás 2022. április 10-én
19. tehetséggondozó
folytatódhatott, amikor a Heművészeti tábor
lyi Választási Bizottság ülésén
			7. oldal
a 2020. július 20-án benyújtott,
majd hitelesített népszavazási
kérdésekkel kapcsolatban a kezdeményezők által összegyűjtött
aláírások ellenőrzésének eredményességéről döntött, megállapítva,
hogy mindhárom kérdésre vonatMinimaraton
kozóan összegyűlt a jogszabály		
ban előírt számú aláírás.
		
8., 10. oldal Ezt követően a népszavazás elÚjra VB-n a Hódysok!		
			10.oldal

Olvassa online lapunkat:
www.varoskapuujsag.hu
Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

rendeléséről a törvény előírásai
szerint Tata Város Önkormányzat
Képviselő-testülete döntött, majd
a Helyi Választási Bizottság június 2-i ülésén július 31-re tűzte ki a
helyi népszavazást az alábbi kérdésekben:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata,
1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék
lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkalmas út ne
épüljön, és az ott már meglévő
utat se lehessen kiszélesíteni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata,
1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék
lóistálló és lovas pálya) ingatlanra
vonatkozóan a város településképi
rendelete (29/2018. (XII.20.)) és
helyi építési szabályzata (38/2005.
(XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában maradjon?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata
Város Önkormányzata ne köthes-

sen településfejlesztési szerződést a Tatai
Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő
beruházáshoz
kapcsolódóan,
megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit?”
A témával kapcsolatban korábban
Tata
Város Önkormányzata 1500
levélre
válaszolt, s 2020.
július 17. és
27. között kilenc lakossági fórumot is szervezett az Öreg-tó mellé
tervezett fejlesztés kapcsán. 2021.
június 16. és 22. között az önkormányzat négy alkalommal tartott
lakossági tájékoztatót a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról, emellett pedig a városvezetés
egyeztetéseket folytatott a témában
építészekkel, zöldszervezetekkel

és a műemlékvédelem képviselőivel egyaránt. A Tatai Televízió 71
alkalommal, több, mint 50 órányi
adásidőben tudósított a témáról,
Tata Város Facebook oldalán ös�szesen 733.600 embert értek el a
népszavazás témájához kapcsolódó videós bejegyzések, melyeket
314 ezer alkalommal tekintettek
meg az érdeklődők, a posztokra
24.889 aktivitás érkezett. A Tatai
Városkapu újságban, melyet kéthetente a postaládákba kézbesítenek
és online is olvasható, 28 cikk, míg
a tata.hu weboldalon 63 különböző
bejegyezés jelent meg a népszavazással összefüggésben.
A tataiak július utolsó napján 6-tól
19 óráig adhatták le voksaikat 19
szavazókörben. A népszavazáson
a szavazásra jogosult 20 560 tatai
választópolgárból 8361 vett részt,
az érvényes szavazólapok száma
8304 volt. Az első kérdésben 7878
az igen és 517 a nem szavazat, a
második kérdésben 7800 az igen
és 502 a nem szavazat, míg a harmadik kérdésben 7787 az igen és
526 a nem szavazatok száma.
Folytatás a 2. oldalon

23. Tatai Barokk Fesztivál augusztus 13-tól 25-ig
Augusztus 13. és 25. között rendezik az idei
Tatai Barokk Fesztivált, melynek programsorozata idén már 23. alkalommal várja az
érdeklődőket. A fesztiválról augusztus 5-én
rendeztek sajtótájékoztatót a Tatai Várban.
A fesztivál célja az elmúlt több, mint két
évtizedben nem változott: városunk egyedülálló természeti adottságait, épített és
szellemi örökségét, valamint az Esterházy
család szerepét, munkásságát bemutatva
színesíti a tatai kulturális programkínálatot. A rendezvényen minden esztendőben
kiemelt szerep jut a helyi művészeti együtteseknek, valamint nemzetközi hírű alkotó
és előadóművészeknek egyaránt.
Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója a sajtótájékoztatón
kiemelte: - Az augusztus 13-án 16:00 órakor megnyíló fesztivált ebben az évben két
jubileum teljesíti ki, ugyanis a programok
során felidéződik majd a 300 évvel ezelőtt
született Fellner Jakab építész, valamint a
340 éve született Esterházy József gróf, a
tatai uradalom alapítójának alakja is.
A Barokk Fesztivál továbbra is szorosan
összefonódik a Schiffer Ervin Nemzetközi
Zenei Mesterkurzussal, amelyet már 16.
alkalommal rendeznek meg, és amelynek

zárása, az ünnepi gálahangverseny idén is
az egyik kiemelt pontja lesz az eseménysorozatnak. A programokat a Tatai Várban
Dezső Marianna fesztiváligazgató ismertette részletesen, kiemelve, hogy a fesztivált 2022-ben is több művészeti ág összekapcsolódása jellemzi, mely nemzetközi
hírű és helyi művészek, előadók és alkotók együttműködésének köszönhető. Így a
programkínálatban a szakmai előadásoktól
kezdve, a táncos és zenés produkciókon át
az irodalmi összeállításig, számos műfaj
képviselteti magát.
Folytatás a 3. ldalon
A sajtótájékoztatón Tata polgármestere mondott köszönetet a közös munkáért
Dezső Mariannának, a Kuny Domokos Múzeumnak, az Esterházy-kastélynak és minden szereplőnek, szervezőnek, aki részt vesz
a fesztivál megvalósításában. Michl József
hangsúlyozta: - A Barokk Fesztivált már
hosszú évek óta, így ebben az esztendőben
is támogatja Tata Város Önkormányzata. A
rendezvények idén is ingyenesen látogathatóak, s bár egyes programok a helyszín korlátozott befogadóképessége miatt előzetes
regisztrációhoz kötöttek, belépőjegyet nem
kell vásárolniuk az érdeklődőknek.
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Önkormányzat

A helyi közösségi
közlekedés véleményezése
A VOLÁNBUSZ Zrt. Tata Város Önkormányzatával együttműködésben egy új menetrendi
hálózatot és menetrendet tervez
bevezetni. A legfőbb cél az eljutások optimálissá tétele, a
rendelkezésre álló információk
alapján az igényekhez jobban
illeszkedő menetrend kialakítása.
A belvárosban munkanapokon
egyenletesebbé,
kiszámíthatóbbá és jobban tervezhetőbbé
válnak a járatok, több térségből
munkanapokon átszállás nélkül lesz elérhető a városközpont. Egyes vonalakon a vasúti
menetrendhez történő csatlakozásokat is biztosítanak. Az
Ipari Parkok kiszolgálása munkanapokon kibővül a 12 órás
műszakváltásokkal, sőt már a
Kertváros közvetlen összeköttetésével. Hétvégén viszont
csak a 12 órás műszakhoz terveznek eljutásokat biztosítani.
A kiszolgálásokban az eddig
megszokott vonalszámozások
több esetben módosulnak.
A vonalvezetésekkel és a menetrenddel kapcsolatos észrevételeket 2022. augusztus 31-ig
várják a helyik@volanbusz.hu,
valamint a ph@tata.hu e-mail címekre. Az új menetrendek
megtekinthetőek a tata.hu weboldalon.
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Népszavazás
Folytatás az első oldalról
Michl József az augusztus elsején
megrendezett sajtótájékoztatón
elmondta: -Az érvénytelen népszavazást erőteljes véleménynyilvánításnak kell tekinteni, amely
megerősíti a képviselő-testület
korábbi döntését, miszerint a Helyi Építési Szabályzaton, sem a
telek beépíthetőségét illetően sem
az esetlegesen odavezető út tekintetében nem módosított a meglévő, korábbi szabályozókon.
Tata polgármestere hangsúlyozta: - A népszavazás eredménye a
1841-es helyrajzi számú telekre
vonatkozóan tehát visszaigazolta a korábbi döntésünket, hiszen
az erre vonatkozó szabályozáson
nem módosított a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során, amikor 2022.
február 23-i ülésén elfogadta a
partnerségi egyeztetés lezárásáról szóló határozatot. A 1841-es
helyrajzi számú ingatlanhoz vezető útra vonatkozó kérdés esetében szintén az önkormányzati
álláspont megerősítéséről beszélhetünk, mivel a szomszédos telkeken az önkormányzatnak nem
áll szándékában gépjármű-közlekedésre alkalmas utakat építeni,

mint ahogy a már meglévő út szélesítését sem tervezi. Michl József kiemelte: - A részvételi adatokból jól látható, hogy Szalay
Ildikó, az aláírásgyűjtés és a népszavazás kezdeményezője kampányának köszönhetően sikerült
a korábban aláírók számánál egy
kicsivel több szavazót mozgósítani. A városvezetés a politikai
közösségünkkel együtt tudatosan nem vett részt a kampányban
azért, hogy a népszavazás ne kapjon politikai színezetet és ezzel
senkit ne befolyásoljon vagy tartson távol a személyes véleménynyilvánítástól. Ezzel szemben az
ellenzéki pártok folyamatosan
magukhoz vették a kezdeményezést a kampány során.
A városvezető köszönetet mondott dr. Horváth József jegyzőnek,
a Helyi Választási Iroda vezetőjének, Tata Város Helyi Választási
Bizottsága és a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak és a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársainak, akik részt vettek
a népszavazás lebonyolításában.
Köszönet minden tatainak, aki,
akár azzal, hogy élt vagy akár
azzal, hogy nem élt a szavazati
jogával, véleményt nyilvánított a
kérdésben – fogalmazott Michl

József.
Szalay Ildikó, a népszavazási
kezdeményezés szervezője külön
sajtótájékoztatóban értékelte a
három kérdéses népszavazás eseményeit, és mondott köszönetet a
résztvevőknek:
– Én azt gondolom, hogy abszolút
siker. Megemlíteném azt, hogy
ez nem az én sikerem, hanem a
város lakosságának és a várost
szerető polgároknak az egyértelmű sikere, hiszen az, hogy a nyár
kellős közepén – július 31-én –
mi 8361 embert el tudtunk vinni
szavazni, másfél év altatás után,
én mindenképpen azt gondolom,
hogy ez egy olyan hatalmas történelmi siker, ahogy a szlogenünk
is szólt: „Tata történelmet ír”. Én
bátran kijelentem, hogy büszke vagyok Tata lakosságára és a
polgárokra, és Tata történelmet
írt - magyarázta Szalay Ildikó a
Tatai Televíziónak adott interjújában, majd hozzátette: – Szeretném megköszönni mindazoknak,
akik 2020-ban az aláírásgyűjtésben vettek részt, hogy egyáltalán
a népszavazásra sor kerülhessen.
Rengeteg szakmai, civil szervezetnek, szakembereknek, a delegáltaknak, mindenkinek, aki a
kampányban részt vett. Csillának,

Szalay Ildikó, a népszavazási
kezdeményezés szervezője

a barátunknak és kampányfőnökünknek, a jogászoknak, és azt
gondolom, hogy mindenkinek
meg kell köszönnöm. Többek
között Tata lakosságának a kiállást, a helytállást és azt, hogy
nagyon-nagyon sokan azt is megtették, hogy előbb jöttek haza a
nyaralásukról vagy el sem indultak addig, ameddig nem szavaztak. Tehát én azt gondolom, hogy
Tata polgárságának és a Tatát
szerető polgároknak meg kell köszönnöm. És azoknak is köszönöm, akik nemmel szavaztak, de
elmentek szavazni.

2022-ben is lehet pályázni az Öveges József Tanulmányi Ösztöndíjra
A díj olyan tatai állandó lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos, felsőoktatásban
alapképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy mesterképzésben tanuló hallgatónak
adományozható, aki a díj adományozását megelőző tanév
mindkét félévében 4,0-nál magasabb tanulmányi átlagot ért el
és még legalább egy tanéve van
hátra a tanulmányai befejezéséig. A díjra pályázatot nyújthatnak be tatai állandó lakóhel�lyel rendelkező felsőoktatásban
résztvevő hallgatók.
Az Öveges ösztöndíjat évente
maximum 10 hallgatónak lehet

odaítélni: 5 hallgatónak, akik a
humán tudományterületen és 5
hallgatónak, akik a természettudomány-műszaki szakterületen
tanulnak.
Egy szakterületen jutalmazott
hallgatók száma abban az esetben lehet 5-nél több, amennyiben a másik szakterületre beérkezett pályázatok száma nem
éri el az 5-öt. A pályázatnak amelyet maximum 2 A4-es oldal
terjedelemben kell a pályázónak
benyújtania - tartalmaznia kell a
díjra pályázó személy nevét, lakcímét, a felsőoktatási intézmény
nevét, a hallgatói jogviszony, valamint az előző két félév tanul-

mányi eredményének hitelesített
igazolását. A pályázatnak ki kell
térnie a pályázó Tatához való
kötődésére, arra, hogy tanulmányainak folytatása és elvégzése
miként kapcsolódik városunkhoz, valamint az általa választani kívánt szakdolgozati téma
kifejtésére maximum két oldal
terjedelemben, amennyiben az
összefügg Tatával.
Tanulmányi eredmény alatt a
Neptun-rendszerben feltüntetett, kreditpontok alapján számított átlag értendő. A díjat
Tata város polgármestere adja át
minden év októberében. A díj az
odaítélést tanúsító díszoklevél-

Neszmélyi Borünnep és Halnapok

15 borászat és egy pálinkaház
várta az érdeklődőket augusztus első hétvégéjén az Esterházy Kastély téren. A Neszmélyi
Borünnep és Halnapok már hét
éve van jelen Tata rendezvény
naptárában, ahol az idei évben
tizenegy koncert is színesítette a
gasztronómiai programot.
A program egyik szervezője, Rábai Katalin borász elmondta a
rendezvény kapcsán, hogy egy
évben két alkalommal mutatkoznak be a Neszmélyi borvidék
borászai. A Tavaszi Kvaterkán,

illetve ilyenkor augusztus elején a bor és halnapokon. -Az a
jó benne, hogy korábban csak a
környékről jöttek a vendégek,
mára pedig az ország minden részéből, sőt Felvidékről is jönnek
megkóstolni a helyi borokat -magyarázta.
A rendezvényen több zenekar is
gondoskodott a jókedvről, köztük
helyi tehetségek is lehetőséget
kaptak a bemutatkozásra. Ugyancsak a Neszmélyi Borünnep és
Halnapok színpadán léptek fel
a csíksomlyói Árvácskák, akik

nagy sikerrel mutatták be a tatai
közönségnek a „Mátyás király az
uraknál” című zenés-táncos mesejátékukat.
A csíksomlyói gyermekotthon lakóiból alakult Árvácska együttes
az erdélyi Csibész Alapítvány és
a magyarországi Csibészek Fiatalokat Támogató Alapítvány
szervezésében turnézik a hónap
első felében hazánkban, ennek a
turnénak a részeként látogattak
el városunkba. A csibészek általában évente kétszer járnak Magyarországon, az adventi valamint a nyári időszakban. Utóbbi
egyben nyaralás is a gyermekek
számára, akik sok élménnyel térnek minden évben haza, és barátságokat is kötnek utazásaik során.
A turnékat felkészülés előzi meg,
a gyerekek zeneórákat vesznek és
egy külön felkészítő táborban is
készülnek a produkciójukra. Augusztus 6-án negyvenen érkeztek
Tatára, hogy bemutathassák a sok
zenével átszőtt mesejátékot.

ből és egy tanév 10 hónapjára
szóló ösztöndíjból áll. Az ösztöndíj havi összege 12 000 Ft.
A díj odaítéléséről a mindenkori oktatási feladatokkal foglalkozó bizottság javaslatának
figyelembe vételével Tata város
polgármestere dönt.
Beadási határidő:
2022. szeptember 9.
A pályázatot a polgármesternek
címezve zárt borítékban a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal
16-os szobájában kell leadni.
Bővebb információ Izsáki Zsuzsanna
humánszolgáltatási
ügyintézőtől kérhető, telefon:
34/588-664.

Változik a tatai
állampapír-értékesítési pont
nyitva tartása
A Magyar Államkincstár tájékoztatja tisztelt ügyfeleit,
hogy a 2890 Tata, Ady E. u.
13. szám (Zsigmond király
udvar) alatt található állampapír-értékesítési pont nyitva tartása 2022.08.15-től
megváltozik.
Az új nyitva tartás szerint
minden pénteken (első alkalommal 2022.08.19-én)
8:00 és 14:00 óra között
állnak ügyfeleik rendelkezésére.
Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

Közélet
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23. Tatai Barokk Fesztivál programja
AUGUSZTUS 13. SZOMBAT 16:00
KUNY DOMOKOS MÚZEUM

A 23. Tatai Barokk fesztivál ünnepélyes
megnyitása
340 éve született Esterházy József gróf, a
tatai uradalom alapítója
Megnyitó képekben: Kövesdi Mónika művészettörténész
AUGUSZTUS 13. SZOMBAT 19:00
KAPUCINUS TEMPLOM

A 23. Tatai Barokk fesztivál ünnepi nyitó
koncertje
Tóka Ágoston orgonaművész hangversenye
AUGUSZTUS 14. VASÁRNAP 11:00 ESTERHÁZY-KASTÉLY RENDEZVÉNYTEREM

Kertesi Ingrid Liszt díjas, Bartók-Pásztory díjas, Érdemes és Kiváló művész, operaénekes
4. Barokk Ének Mesterkurzusa
Közreműködik: Dallos Erika zongoraművész,
a Magyar Állami Operaház korrepetitora. A
részvétel előzetes jelentkezéshez kötött.
AUGUSZTUS 19. PÉNTEK 15:00
ESTERHÁZY-KASTÉLY RENDEZVÉNYTEREM

-Fellner Jakab, az Esterházy család építésze
címmel Kövesdi Mónika művészettörténész
előadása, műemléki séta a kastélyban
Közreműködnek a 16. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatói.
Regisztráció: Esterházy-kastély programok
(tataikastely.hu)

AUGUSZTUS 21. VASÁRNAP 17:00
TATAI REFORMÁTUS TEMPLOM

-Az Egressy kórus és Egressy Kamarakórus
hangversenye
Közreműködnek a 16. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatói

Jakabovics Jonatán gitárművész, a Salsburgi
Mozarteum hallgatójának hangversenye
Regisztráció: Esterházy-kastély programok
(tataikastely.hu)

-Fellner Emlékév tudományos konferenciasorozata 3.
Kortársak és mecénások

AUGUSZTUS 14. VASÁRNAP 18:00
ESTERHÁZY-KASTÉLY ZÖLD SZALON

AUGUSZTUS 20. SZOMBAT
ESTERHÁZY-KASTÉLY KERTJE

AUGUSZTUS 22. HÉTFŐ 18:00
TATAI VÁR LOVAGTERME

-Szokolay Dongó Balázs furulyaművész és
Kónya István lantművész hangversenye
Regisztráció: Esterházy-kastély programok
(tataikastely.hu)
AUGUSZTUS 16. KEDD 18:00 ESTERHÁZY-KASTÉLY ZÖLD SZALON

-"Versailles hírnökei"- a Le Jardin des Arts
barokk kamaraegyüttes koncertje
Regisztráció: Esterházy-kastély programok
(tataikastely.hu)
AUGUSZTUS 17. SZERDA 16:00
ESTERHÁZY-KASTÉLY RENDEZVÉNYTEREM

-Magyar kastélyok megújulása,
vendég dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram miniszteri biztosa, művészettörténész
Közreműködnek a 16. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatói.
Regisztráció: Esterházy-kastély programok
(tataikastely.hu)
AUGUSZTUS 18.-20.
MENNER BERNÁT ZENEISKOLA

BAROKK UDVARI MULATSÁGOK
10:00 órától
Komárom- Esztergom Megyei képző és iparművészek, KEM Népművészeti Egyesület,
Tata és Térsége Kézműves Egyesület alkotóinak kiállítása és vására
Barokk zene, tánc és irodalom az Esterházy-kastély kertjében és a rendezvényteremben
10:30 - Kerti színpad
Legyen a barokk mindenkié!
Vendég a Győri Barocco Barokk időutazás
táncokon át
11:30 - Rendezvényterem
Utazás az Esterházy miniatűr portrék körül,
Marosi Eszter művészettörténész előadása
12:30 - Rendezvényterem
„Szeretni Tehozzád szegődtem” (Nagy László)- Szerelmes versek a barokktól napjainkig,
a Tatai Versbarátok körének zenés verses
műsora
14:00 - Kerti színpad
Kertesi Ingrid operaénekes 4. Barokk Ének
mesterkurzusa hallgatóinak és a 16. Schiffer
Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatóinak koncertje
15:00 - Kerti színpad

AUGUSZTUS 22. HÉTFŐ 14.00
KUNY DOMOKOS MÚZEUM

-A 16. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatóinak kamara hangversenye
a Fellner Jakab Emlékév tiszteletére
AUGUSZTUS 23. KEDD 18:00
VÍZTORONY

-Az Esterházy Énekegyüttes hangversenye
Közreműködnek a 16. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei Mesterkurzus hallgatói.
A belépés regisztrációhoz kötött.
AUGUSZTUS 25. CSÜTÖRTÖK 19:00
KAPUCINUS TEMPLOM

-A 23. Tatai Barokk fesztivál ünnepélyes
zárása, a 16. Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei
Mesterkurzus gálahangversenye
A 23. Tatai Barokk Fesztivál fővédnöke
Michl József, Tata polgármestere, kiemelt
szakmai partnere a Kuny Domokos Múzeum.
Rossz idő esetén a szabadtérre meghirdetett
programokat a Zsinagóga épületében rendezik majd meg.
További információk: www.concertotata.hu

A szív hangjai a diákpikniken Tatán

Augusztus első hétvégéjén rendezték a hagyományos tatai diákpikniket a TAVIDÖK (Tata Város
Diákönkormányzata) tagjai. A városi diákönkormányzat a Kálvária
domb barátságos öblébe hívta a
fiatalokat egy esti találkozásra
augusztus 5-én. Az esemény igazán képeslapízű hátteret kapott,
hiszen a kivilágított Fellner Jakab
kilátó, a víztorony és a kiskápolna, valamint a közelében levő
kör alakú építmény közepén álló
hatalmas, dinamikus kálváriacsoport frenetikus látványt nyújtott.
A diákpikniken akusztikus jel-

legű zenei előadások adták a
szív hangjait. Boldog Zsófia,
Lőrincz Álmos, Hadobás Zorka
és Diószegi Orsolya (Makeshift
duó) nagyszerű dalokkal és kiváló előadással szórakoztatták a
megjelenteket. A programot Bátki Piroska és Szabó Emese Liza
vezette. A zenés másfél óra után
díjazták a TAVIDÖK tagjainak
eddigi munkáját és könyvutalványokat vehettek át a fiatalok
Bátki Piroska diákpolgármestertől. Ezután egy üde filmvígjáték
vetítésére került sor a piknikmozi
keretében.

Elhunyt Török Péter

Komáromi Újhold régi zene- és táncegyüttes
műsora, barokk táncház
16:00-Kerti színpad
Demeniv Mihály harmonikaművész koncertje, közreműködnek:
Deneniv Oksana, Demeniv Igor harmonikaművészek
16:45
Juhász Zsuzsanna iparművész barokk divatbemutatója

-Ifjú képzőművészjelöltek kiállítása Fellner
Jakab születésének 300. évfordulója alkalmából
Launai Miklós Református Iskola Művészeti Szakgimnázium, Talentum Művészeti
Szakgimnázium, Tatai Képzőművészkör

AUGUSZTUS 19. PÉNTEK 18:00
ESTERHÁZY-KASTÉLY ZÖLD SZALON
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Pokróc, elemózsia, és baráti társaság. Ez kell a piknikhez. Na,
meg egy kis akusztikus hangulatos zene élő előadásban. Ezt
gondolták a TAVIDÖK tagjai, s
meg is valósították a csillagos ég
alatt. A Kálvária dombon igazán
tehetséges ifjú előadók varázsoltak hangulatot a megjelenteknek.
Minden fellépő a szívek hangján
szólt meg. Sőt a Makeshift duó
programjának lecsengéseként Hadobás Zorka saját dalát követelte
a piknik közönsége. Ezután felhangzott a Telik az idő című dal,
amelyet már sokan énekeltek az
előadóval, és bizony előkerültek
a telefonok fényei is a dallamra.
Bátki Piroska, Lévai Dominik,
Szabó Emese Liza, Imeli Dóra,
Ködmön Kristóf, Juranovics
András, Juranovics Milán, Szénási Csilla, Boldog Zsófia könyvutalványokat vehettek át az
eddig munka elismeréseként. A
diákpiknik egy könnyed francia
filmvígjátékkal zárta programját
a csillagos ég alatt. Ezután a terepet a fiatalok tisztán adták át az
éjszakai tücsköknek, valamint a
legközelebbi piknik gondolatai is
megszülettek.
Cserteg István

Elhunyt Török Péter Ybl-díjas tájépítész, a 2015-ben átadott, megújult tatai Kossuth tér
megálmodója, a tér koncepciójának, tájépítészeti munkáinak
tervezője.
Török Péter Prima Primissima,
Europa Nostra és Ybl Miklós-díjas táj- és környezetépítész nevéhez fűződik többek
között a bajai főtér rendezése, a
Szent István Bazilika környezetének kialakítása, a Holokauszt
Emlékközpont kertje, a budapesti új Nemzeti Színház parkja
és Orosháza főtere. A tatai Kossuth tér tervein 2008 és 2015 között dolgozott, a tervezést szívügyének tekintette. Az átadás
évében a munkáról így nyilatkozott: -„Tata fantasztikus kincsekkel van tele, ami végtelen
forrása volt az alkotási folyamatnak.„ A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottság által
alapított Köztérmegújítási Nívódíj 2017 pályázaton a Városközpont kategóriában városunk
elismerésben részesült a Kossuth tér megújításáért.
Szeretettel gondolunk Török
Péterre, és fájó szívvel búcsúzunk tőle. Tata Város Önkormányzata mély részvéttel
osztozik a család fájdalmában.
Isten nyugosztalja!

Príma díjra jelölték a tatai múzeumot
A VOSZ (Vállalkozók és
Munkáltatók Országos Szövetsége)
Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2022ben is odaítéli a Megyei Príma
Díjakat. A jelölési folyamat
lezárult, s ebben az évben is
szavazhatunk tatai jelöltre.
Megyénk sport, szellemi és
kulturális életének meghatározó szereplői közül arra a
tízre szavazhatunk, akiket az
ajánlások alapján a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége megyei szervezetének kuratóriuma Megyei Príma Díjra
jelölt. A jelölési folyamat lezárását követően, a szakmai
zsűri a megyei elnökséggel
közösen 96 jelöltből választotta ki az első tízet, a sorban
pedig tatai jelöltnek is szurkolhatunk, ugyanis a Magyar
Tudomány kategória ez évi
jelöltje a Kuny Domokos Múzeum. A múzeumnak szívből
gratulálunk, reméljük, hogy
a jelölést díjra is tudják majd
váltani. Ezt segíthetjük azzal,
ha szavazunk a tatai múze-

umra online vagy akár offline
módon augusztus 20-ig.
A közönségszavazás elindult,
a 24 óra által létrehozott felületen: https://www.kemma.
hu/megyei-prima-dij-kozonsegszavazas
Szavazni augusztus 20-án
reggel nyolc óráig lehet, egy
jelöltre naponta egyszer. Hamarosan újabb voksolási lehetőségek is várják majd az
érdeklődőket, a VOSZ megyei szervezetének honlapján,
illetve a Forrás Rádió weblapján. Offline módon is lehet
szavazni, ugyanis a jelölteket
bemutatják a 24 Óra napilapban, az újságból kivághatják
a szavazók a kedvencük bemutatkozását, s azt postán
elküldhetik a lap szerkesztőségébe (Tatabánya, 2800,
Mártírok útja 44.), vagy a
VOSZ irodájába (Tatabánya,
2800, Bárdos lkp. 4/A fsz. 3.).
A Megyei Príma Díjátadó Gálaestet szeptember 9-én rendezik majd Tatabányán, a Jászai Mari Színházban.
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A tájban élő ember projekt túraútvonalának agostyáni szakasza

Az előző lapszámban ígértük, hogy
bejárunk néhány környékbeli érdekességet. A projekt során kialakított
tanösvény vonala mentén a kiadványok gondolataival kísérjük az
olvasót.
A piros+ turistajelzésen Baj település határát a szőlőhegy felől elhagyva egy igazi „pildpam”, vagyis
Bildbaum, képes fa tűnik föl, mögötte Agostyán „hegy felőli” látványával. Ez a kedves hely sugározza
az ember festette kép és az Isten
alkotta természet összhangját. A világ szépségeire rácsodálkozók, ha

tovább emelik tekintetüket, a minket körülölelő természet nagyszerűségében felismerhetik a mindenség
Teremtőjét.
A piros+ jelzés mentén ereszkedjünk le a településre, az Y elágazásnál a falu központja felé haladva
kiemelkedően szép állomásunk a
háborús emlékmű. Rajta sok név:
egészséges, fiatal életek véreztek el
a harcmezőkön, otthon pedig gyászba öltözött édesanyák, kisírt szemű
lányok, pár év vagy hónap házasság után megözvegyült fiatalas�szonyok, árva gyerekek. A háború

mindig szörnyűséges, az ellenséges
katonát is siratja az édesanyja. Soha
többé háborút – harsan fel bennünk
a gondolat, mert országunk szomszédságában napjainkban is dúl az
értelmetlen pusztítás. Csak fohászkodni tudunk a Béke Királynőjéhez
a nyugodt és biztonságos jövőért!
Az emlékműtől pár perces sétával
a Szent Ágoston püspöknek, egyháztanítónak szentelt templomhoz
jutunk. Tata-Agostyán védőszentje a nyugati négy nagy egyháztanító egyike az afrikai Tagastében
született 354-ben. Apja patrícius,
kevéssel halála előtt lett kereszténnyé, anyja, Mónika, egész életében buzgó katolikus volt. Ágoston
Milánóban lett a retorika tanára,
Szent Ambrus prédikációit hallgatta, ezek hatására megtért, 387-ben
Ambrus keresztelte meg. Hazájába
visszatérve Ágoston aszketikus életet élt. Hippo Regiusban pap, majd
társ-püspök, 396-tól pedig Valerius
püspök utóda lett. Műveiben kora
tévedései ellen küzdött, és az igaz
hitet bölcsen világította meg. 430ban halt meg augusztus 28-án, ezért
tartjuk a templom búcsúját így nyár
végén.

A Gorba tető irányában ismét elérjük a piros+ jelzést. Felfelé haladva
érdemes kitérőt tenni a piros• jelzésen az Ágoston-liget felé. Magyarország egyik első ökofaluját
működteti itt 1993 óta a Természetes Életmód Alapítvány. Oktatóközpontjuk tagja a Gerecse Natúrparknak, ezen kívül a Natura 2000
Európai Hálózat része, és bekerült
a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba is. Az Alapítvány üzenete:
„A természet jobban tudja!” Minden évben meghirdeti itt a táborait,
erdei iskoláit. A tábor célja olyan
ökológiai szemléletmód kialakítása, amely megérezteti, megérteti a
gyerekekkel, hogy a természetben
mindenfajta élőlényre szükség van,
nincs káros és hasznos. A különböző programokon gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt részt vehetnek, családokat is szeretettel várnak.
Visszatérve a piros+ jelzésre az
Öreg-Kovács északi oldalán jutunk
el a Gerecse gyöngyszemének is
nevezett Agostyáni Arborétumhoz.
Bejáratánál a szépen kidolgozott
székely kaput 1980-ban az erdész
fafaragó tábor tagjai készítettek.

Térségünkben három nyilvántartott
arborétum található, a legrégebbit
itt a Bocsájtó-völgyben alakították ki az 1950-es években. Ekkor
a Gerecsei Tájvédelmi Körzet e 30
hektáros fokozottan védett területén a különböző örökzöld fajok hozamnövekedését vizsgálták. Sokáig
kifejezetten gazdasági célokat szolgált, ma pedig már igen népszerű
kirándulóhely. A fenntartó Vértesi
Erdőgazdaság különös gondossággal szolgálja ki a látogatókat. Több
mint 300 féle fa- és cserjefaj teszi
igazán változatossá a területet, valamint hetvennél több madárfaj találja meg itt a költéshez szükséges
feltételeit.
Lájuk, Agostyán településen és
közvetlen környezetében mennyi
szépség, érdekesség fedezhető fel.
Mindezekről „A tájban élő ember”
projekt eredményeként működő
komplex ökoturisztikai tanösvény
információrendszerben a www.gerecsetura.hu honlap felkeresésével
tájékozódhat a látogató és gazdagodhat további hasznos ismeretekkel.
Izing László
projektkoordinátor

Agostyáni gyereknap

Az Agostyánért Egyesület hagyományteremtő módon rendezett gyereknapot május 29-én.
A sok mosollyal teli napon a kisebb és nagyobb gyerekek is találtak programot. A délután folyamán petákokat lehetett gyűjteni akadályversenyen, kerékpár ügyességi pályán,
a kézműves sarokban vagy a logikai feladatokkal. A gyerekek ajándékokra válthatták be a
petákokat, aminek nagy sikere volt. Az eseményen a Mátyás Lovarda lovain próbálhatták
ki a gyerekek a lovaglást, az Agostyáni Önkéntes Tűzoltók pedig minden kicsit és nagyot

szívesen vittek a tűzoltóautóval.
A legkisebbek a kosárhintának és az ugrálóvárnak örültek a legjobban. Az egyesület tagjai
a finomságokról sem feledkeztek meg, így ajàndékba kapták a gyerekek a vattacukrot, és
kürtőskalácsot is süthettek.
A rendezvény Tata Város Önkormányzatának Civil Alap pályázatán elnyert összegből, és
a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával valósult meg.
GMZs

Virágos a főutca Agostyánban

Agostyán lakói kicsinosították a házak elejét
a fő utcán és a mellékutcákban is.
A faluközösség kivette a részét a közel 1600
tő növény ültetéséből.
2022. május végén a helyi identitás pályázat
és a helyi közösség szervezésben már mondhatni hagyományosan harmadik éve került
megszervezésre a Virágos főutca program,
mellyel virágültetésre invitáltuk és vártuk
minden Agostyánit, kicsit és nagyot! A meghirdetett akció elsősorban a főutcát, a főutcában a házak előtti kerteket, balkonokat érintette.

A fő cél az, hogy „munkánkkal értéket teremtsünk lakóhelyünkön!”
Ebben az évben 1600 virágtövet osztottuk
szét a kertbarát-, és a tenni akaró Agostyániaknak, így az intézmények, a főutca és mellékutcában lakók között.
A virágok helyszínre kiszállítását követően a
közösség lakói hamar elkapkodták őket.
Egyetlen kérés volt, hogy a virágokat ültesse
mindenki a háza elé, az ablakpárkányra vagy
az erkélyre, hogy az utcáról is szépen lehessen látni, mindannyiunk és az Agostyánban
áthaladó utazók örömére.

A palántákat ingyen a tatai Városgazda Kft.
biztosította, csupán egy kérés volt a közösség
felé, hogy a továbbiakban ápolják, gondozzák és locsolják a kiültetett virágokat mindannyiunk gyönyörűségére.
Így Agostyán lakói kicsinosíthatták a házak
elejét a fő utcán és a mellékutcákban is.
A faluközösség kivette a részét a közel 1600
tő növény elültetéséből.
A palántákat a lakosok még azon a hétvégén
gondosan beültették és a virágok ápolását és
gondozását is ők végzik.
Az akció sikeresen zárult. Jó látni ezt a sok
szép virágot. Szép falu, szeretem! Kedves
falu, különösen a főutca nagyon szép ilyenkor nyáron.
Mostanra már beérik a sok-sok
munka eredménye, amit a szorgos kezek ültettek, gondoztak,
gyomláltak és ennek eredménye egyértelműen látható településünkön.
Közös erővel a közterületekre
is – összesen hét helyre - ke-

rültek virágkompozíciók, helyi szakemberek, „Faluszépítő angyalok” irányították és
segítették a munkát. Hagyományosan régi
boroshordókkal, mások termőfölddel, megint
mások beültethető edényzettel vagy jó ötletekkel járultak hozzá a sikerhez. Mindegyik
kompozíció „gazdára” talált, aki folyamatosan ápolja és locsolja őket. Ezúton is tisztelettel mondunk köszönetet Mindenkinek, aki
segít és segített abban, hogy a közel 1600
egynyári palántát elültessük és szebbé tegyük
környezetünket!
Köszönjük a munkát és a segítséget Mindenkinek! Büszkék vagyunk rá!
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Egyesületünk a 2022-ben is aktívan részt
vett a környéken, illetve Tata területén bekövetkező káresemények megelőzésében
és felszámolásában.
A sikeres NEA pályázatnak hála egyesületünk eszközparkja egy új nagyteljesítményű vízszivattyúval bővült, mely április
óta gazdagítja egyesületünket, az idei évre
kiírt BM OKF pályázaton egyesületünk
további építőanyagokat pályázott meg a
szertár épületünk korszerűsítéséhez.
Több felkérésnek eleget téve az idei évben is több alkalommal hajtottunk végre
"habozást" habparty generálását a Fényes
Fürdő területén, illetve a város több helyszínén. Melyet főként a gyerekek élveztek, de néha a felnőttek is becsatlakoztak
melléjük.
Az idei esztendőben több év kihagyása
után szeptember elején ismét ellátogatnak hozzánk a németországi testvérvárosunk Gerlingen önkéntes tűzoltói, hogy
egy hosszú hétvégét töltsenek el nálunk.
Ezen hétvégét igyekszünk színes programokkal emlékezetessé varázsolni a számukra.
ZM.
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Orgona felújítás az Agostyáni templomban

Utolsók stációjához érkezett a múlt hónap végén Agostyánban az orgona felújítása a Római Katolikus templomban.
Ezúton is örömmel tudatjuk, hogy befejeződött a Szent Ágoston templom
orgonájának felújítása. Igaz, ami igaz

évek óta váratott már magára a templom orgonájának a felújítására az egyházközségben.
Ebben az időszakban a felújítás miatt
a szentmisék és igeliturgiák idején valamelyest korlátozásra került a hívek

közlekedése.
A kórus egész területe húsvétkor le volt
zárva, mert az orgona szét még teljesen
szét volt szedve, tehát felmenni oda akkor a balesetveszély miatt nem lehet.
Jelen pillanatban már nem dolgoznak a
szakemberek Agostyánban.
A hangszer újra megszólalt, de volt mit
rajta csinálni. Most kész lett, így mára
az egyházközség egy modernebb orgonájával büszkélkedhet az agostyáni
templomban.
A felújítás időszakának jelentős szakaszában, az oltár előtti elektronikus orgonát használtuk a szertartásokon.
A szükséges korszerűsítésekkel a hangszer valamennyi eredeti funkciója ismét működik. Régóta hiányoltuk már
a hangját. A hangszer külsőre ugyanolyan marad, de belül megújult "szívvel
és lélekkel" ismét eredeti szépségével
és hangjával szolgálja tovább a híveket,
a közösséget.
fzs

I. AGOSTYÁNI BOR MUSTRA – 4 bor nyert díjat és oklevelet!

Néhány év kihagyás után szervezett újra kis közösségünk borminősítő rendezvényt, de most
először az Agostyánért Egyesület.
A helyszínre meghívtunk minden
kedves bort kedvelő – borbarát
agostyáni lakost.
A rendezvény helyszínei a szőlőhegyen és a felújított faluházban
voltak. Az idei tavasszal 7 borosgazda 18 tétele várta a megmérettetést és kóstolhattuk meg a különböző kategóriákban. A szőlőfajták
tekintetében változatos volt a felhozatal, melyet a neves szakmai
zsűri szigorú szempontok szerint
pontozott. Itt nem csak reduktiv
technológiával készült borokat
kóstolhattunk, hanem hagyományos módon, hordóban tárolt
oxidatív technológiával készült
borokat is. Így a 18 bormintából 4
kapott elismerést.
A bormustránk legfőbb célja,
hogy fórumot biztosítson az Agostyánban termelt szőlőfajtáknak,
valamint a belőlük készített ízletes
boroknak. Ez egy lehetőség a helyi borászoknak, borbarátoknak is,
hogy megismertessék és a kóstoltassák boraikat egymással és egy
szakmai zsűrivel, és ahol szakmai
tanácskozásra is nyílt lehetősség. A korlátlan kóstoló mellett, a
szakmai délutánon több borász és
szakember tartott rövid előadást
szőlészeti, borászati témákban.
A rendezvény a szőlőhelyen lévő
Szent Orbán szobornál kezdődött,

ahová gyalog zarándokoltunk ki
a katolikus egyház képviselőivel,
ahol áldás és szentelés szertartáson
vettünk részt majd felolvasásra kerültek a helyi népi hagyományok,
helyi sváb szokások a szenteléssel
és a védőszenttel kapcsolatosan. A
borászokkal együtt szép számban
voltunk jelen az alkalommal hiszen a borászok életében mindenkor fontos szerepet hordoztak az
időjárás, és termés minőségének
befolyásolására vonatkozó szokások. A kereszténység számos
szőlővédőszentet ismer, akikhez
a borászok az év folyamán időről
időre fohászkodnak, egy gyönyörű évjárat reményében.
A szőlőtermelő vidékeken sok helyen áll szobra Szent Orbánnak,
akihez eljárnak a gazdák május
végén, így a fenti hagyomány köztünk, agostyáni emberek között is
él.
Mert a szőlő leginkább a virágzás
időszakában a legérzékenyebb, s
ha ilyenkor jön a lehűlés, komoly
károkat okozhat a későbbi termésben. A szőlőtermelők ilyenkor, ha
tényleg jött a fagy, füstöléssel és
imádkozással
tudtak védekezni.
Fontos időjárás-meghatározó napok a fagyosszentek: Pongrác,
Szervác és Bonifác. Régi megfigyelések szerint e napokon többnyire erősen lehűl a levegő, nagy
esőzések vannak, néha még fagy
is. Svábul úgy tartják:

Pankraz, Servaz und Bonifaz ohne
Regen,
sind für, die Winzer große Segen.
Eső nélküli Pongrác, Szervác és
Bonifác,
szőlősgazdáknak nagy áldás.
A néphit szerint e nap időjárása befolyásolja a szüretet. Több
falu határában és a szőlőhegyen
szobrot is emeltek a szentnek. Ha
május 25-én szép idő volt, a szőlősgazdák borral locsolják meg, és
sok virággal díszítették fel a szobrot. Rossz idő esetén vízzel öntik
le büntetésképpen. Ennek oka,
hogy a szőlővesszők május végén
már virágoznak, az eső megakadályozza a virágok beporzását, és
kevés termés várható. Napjainkban is több településen megünneplik Szent Orbán napját. A május
25-ei napra vonatkozó imádkozás
és szentelés alapján mi is várjuk
az idei szüretet: gyönyörű időt és
ragyogó napsütést kívántunk a
gazdáknak!
Köszönet az áldásért, szentelésért
és a szép időért!
A borral történő locsolást követően visszazarándokoltunk a faluházba és egy szakmai nap vette
kezdetét. Szabó Zantleitner Anikó házigazdaként köszöntötte a
borászokat és az érdeklődőket,
majd Neszmélyi borvidékről a
Neszmélyi borút egyesület titkára, Izing László tartott előadást és
bemutatót, ezt követően a Nyitnikék Pincészet – Anderla Attila
előadása következett Bajról és a
szakmai sort a Dollmayer Borászat zárta Sopronból – Dollmayer
Ágnes előadásában. Igazán színvonalas délután volt köszönjük az
előadóknak és köszönjük a bemutatott értékeket, tételeket is. Jó évjárat volt a 2021-es.
Egy rövid szünet után az Agostyáni Dalkör előadását láthatta a kedves közönség ezt követően pedig,
Jónás Ferenc helybéli borász előadását az agostyáni borkészítés
kialakulásáról és hagyománnyá
válásáról.
A szakmai előadásokat és szakmai beszélgetést követően napunk
a Faluház udvarán folytatódott a
helyi I. Agostyáni Bormustrával.

A fő helyen a hatos asztalnál a
borász végzettségű szakmai zsűri
foglalt helyet és a többi asztaloknál pedig a boros gazdák és mindazon érdeklődő, akiknek figyelme,
érdeklődése kiterjedt volt aznapra
e témában. Hosszú asztalokat teljesen betöltötték az érdeklődők
és mivel ez nem egy klasszikus
borverseny volt ezért felkértük a
kedves közönséget, hogy alkossanak asztalonként egységet, és
asztalonként közös döntés alapján adjanak pontszámot, egy-egy
zsűri pontot 1 és 20 pont között.
A borokat tematikusan töltötték
fehér, rosé és vörös sorrendben.
Időnként bizony nagyon kellett
figyelni, nehogy összekeveredjünk. A hangulat szenzációs volt,
mindenki élvezte a feladatot és
azt, hogy részese lehet a helyi rendezvénynek. De a neheze csak ez
után következett, mert a zsűri bűvölte az Excel táblákat és egyes
esetekben nehezen jutott döntésre,
ezért 1-1 esetben visszakóstolás is
szükséges volt. Végül megszületett a döntés, amit a helyi szpíker
ismertetett, így a Bormustra nyerteseinek kihirdetése és a díjjak,
oklevelek átadása.
Nyertesek:
A legjobb agostyáni fehér bor:
Szabó Zantleitner Anikó (Csillám)
A legjobb agostyáni vörösbor:
Jónás Ferenc (Cabernet Sauvig.
barrique)
A szőlőhegy legjobb bora: 		
Eck Miklós (Cabernet Sauvignon)
Különdíjas: A zsűri bora:
Baudentisztl György (Vegyes fe-

hér)
Gratulálunk a gazdáknak a szép
tételekhez!
Köszönet az érdeklődésért, a finom borokért és a jó társaságért!
A közös vacsorát követően a napot
Herczog Ricsi harmonika virtuóz
zárta sváb mixeivel, mulatós zenéjével és szenzációs hangulatával. Nagyon felpörgette az estét –
köszönjük Ricsi, megérte hozzád
igazítani az estét!
Jó volt látni és köszönet a vidám
emberekért, a mosolygós arcokért,
az elégedett gazdákért.
Az idei évjárathoz gyönyörű időt
és ragyogó napsütést kívántunk a
szőlőtermelő gazdáknak.
Köszönjük Tata város Önkormányzatának és Dr. Varga András
képviselőnknek, a Városgazda
Kft-nek, a TOP531 Helyi identitás
és kohézió erősítése Tata és környéke borvidéken pályázat és nem
utolsó sorban
a helyi Agostyánért Egyesület támogatóinak a felajánlásokat! Mint
azt korábban is elmondtuk magunkról az Agostyánért Egyesület,
Agostyán Közösségének fejlesztésére és a régi Sváb hagyományok
ápolására, fenntartására és fejlesztésére jött létre. Tartsuk meg a régi
jót és adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak azt. Hogy később is legyen, aki tovább viszi a
lángot. Ezen a napon itt minden a
szőlőn és a svábzenén keresztül a
közösségről, a borról és a svábokról szólt. Köszönjük a részvételt
minden boros gazdának és résztvevőnek! Jövőre folytatjuk! FZs.
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Környén, Kecskéden, Majkon jártunk
„Fellner Jakab nyomában”

A Fellner Jakab Emlékév programjaként egyesületünk június
végén egész napos kiránduláson
vett részt Környén, Kecskéden,
Majkon.
Csoportunk reggel 8 órakor találkozott indulási helyünkön, a
Miklós malom előtti parkolóban
és Környére
utaztunk. Környén egy lelkes fiatalember, Popovics Milán egyházhivatali vezető fogadott minket és a templomban ismertette
a község és a műemléktemplom
történetét.
Elmondta, hogy több ezer éves
leletek alapján bizonyítható,
hogy már a kő-és bronzkorban
is éltek a területen emberek. A
viharos történelmi századok nagyon sok embert sodortak a jobb
lehetőség reményében
a környékre. A Római Birodalom
kiterjesztette határát a Duna vonaláig és Pannonia néven új provinciát
alapított. A II. században a Tatai
medencében kiépült egy katonai
erődrendszer, ez egyben katonai
kiképző központként is működött. Ennek központja Quirium, a
mai Környe volt.
A törökdúlás idején a környék
teljesen elnéptelenedett. A környező várak török kézen voltak,
sokáig az Oszmán Birodalom
rendelkezett ezen a területen.
1694 környékén a kálvinisták
népesítették be a vidéket. 17431745-ben Esterházy József gróf
Salzburgból, Ulmból, Burgenlandból és Moson megyéből németeket telepítettek a faluba. Az
új telepesek 4-6 évi szolgálatmentességet kaptak, hogy háza-

kat építhessenek. A németesítés
mellett határozott katolizálás is
érvényesült. Az uraság megalapította a plébániát, megépíttette
a halastavat a zsilipekkel, a kőgáttal. A környék településeit is
Környéhez csatolták.
1775-ben Fellner Jakab tervei
alapján barokk templomot építettek, mely tűzvész áldozata lett.
Helyére Ybl Miklós tervei szerint
ma is működő templom épült.
Környéig velünk utazott Kerti Károly tatai restaurátor, aki a
templom oltárképeit restaurálja.
A számára kialakított műhelyben
fogadta csoportunkat és beavatott
műhelytitkaiba. Nagy élmény
volt, amikor láthattuk a két részből álló oltárképet (1. „ Királyok
látogatása” 2. „ Szent Atya”),
amit megtisztított.
Búcsút vettünk kedves idegenvezetőnktől és Kerti Károlytól, ezután Kecskédre buszoztunk.
Kecskéden Kolosszár Szilárdné,
Terike néni, a sekrestyés fogadta
csoportunkat. A Szent Anna tiszteletére szentelt templomról adott
egy leírást, amit Hodossy Ildikó
egyesületi tag felolvasott.
Az írásból megtudtuk, hogy az
1529. és 1541. évi törökjárás
teljesen elpusztított a falut, ami
200 évig lakatlan puszta volt. Esterházy József würtenbergi svábokat telepített ide 1745-ben. A
gróf nagy figyelmet fordított arra,
hogy a lakosságnak minél előbb
temploma legyen, ahol gyakorolhatják katolikus vallásukat.
Húsz év elteltével már állt is az
Isten háza, amit Fellner Jakab
épített copf stílusban. 1764-ben
szentelték fel Szent Anna tiszte-

letére.
Az oltárkép Szent Annát, mint
édesanyát, férjét Joachimot és a
gyermek Szűz Máriát ábrázolja. A mennyezeti freskón Mózes
látható, amint az égő bokorban
megjelenik és szól hozzá az Úr. A
főoltár mögött található két ereklyetartó Majkról származik. Gyönyörűek a mennyezeti freskók, a
középső hajón az
„Angyali üdvözlet csodája” látható.
Terike néni elmesélte, hogy a
Kecskédről elszármazott, külföldön élő Tomayer Mária és családja felajánlásából megújult a liturgikus tér: szembemiséző oltár,
papi szék, húsvéti gyertyatartó és
Kecskéd címerével ellátott cseresznyefából faragott 14 stáció
kép került elhelyezésre. Mindhárom harang a Kecskédi Plébánia
híveinek adakozásából készült.
Elköszöntünk a kedves asszonytól és Majk felé vettük utunkat.
Majkon - előzetes bejelentkezés
alapján - 13 órától fogadták egyesületünk tagjait. Helyi idegenvezető közreműködésével ismertük
meg a kastély és a kamalduli
szerzetesek életét.
A némasági fogadalmat tett szerzetesek 250 évvel ezelőtti életének békéjét találhatja meg a látogató Majkon.
Európa-szerte kuriózumnak számító barokk műemlék együttes
tizenhét cellaházból, templomtoronyból és Kolostorból áll. 1733ban a vidék birtokosa, Esterházy
József alapította a kamalduli remeteséget, melynek 1200 holdas
pusztát, tavakat és malmokat is
adományozott.
A cellaházakban egy-egy szerzetes élt, aki naponta előírt kötelező
imákat hangosan mondhatta el,
de a nap többi részében tartózkodnia kellett a beszédtől. Egymással csak a szentmiséken és a
fő ünnepeken, a közös étkezéskor
találkozhattak. Beszélniük évente két alkalommal, három-három napig lehetett. Küldetésük,
hogy imádkozzanak mindenkiért
a világon, még azokért és azok
helyett is, akik maguk sohasem

fordulnak Istenhez.
A rend önfenntartó volt, földművelésből és jótékonysági adományokból élt.
1782-ben II. József császár feloszlatta a császárság és királyság
területén működő rendek többségét.
A kolostor 1784-ben már elhagyatott volt, az épületeket, berendezési tárgyakat árverésen
értékesítették. A templomot ért
1811-es villámcsapás következtében a templom a tornyát kivéve
teljesen tönkrement. Az elhagyatott kolostor és a hozzátartozó
birtok a királyi kamara tulajdona
lett. Zsidó kereskedőknek bérbe
adták és jól menő posztó- és szűrgyártó manufaktúrát működtettek. A munkások és családtagjaik
a remetelakokba költözhettek be.
Esterházy Miklós révén visszakerült az Esterházy családhoz.
A kamalduliak egykori konventépülete helyén alakították ki az
Esterházyak a minden kényelemmel felszerelt vadászkastélyukat.
A kastély körül elegáns angolkertet hoztak létre.

pott helyet, a többit vendégszobákká alakították át.
2010-2014 között részben Európai Uniós forrásokból és Magyarország Kormánya támogatásával
ma már régi pompájában látható
a kastély és a rendház. Felidézhetjük a Nepomuki Szent János
tiszteletére szentelt remeteség
egykori hétköznapi és ünnepi alkalmait.
II. Rákóczi Ferenc fejedelem
franciaországi tartózkodásának
és a francia kamalduli szerzetesekkel való kapcsolatának állít
emléket.
A Refektóriumban, a Díszteremben, a Káptalan teremben, a
Könyvtárszobában és a Kápolnában korhű bútorokat állítottak ki.
Figyelemre méltó a refektórium falait díszítő képek, melyen
az alapító Szent Romuald életét
ábrázoló jelenetek láthatók, valamint az Utolsó vacsora falkép.
Az egyesület az eltelt években
több alkalommal járt Majkon.
Romos állapotban, félkész, részleges felújítással is láttuk. A 90es években kulturális programo-

A II. világháborúban az épületek
súlyos károkat szenvedtek, ekkor
égett le a kastély emeleti részének egyik oldala is. Az Esterházy család egy cellalakásban talált
menedéket. A családfő, Esterházy Móric gróf és egyetlen leánya,
Mónika Bécsbe távozott. A grófné, Esterházy Móricné, született
Károlyi Margit és Emma
testvére egészen 1973-ig lakták a
cellaépületet.
A háború után a kastély tábori
kórházként, munkásszállóként,
lakóépületként funkcionált.
Az 1950-es években úttörők táboroztak itt.
Néhány cellaházban kiállítás ka-

kat is szerveztek falaik között
és bár lassan de megkezdődött a
helyreállítás. Nagy élmény volt
látnunk a teljesen felújított, egyedülálló épületkomplexumot.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani a vidéki kis templomok
egyházi alkalmazottjainak a segítségért, hogy lehetővé tették
műemléktemplomaik megtekintését.
Kissé fáradtan, de élményekben
gazdagodva tértük haza a délutáni órákban.
Kaszál Józsefné titkár
Fellner Jakab
Kulturális Egyesület

Fotók: Varga Edit
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19. alkalommal rendezték meg a tehetséggondozó művészeti tábort

Augusztus elsején a Bláthy Kollégiumban nyílt meg az idei,
sorrendben 19. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor. Tata
Város Önkormányzata a nyári
tábort már közel 20 éve szervezi
meg, erősítve az egy nemzethez,

közös kultúrához tartozás érzését és gondolatát, és támogatva a
művészetek iránt fogékony fiatalok tehetségének kibontakoztatását.
A táborba ebben az esztendőben
is Kárpát-medencei testvértele-

püléseinkről érkeztek diákok, 6-6
szőgyéni, szovátai, magyarkanizsai és természetesen tataiak is.
A tatai gyerekek egy része már
visszatérő táborozó volt, de voltak, akik az „Ezer arcunk - ezer
rajzunk” rajzpályázatra beküldött

alkotásuk elismeréséül kaptak
meghívást.
A tábornyitó eseményen Michl
József polgármester úgy nyilatkozott: - Nagy köszönet jár
Osgyáni Zsuzsannának, az önkormányzat nemzetközi kapcsolatokért felelős referensének, aki
évről-évre megszervezi, élteti és
koordinálja ezt a tábort, mely két
célt is szolgál. Egyrészt erősíti
a testvérvárosi kapcsolatainkat,
különös tekintettel a fiatal generáció tagjaira, valamint fejleszti a
gyerekek kiteljesedését a különböző művészeti ágakban, melyek
gyakorlása mellett barátságokat
köthetnek és meglévő kapcsolataikat erősíthetik, miközben
valami szépet alkotnak. A városvezető hozzátette: - Köszönöm Szőgyén, Szováta és Ma-

gyarkanizsa polgármestereinek
és munkatársaiknak, valamint a
foglalkozásvezetőknek az együttműködést, amellyel idén is sikerült létrehozni a tábort.
A foglalkozásokat 2022-ben Tatáról Sulyok Teréz, Kóthay Péter, Gútay János, Juhász Tímea,
Nyikus Anna és Gútay Jánosné,
Szőgyénből Baracska Árpád,
Magyarkanizsáról pedig Kormányos Kávai Lívia és Bontovity
Anita vezette, az idei találkozó
témája a természet volt. A Tatai
Tehetséggondozó Művészeti Tábor nyilvános záró kiállítását augusztus 6-án szombaton rendezték, hagyományosan a Menner
Bernát Zeneiskola hangversenytermében, ahol ajándékokkal is
kedveskedtek egymásnak a tábor
lakói és szervezői.

rekezőket, hogy csak kiválóan világító lámpákkal induljanak útnak.
A díszítőelemként szolgáló ötletes
lámpások is jöhetnek, csakúgy,
mint az előző években. Nagyon
fontos a közlekedési szabályok betartása, valamint az egymásra való
odafigyelés és fegyelmezettség.

A vértesszőlősi indulásnál autóval
is lehet parkolni, így aki mes�szebbről jönne családdal, és gépjárművel érkeznek, az a helyszínen tud autót hagyni. A fiatalokat
arra kérjük, hogy kövessék az éjszakai kerekezés vezetőit az indulásnál. A program hangsúlyozottan

örömbicajozás. Kérjük a kerékpárúton a szabályok betartását, a kerékpárok kivilágítását. Útvonal:
Vértesszőlős Kőhíd- Tata, Fáklya
út az Öreg-tóig- Tókerülés a déli
oldalon- Megálló a tatai várbanKözös fotó után szabadon indulhatnak tovább a résztvevők.

Éjszakai kerekezés az Által-ér völgyében
Hatodik alkalommal kerül megrendezésre az éjszakai kerekezés
augusztus 28-án az Által-ér völgyi
kerékpárút mentén, amely 2020ban elnyerte az Év kerékpárútja címet. A Vértesszőlősről Tatára tartó
túra ezúttal is várja a kerékpározás
szerelmeseit. Az ötletes fényárba

öltöztetett bicajokkal ismét lehet
hódítani.
Az esti kerekezés gyülekezője
2022. augusztus 28-án 19 órától
lesz az Által-ér melletti vértesszőlősi kerékpár állomásnál, maga a
túra pedig 19 óra 30 perckor indul
majd. A szervezők arra kérik a ke-

Ajánló

Hirdessen
Ön is
9000 példányszámban
megjelenő

lapunkban!
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com

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

2022. augusztusban elhunytak

TATA - Almási
út
Csonka László
Rácz Edéné
TATA - Környei út
Mészáros Tibor
Nagy Lajos
Nagy Lajosné

VÉRTESSZŐLŐS
Márton László

Szabó Gábor
Kóti István

NASZÁLY
Szalóki Andrásné

DUNAALMÁS
Kun László
Varga Sándorné

OROSZLÁNY
Gozsorovics
Ferencné
Szakácsné
Farkas Melinda

BÉKE PORAIKRA!

8

Képriport/Ajánló

2022. augusztus 11. VIII. évfolyam, 16. szám

Tatai Minimaraton és
Félmaraton, augusztus 6.

Fotók: Tata Város Önkormányzata

IV. Cseke-tó köszöntő ünnep

2022. augusztus 28.
Helyszín:
Tatai Angolkert, Nyári lak
14.00-15.00 Koszorú készítés a Nyári Lak teraszán
15.00-16.00 Megnyitó,
Sétáló színház 1.
A séta a Nyári Lak teraszától indul.
16.00-16.30 Koszorúzás
16.30-17.30 Sétáló színház
2.
A séta a Nyári Lak teraszától indul.
(Mindkét sétán ugyanazokat a jeleneteket mutatjuk
be.)
Eső esetén a jeleneteket egy
alkalommal, 15.00 órakor
mutatjuk be a közönségnek.
Esőhelyszín: a Nyári Lak.
Séta vezető: Kövesdi Mónika művészettörténész
Sétáló színház

Jeleneteket írta:
Belinszki Zoltán
Rendezte:
Tóth Zsóka
Játsszák az Orfeusz Társulat színészei:
László Tibor, Poroszlay
Sándor, Gábor Csaba, Magyar Kata, Veszelka Anikó, Haltrich Györgyi, Tós
Hédi, Baráth Áron
Jelmezeket biztosította:
Garabonciás Folklór Egyesület
A program ingyenes!
Egy sétán max. 30 embert
tudunk fogadni, ezért regisztráció szükséges az
alábbi
elérhetőségeken:
email:
tataiangolkert@
gmail.com, tel. szám: +36
30 875 1413
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Honvéd Bajtársi Klub Tata
2022 augusztusi tervezett programja:

Augusztus 20. Pannonhalma kirándulás
Indulás: 8:00-kor Művelődési Ház
Augusztus 20. 18:00 Kossuth tér
Részt veszünk a városi Szent István nemzeti ünnepünkön.
Az Őszirózsa Dalkör próbái szervezés alatt
Felkészülés a Kisbajtársi Találkozón való fellépésre.
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Társadalmi célú hirdetés
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Minimaraton

Fotó: Tata Város Önkormányzata

Az elmúlt időszakban nem éppen futóbarát volt az időjárás, a
nagy hőség próbára tett mindenkit. A 39. Tatai Minimaraton és
Félmaraton szervezői is III. fokú
hőségriasztás mellett készültek
a verseny megrendezésére. Nagyon odafigyeltek arra, hogy
legyen frissítési lehetőség, 6 he-

lyen várta a táv közben víz, cola,
zselé a futókat, a célban pedig a
VÍZÜGY jóvoltából lajtos kocsi
biztosította a vizet. Az egyik frissítő állomáson a Gershoj Energia
Kft osztotta a vizet. Szerencsére
a szél enyhítette a nagy meleget,
bár nem biztos, hogy ennek örültek a futók. Ahogy közeledett a 4

óra, a rajt ideje egyre több szurkoló gyülekezett a rajtkapunál,
ahol Michl József polgármester
köszöntötte az indulókat. Külön
is szólt a testvérvárosból érkezett
futókról, hiszen Szováta, Magyarkanizsa, Gerlingen, Alkmaar, Arenzano és Pinczow is képviseltette magát. Aztán elindult a

Újra VB-n a Hódysok!

Újra lesz tatai versenyző az Ifjúsági Kajak-kenu VB- n induló
magyar sportolók között. Július
utolsó hétvégéjén rendezték meg
a Serdülő, Ifjúsági és U23-as Magyar Bajnokságot, amely egyben
válogató verseny is volt a világbajnoki csapatba kerülésért. Négy
Hódy SE versenyző indult a bajnokságokon. Hidvégi Hunor 500
és 1000 méteren egyesben, valamint testvérével Zalánnal 500 mé-

teren négyes hajóban küzdött meg
a csapatba kerülésért. Hunor 1000
méteren szoros küzdelemben a 2.
helyen végzett, ezt a számot az
MTK versenyzője Panyik Zsombor nyerte. Azután következett
az 500 méter amin már nem volt
vita. Hunor a táv felénél már egy
hajóval vezetett, amit magabiztos, szép versenyzéssel megtartott
és nyerte a válogatót. Nagy volt
a tétje a négyesek versenyének,

került a triplázás, 6 perc előnnyel
érkezett elsőként a célba. A nők
mezőnyében Kálóczi-Tóth Magdolna szakította át elsőként a célszalagot. Az eredményhirdetésre
a Vár udvarán került sor, ahol
nagy taps fogadta a korosztályos
dobogósokat. Jól szerepeltek a
testvérvárosi futók, hiszen mind
a hat városból lettek dobogós
eredmények, Alkmaar, Gerlingen
és Szováta aranyéremnek is örülhetett.
Minimaraton férfi abszolút:
1. Árvvai Róbert (Tatabánya)
47:26, 2. Gonda levente (Budapest) 50:05, 3. Balázs levente
(Budapest) 51:25
Női: 1. Szekeresné Dr Bakonyi
Fruzsina (Oroszlány) 53:10, 2.
Nagy Nóra (Tatabánya) 57:54, 3.
Francesna Calcagno (Arenzano)
1:02.01
Fémaraton férfi abszolút: 1. Tim
Tesselaar (Alkmaar) 1:20.28, 2.
Pálmai Gergő (Szomód) 1:26.29,
3. Mester Péter (Dunaszeg)
1:29.22
Női: 1. Kálóczi-Tóth Magdolna
(Budapest) 1:31.56, 2. Csernák
Enikő (Érd) 1:32.37, 3. Bognár
Csilla (Magyarkanizsa) 1:41.47

a fiúk. Hidvégi Zalán az U16-os
korosztályban 1000 és 2000 méteren első, 500 méteren pedig harmadik helyen végzett. Pontszerző,
4. helyen ért a célba az U23-as
korosztály páros 1000 méteres
versenyében a Bolehradsky Szilveszter,Havranszki Levente duó.
A Hidvégi testvérek a bajnokság

után néhány nap pihenőt kaptak,
majd elkezdték a felkészülést a
szeptember elején Szegeden megrendezendő VB-re. Ismerve Czina
László edző munkáját kemény három hét edzőtábor vár a két fiúra
akik biztos mindent megtesznek
azért, hogy újabb tatai sikereknek
örülhessünk.

hiszen itt dőlt el, hogy Zalán is
indulhat-e a VB-n, illetve hogy
Hunornak lesz-e két száma? A
két fiúval remekül kapta el a rajtot a négyes, fokozatosan növelni
tudták előnyüket és végül magabiztosan szerezték meg a győzelmet. Válaszoltak a két kérdésre:
Zalán is indulhat a VB-n, Hunor
pedig az 500 egyes mellett a négyesben is hajóba ül. A válogatón
kívül más számokban is indultak

Kupánvágták a Pétet
A TAC labdarúgó csapata júniusban megnyerte a
Megyei Kupát, így felkerült az országos főtáblára. A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette az
első forduló párosítását és augusztus első hétvégéjén játszottak a csapatok. A tataiaknak kedvezett a
szerencse, így hazai pályán fogadhatták a Veszprém megyei I. osztály 3. helyén végzett Péti MTE
együttesét. Szombaton délután nagy meleg és nagy
szél várta a csapatokat akik a remekül előkészített
Új úti pályán feszültek egymásnak. Egyébként a
létesítményről a vendégcsapat is elismeréssel nyilatkozott. Aztán a mérkőzésen Kisék révén hamar
megszerezte a vezetést a hazai gárda. Ehhez Mártonfi és Kiprich is hozzátett egyet-egyet, így az 55.
percben 3-0 volt ide. A pétieknek sikerült szépíteniük, de a hajrában újabb három hazai találat
született. A siker mellett gond lehet Zuggó súlyos
sérülése miatt. A TAC ezzel a győzelemmel tovább

mezőny, együtt a 13.5 km-en, a
21 km-en és a váltóban indulók.
Ée elindult a találgatás a győztesek idejét illetően. A rövidebb távon 50 perc körüli időt jósoltak,
míg a félmaratonon 80 perc körül várták az első befutót. Aztán
valamivel 47 perc előtt feltűnt
a célegyenesben a leggyorsabb
futó, aki végül 47:26 alatt teljesítette a 13.5 km-t. Árvvai Róbert
a tatabányaiak futója örült a győzelemnek, bár ahogy elmondta a
szél rontott az eredményen. Érkezett a többi férfi futó, míg a 4.
helyezett után jött az első hölgy
is. Szekeresné Dr Bakonyi Fruzsina nem először nyer Tatán futóversenyt, ezúttal 53.10 kellett
a győzelemhez. Ahogy elmondta
nem esett jól a futás, sokat kivett
belőle a meleg és a szél is rossz
volt. A Minimaraton élmezőnye
közben érkeztek a legjobb váltók is akik között a Podisportos
Fiúk(Günther Ferenc, Csókány
Endre,Bendek Róbert) voltak a
leggyorsabbak. A 21 km esetében
a nagy kérdés az volt sikerül-e
harmadszor is nyernie a holland
Tim Tesselaarnak? Nos a kérdés
1:20.28 perc alatt eldőlt, igen si-

lépett a második fordulóba, amelynek sorsolását
később végzik el.
TAC – Péti MTE 6-1 (2-0)
Vezette: Apkó T. (Sudicky B., Lantos T.)
TAC: Szabó – Györgykovács, Felső, Zuggó (Lázár 68), Dragonya (Széles 60), Mészáros, Kisék,
Méhész, Hauzer (Tóth 84), Kiprich (Putnoki 84),
Mártonfi.
Edző: Wéber Roland
Góllövő: Kisék 3. Mártonfi 39, Kiprich 55, Széles
79, Tóth 87, Györgykovács 94 ill. Pálfi 71

Programajánlat
Labdarúgás
augusztus 21 (vasárnap) 17.00
TAC – Vértesszőlős SE férfi felnőtt
A mérkőzést az Új úti sporttelepen játsszák.

Indul a megyei
I.osztály!
Elkészült a labdarúgó megyei I. osztályú bajnokság sorsolása. A TAC
az ősszel hétszer játszik hazai pályán. Az idény augusztus 14-én kezdődik és három tavaszi forduló idei lejátszásával az ősz november 20-án
fejeződik be. Már a 2. fordulóban szomszédvári rangadóra jön a Vértesszőlős, míg az újonc Almásfüzitőhöz október 16-án látogat a TAC.
Hazai mérkőzések:
augusztus 21. 		
augusztus 27. 		
szeptember 10.
szeptember 24.
október 8. 		
október 29. 		
november 5. 		

17.00 TAC – Vértesszőlősi SE
17.00 TAC – Sárisápi BSE
17.00 TAC - Környe SE
17.00 TAC – FC Esztergom
17.00 TAC – Koppánymonostori SE
17.00 TAC – Vértessomlói KSK
17.00 TAC – Bábolna SE

