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Érezhető volt, hogy tavaly különösen jó szőlők teremtek
BORVERSENY Akadt néhány „vékony” ital,  melyek nagy valószínűség szerint a túlterhelt területekről származtak
Az Eszterházy Szőlő és Borter-
melő Egyesület februárban ün-
nepelte megalakulásának 10. 
évfordulóját, s ezen szervezet 
szervezésében az elmúlt hét vé-
gén tartották meg 10. borver-
senyük eredményhirdetését a 
község óvódájának tágas étter-
mében. 

A megjelentek Schunder Ti-
bor polgármester köszöntötte, 
majd Horváth Mihály hegybíró, 
a zsűri elnöke értékelte a 141 
bormintát, amiket hatan bírál-
tak három bizottságban. A ki-
váló szakember egyebek mel-
lett elmondta, hogy a beneve-
zett nedűkön is érzékelhető 
volt, hogy 2013-ban kiváló volt 
a termés, nem véletlenül ítéltek 

meg 13 arany, 51 ezüst és 44 
bronz minősítést, s alig akadt 
olyan “minta” amelyik elisme-
rés nélkül maradt.

Pedig más településeken - 
mondta a zsűrielnök - sok “be-
teg” borral is találkoztak. Bajon 
is elfordultak olyan nedűk, me-
lyek több ként tartalmaztak a 
kelleténél, bár az is lehet, hogy 
a gazdák egy része nem sokkal 
a verseny előtt végezte el a ké-
nezést, ami nem volt szeren-
csés. Többnyire ez volt a jellem-
ző, ugyanakkor akadtak kéne-
zetlen nedűk is, leginkább a vö-
rösöknél. Kiderült még, hogy 
előfordult néhány “vékony” ital 
is, melyek valószínűleg a túlter-
helt szőlőkből származtak.

Az viszont egészen biztos, 
hogy dr. Técsi János merlója 
nem volt közöttük, mert ez a 
bor kapta a legmagasabb pont-
számot, s természetesen arany 
minősítésű oklevél is járt hozzá. 
Ugyan ilyen elismerésben ré-
szesült még a Stróbl Ferenc irá-
nyításával működő Csaszkóczy 
Pincészet, Tuza András, ifj. Wé-
ber Rudolf, Vaclavek József, Sza-
bó Zoltán, Gelbmann Ferenc, 
Hermann Tibor,  Rischl Rudolf 
és Neuberger József is.

Az abszolút sorrend első há-
rom helyét négyen szerezték 
meg. Első lett a Csaszkóczy Pin-
cészet, második Rischl Rudolf, a 
harmadik pedig ifj. Wéber Ru-
dolf és Gelbmann Ferenc. � n Az első három helyen osztozó négy gazda jókedélyű koccintása közvetlenül az eredményhirdetés után
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Környzetevédelmi 
tábor szervezéséhez 
nyújt segítséget  
a pályázat
TATABÁNYA Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Környe-
zeti Nevelési Pályázatot hir-
det, a környezettudatosság erő-
sítését célzó akciók, tanulmá-
nyi versenyek, rendezvények, 
legalább három napos nyári te-
matikus, környezetvédelmi tá-
bor vagy tanítási időben szer-
vezett erdei iskolai programok 
megvalósításához. A támoga-
tásra kettőmillió forint áll ren-
delkezésre.

A pályázatban két támo-
gatandó célt jelöltek meg: az 
egyik kiemelt célcsoport a kör-
nyezetvédelmi akciók, rendez-
vények, felmérések, tanulmá-
nyi versenyek megszervezé-
se, melyre minimum 50 ezer 
és maximum 200 ezer forintot 
nyerhet el egy pályázó. A má-
sik célterülethez tartozik a leg-
alább három napos nyári te-
matikus, környezetvédelmi tá-
bor vagy tanítási időben szer-
vezett erdei iskolai program tá-
mogatása, melyre szintén öt-
ven és kettőszázezer forint kö-
zött lehet pályázni, de mindkét 
esetben, legfeljebb a pályáza-
ti projekt összköltségvetésének 
80 %-a lehet az igényelt ösz-
szeg. Egy pályázó mindkét té-
mában pályázhat, de egy témá-
ban csak egy pályázatot nyújt-
hat be.

Erre a vissza nem térítendő 
támogatásra a tatabányai szék-
hellyel rendelkező és a város-
ban igazolhatóan tevékenysé-
get folytató, illetve a nem ta-
tabányai székhelyű, ám tevé-
kenységét Tatabányán, a vá-
ros lakossága érdekében végző 
szervezetek pályázhatnak.

 A pályázatot és melléklete-
it, egy eredeti és egy elektroni-
kus (CD, vagy DVD) példány-
ban, zárt borítékban, aján-
lott küldeményként kell pos-
tai úton beküldeni, vagy sze-
mélyesen a Polgármesteri Hi-
vatal 4. emeleti iktatójában ér-
keztetni. Az adatlap és mellék-
letei hozzáférhetőek az önkor-
mányzat internetes honlapján, 
http://www.tatabanya.hu, Kör-
nyezetünk menüpontnál, vala-
mint a Polgármesteri Hivatal 
Pályázati és Projekt irodájában 
(2800 Tatabánya, Főtér 6. fsz. 
10. iroda, Oláh András). A pá-
lyázatok beérkezésének határ-
ideje: 2014. április 30. szerda, 
12.00 óra. A támogatásokról a 
közgyűlés  május 24-ig dönt. 

Lovas ünnep készül az Öreg-tónál
ÁPRILIS VÉGE A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki jól érezheti magát Tatán
A Tatai és Térségbeli 
Lovasélet-fejlesztő Szövetség 
Közhasznú Egyesület ápri-
lis 25-–27. között az idén is 
megrendezi most már hagyo-
mányos lovas programját, 
a Szent György-napi lovas 
ünnepet. Minden eddigi-
nél színesebb és gazdagabb 
programmal várják az ér-
deklődőket a tatai Öreg-tó 
partján.

Szűr Annamária

Az egyesület és a rendezvény fő 
célja, hogy felidézze, életre kelt-
se eleink lovas hagyományait, 
a lóhoz fűződő sokrétű kapcso-
latát, a lovaglás helyi, országos 
és európai tradícióit, valamint 
hogy összefogja a lovakkal, lo-
vaglással foglalkozókat, illetve 
az ezek iránt érdeklődőket. 

– Felismertük, hogy mindeh-
hez Szent György, magyar ál-
lam születésével és a magyar 
kereszténység megszületésé-
vel egyidős tisztelete kiváló le-
hetőséget, keretet ad céljaink 
megvalósításához. Éppen ezért 
a lovagok, lovasok védőszentjé-
nek ünnepét követő hétvégén 
immár negyedik alkalommal 
rendezzük meg a Szent György 
napi lovas ünnepet Tatán, az 
Öreg-tó partjának impozáns 
környezetében – részletezte az 
egyesület elnöke, Straubinger 
Zoltán.

A rendezvényen az újjáéledt 
Szent György lovagrend se-
gítségével, valamint a lovas-
élet-fejlesztés érdekében ten-
ni akarók és hagyományőrzők 
támogatásával igyekeznek elő-
segíteni a természeti értékek 
iránti tiszteletet, valamint azok 
védelmét, a lovas világi és egy-
házi hagyományok megismeré-
sét és felélesztését, valamint az 
azokat megalapozó történelmi 
korok tárgyi emlékeinek, kul-
turális örökségének megisme-
rését és népszerűsítését.

A rendezvény vezérfonala ló 
és ember kapcsolata, ezen be-
lül a fiatalok természet- és ló-
szeretetre való nevelése. An-
nak megmutatása, hogy a régi 
korok értékei nem avítt, múze-
umi vitrinbe való emlékek csu-
pán, hanem ma is velünk élő, 
világunkat behálózó és meg-
alapozó kincsek, amelyek meg-

ismerése tovább gazdagíthat 
minket. 

– illusztris környezetben, a 
tatai Öreg-tó partján, jól ismert 
és kedvelt fesztiválhelyszínen 
rendezzük meg Tata legna-
gyobb ingyenesen látogatha-
tó szabadtéri rendezvényét, a 
Szent György napi lovas ünne-
pet. A Kastély tér és az Ester-
házy lovarda közötti területen, 
a sétányok két oldalán, illetve 
a park egyes részein külön-

böző kézműves népművésze-
ti és gasztronómiai termékek 
is várják majd a kilátogatókat. 

A fesztivál minden gene-
rációnak érdekes és értékes 
programot kínál, így a három 
napos rendezvényen a kis-
gyermekes családoktól a fia-
tal, baráti társaságokon át az 
idősebbek korosztályig min-
denki talál kedvére való lát-
nivalót a nap minden szaká-
ban  – tette hozzá a főszerve-

ző, aki kiemelte: a tavalyi év-
ben is nagy sikert arató ro-
deó show-ból az idén is ket-
tőt rendez meg a lovarda mö-
götti pályán a Magyar Rodeó 
Egyesület a Tyukszirodeo jó-
voltából. A programok közül 
ez az egyetlen, amelyre jelké-
pes összegű 990 forintos, kü-
lön belépőt kell váltani.

Az Esterházy kastély előtt 
lévő sátorban olyan fellépők 
szórakoztatják majd a vendé-

geket, mint lóránt Barnabás 
„Trabarna”, Kökény Attila, 
Nótár Mary, vagy épp a Mag-
na Cum laude. 

Helyi és környékbeli zene-
karok is fellépnek a lovas ün-
nepen, amelyen nemzetközi 
vendégek is tiszteletüket te-
szik Kazahsztánból és Mon-
góliából, hogy jobban megis-
merhessük a magyarság ázsi-
ai gyökereinket, múltját és az 
ottani lovas hagyományokat.

Április utolsó hétvégéjén a lovak lesznek a főszerepben a tatai Öreg-tó partján, ahol többek között bemutatják a különböző fajtákat 

Ismeretterjesztő, hagyományőrző és egyéb programok a Szent György-napi lovas ünnepen
• Honvédelem, hódítás: kön�-
n�ű- és nehéz lovasság, lovas-
íjász, huszár
• művészet: kézműves termé-
kek  képek, szobrok, fén�képek
• sport: lovas torna, futóver-
sen�
• KiKapcsolódás: történelmi 
korokat felidéző lovasbemuta-
tók, díszőrség, g�ermeksétá-
n�on lovas játékok, koncertek
• BáBolnai harsonások (lova-
sok felvezetése)
• Hit: ló- és lovas áldás
április 25-én, pénteken már 
kora délután érdemes lesz kilá-
togatni a tópartra, ahol este 
koncertek is lesznek.
A LOVASÜNNEP második nap-
ján, szombaton este fellép a 
Magna Cum Laude, vasárnap 

itt lesz Nádas G�örg� humorista 
is. A háromnapos rendezvén�en 
fellép még az Avion, a Relics, a 
JET-LAG, az Üstökös Rock Blues 
Band, Kökén� Attila is többek 
között.
a fesztivál minden generáció-
nak érdekes és értékes progra-
mot kínál, íg� a három napos 
rendezvén�en a kisg�ermekes 
családoktól a fiatal, baráti tár-
saságokon át az idősebbek kor-
osztál�ig mindenki talál kedvé-
re való látnivalót a nap minden 
szakában.
a gyermeKeK például sok érde-
kes játék közül választhatnak. 
Többek között ugrálóvár és eg� 
egész g�ermeksétán�  várja 
őket, de lesz guruló lovacska is, 
a kicsit nag�obbaknak. 
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A gyermekek szórakoztatására is gondoltak a rendezvény szervezői


