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A nagy múltú pezsgőgyári pályánál több program, és maga a múlt is várta az érdeklődőket 

Díjugratók és lecsófőzők nagy napja volt
TATA Remekül sikerült a VI. 
Kertvárosi Családi Nap, 
amelynek a pezsgőgyári lo-
vaspálya és környéke adott 
otthont a minap Tata-Kertvá-
rosban: Horváthy Lóránt a te-
rület képviselőjeként fővéd-
nökként is üdvözölte a kilá-
togatókat. A szervező Tatai és 
Térségbeli Lovasélet-fejlesztő 
Egyesület kísérő rendezvény-
ként az idén is megrendezte a 
pezsgőgyári díjugrató lovas-
versenyt, amelyen több mint 
félszáz startot nézhettek vé-
gig az érdeklődők és sport-
társak. A Straubinger Zoltán 
által elnökölt egyesület meg-
hívására a Tarka Tanya is a 

helyszínen mutatta meg, mi 
is az a voltizs (lovastorna), és 
az érdeklődő gyerekek a ne-
mes állatok hátára is felülhet-
tek. Mindeközben pedig az 
idén is megkeresték a legjobb 
lecsót a lecsófőzőversenyen. 
  Azt is megtudtuk, hogy mi-
től lesz tökéletes az étel: volt, 
aki például sütőlapon, és 
nem bográcsban főzte. Más 
arra esküdött, hogy pálinka 
kell hozzá. No nem a zöldsé-
ges alapba, hanem a gyomor-
ba. Egy másik csapat szerint 
a lecsó attól lesz verhetetlen, 
hogy belefőz egy csipet Ta-
tát, kertvárost, családi napot 
és környezetet is. Az első he-

lyen a Lóbarátok, másodikon 
a José, a harmadikon pedig a 
Gasztro Kings csapata vég-
zett.

A volt Esterházy pezs-
gőgyár is kinyitott a kapuit: 
itt a tulajdonos Séra Mihály 
kalauzolta körbe a szép szá-
mú érdeklődőt a nagy múl-
tú épületben és annak pin-
cerendszerében, felidézve, 
hogy hogyan is indult itt meg 
a pezsgőgyártás, milyen kü-
lönleges építészeti és szellőz-
tetési módok biztosítják az 
épület teherbírását és benne 
a friss levegőt, de az is szó-
ba került, milyen pezsgő élet 
volt itt egykor.  Sz. A.Egyedi, sütőlapos lecsófőzési technikát is láthattunk Fotó: Sz. A,

Börtönbe küldték 
a lebukott drogost
KOMÁROM A Komáromi Járás-
bíróság súlyosabb ítéletet ho-
zott annak a kábítószercsem-
pésznek az ügyében, aki Hol-
landiából az alsónadrágjában 
hozta be a drogot az országba.

A járásbíróság az ügyészi in-
dítvánnyal egyezően állapítot-
ta meg a vádlott bűnösségét 
és vele szemben 3 év 4 hónap 
fegyházban végre-
hajtandó szabad-
ságvesztést sza-
bott ki első fokon, 
valamint 4 év idő-
tartamra eltiltot-
ta a közügyek gya-
korlásától, továbbá 
a kábítószer elkob-
zásáról is rendel-
kezett. A vádlott terhére sú-
lyosbító körülményként érté-
kelte, hogy büntetett előéletű, 
valamint a bűncselekmény he-
lyi és országos szinten történő 
elszaporodottságát.

Az ítélettel szemben az 
ügyész súlyosbításért jelen-
tett be fellebbezést, melyet a 
törvényszék megalapozottnak 

talált, emiatt a vádlottal szem-
ben kiszabott szabadságvesz-
tés büntetés és a közügyektől 
eltiltás mellékbüntetés tarta-
mát 5 évre emelte.

Dr. Reszl Ildikó megyei fő-
ügyész a Kemma.hu-nak el-
mondta, hogy a férfi 2018. áp-
rilis 5-én Hollandiában, 150 
euróért vásárolt amfetamint, 

amelyet Magyar-
ország területére 
hozott. A vádlott 
2018. április 6-án, 
11 órakor autójával 
az M1-esen, Komá-
romnál várakozott 
a parkolóban, ami-
kor vele szemben 
intézkedtek a ren-

dőrök, és az alsónadrágjából 
27,39 gramm nettó tömegű am-
fetamint foglaltak le. A lefog-
lalt kábítószer 70 százalékkal 
meghaladja a jelentős mennyi-
ség alsó határát, erre figyelem-
mel a Büntető Törvénykönyv 
5-10 évig terjedő szabadság-
vesztéssel rendeli büntetni az 
elkövető cselekményét.

Ember… feletti
Szűr Annamária 
annamaria.szur@mediaworks.hu

Nem csinálnám Suhajda Szilárd után azt, amit tett. 
Sem erőm, sem tüdőm, sem ekkora kitartásom nincs 
hozzá. És most nem csak arról beszélek, hogy ő az el-

ső magyar, aki felért a világ legveszélyesebb nyolcezresének 
tartott K2-re, leküzdve 8661 métert. Hanem arról is, hogy ez 
az emberfeletti teljesítmény már hónapokkal, sőt, évekkel 
ezelőtt elkezdődött. Még az esztergomi főiskola előtt, akkor 
Szilárd már javában túrázott.

Emlékszem, 1-2 évvel jártam alatta, és sokan irigyeltük, 
hogy ösztöndíjjal fél évet Skóciában tanulhatott. Neki az 
mégis sokkal többről szólt, mint új élethelyzetről és külföl-

di tapasztalatgyűjtésről. A 
Skót-felföld magával ragad-
ta, és végzős főiskolásként 
megmászta Mont Blanc-t is. 
Mondhatjuk, bő másfél évti-
zede van ennek a még most 
is csak harmincas fiatalem-
bernek abban, amit most vég-

hezvitt. Az elmúlt háromnegyed-egy év pedig már tényleg 
a K2-ről szólt. Versenysportolókat megszégyenítő edzésterv, 
edzőtáborozások vezettek idáig.

Közben apaként, férjként is helytállt, családja biztos tá-
maszt adott neki ahhoz a nagy feladathoz, amelyet ő válasz-
tott magának: elérni az emberfelettit, egy olyan világban 
helytállni, amely nem a barátságosságáról híres. Nem vé-
letlenül nevezik a K2-t a világ legveszélyesebb nyolcezresé-
nek. Több kell oda, mint hegyet mászni.  És ezt Szilárd telje-
sítette. Ezért emberfeletti, amit elért. És nemcsak a hegyen.

Eredmények:
A versenyen több környékbe-
li lovas is remekül szerepelt a 
különböző kategóriákban, így 
például Homor Zsófi a, Schne-
ider Kíra Patrícia, Ádám Lora, 
(TTLE), Orgonovszky Eszter, 
Eck Viktória, (Mátyás és Fia 
Kft.), Szeltner Petra, Kollár 
Sára, (Újhegyi Sport Egyesü-
let), Szabó Anna (Vértesszőlő-
si SE), de Esztergomból, Bá-
bolnáról is érkeztek lovak és 
lovasok, hogy megméressék 
magukat a történelmi lovas-
pályán. Részletes eredmény-
lista: kemma.hu.

 Jubilál Tatabánya Város Fúvószenekara

Százötvenen fújták 

Negyvenöt évvel ezelőtt hív-
ták életre Tatabánya Város  
Fúvószenekarának elődjét, 
a Gyermek Fúvószenekart. 
Az eltelt évtizedekben sok 
sikeres fellépés, elismerés, 
és rengeteg munka jelle-
mezte az együttest, amely-
nek tagjai pénteken délután 
jubileumi fesztivált szervez-
tek a város központjában.

Sugár Gabi

 gabriella.sugar@mediaworksa.hu

TATABÁNYA Már délután nagy 
volt a sürgés-forgás az Agorá-
ban és környékén. A rendez-
vénysátorban rendezkedtek, 
a nagyteremben próbáltak, és 
az öltözőkben készültek Tata-
bánya Város Fúvószenekará-
nak tagjai. 

A legnagyobb melegben 
a Zenepavilonnál gyülekez-
tek a zenészek és a nézők. 
Délután négykor a jubileu-
mi fesztivált az Erkel Ferenc 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Ifjúsági Fúvószenekara kezd-
te Román Géza és Soltész Kál-

mán vezényletével. A tizeny-
nyolc éve működő együttes a 
zeneiskola hagyományos ren-
dezvényei mellett városi ese-
ményeken és fúvószenekari 
fesztiválokon is gyakran sze-
repel.

A Dallam Alapfokú Művé-
szeti Iskola Fúvószenekara 
Kerti István és Sági Richárd 
vezetésével mutatkozott be. A 
2012-ben újjáalakult együt-
test a zeneiskola tatabányai, 
csákvári, vértessomlói és vár-

gesztesi tagozatának tehetsé-
ges tanulói alkotják.

A délutáni koncertsorozat 
harmadik fellépői a Dunake-
szi Koncertfúvósok voltak, 
Szilágyi Szabolcs Balázs irá-
nyításával. A zenekar 1972-
ben alakult az ottani zeneis-
kola fúvósaiból. Jelenleg csak-
nem ötven tagja van, akik 
már külföldön is szép sikere-
ket értek el, s komoly minősí-
téseket, aranydiplomákat is 
szereztek.

Az Agora Zenei Esték és a 
jubileumi program kiemel-
kedő eseménye volt a Százan 
fújják. Ezúttal három kiváló 
együttes közreműködésével, 
Szabó Ferenc, Szicsó István 
és Horváth Adrián vezény-
letével már csaknem százöt-
ven zenész szórakoztatta a 
szép számmal megjelent kö-
zönséget.

– A Százan fújják kezdet-
ben a környező együtteseket 
próbálta bemutatni, összefog-
ni, aztán a városi és az 1997-
ben életre hívott Komáromi 
Egressy Fúvószenekar közös 
produkciójának tapsolhatott a 
közönség. Az idén a több mint 
száz éve működő Pápa Város 
Fúvószenekarát is meghívtuk, 
így már csaknem százötvenen 
fújták Tatabányán – mondta 
lapunknak Szabó Ferenc, Ta-
tabánya Város Fúvószeneka-
rának karmestere. 

Délután négykor a jubileumi fesztivált az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Ifjúsági Fúvószenekara nyitotta meg Fotó: Z. I.

Zenekartörténet dióhéjban
Tatabánya Város Fúvószene-
kara 1974-ben alakult Magyar 
József és Kossela Béla veze-
tésével. A szakmai munkát 
1991-től Pauer László és Sza-
bó Ferenc karmester irányítot-
ta. Az együttesnek 1995-ben 
adományozták a „Városi” cí-
met, majd később Ezüst Turul 
díjat. 2007-ben elsők lettek 
a szlovéniai nemzetközi fúvó-
szenekari versenyen, 2015-
ben Koncertfúvós „C” kategó-

riában kiemelt arany minősí-
tést és megyei Príma-díjat ve-
hettek át. Háromszor nyerték 
el a „Fesztivál Fúvószenekar” 
címet. 2017-től Szabó Ferenc 
mellett Szicsó István vezeti az 
együttest. 
 A zenekar állandó résztvevő-
je Tatabánya kiemelt rendez-
vényeinek, fúvószenekari és 
más témájú fesztiváloknak, 
emellett külföldön is gyakran 
vendégszerepelnek.

Agyban, testben, 
lélekben is a maxi-
mumot kell kihozni 
magadból
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Látogasson el hírportálunkra!

A bíróság 3 
év négy hó-
napra fegy-
házba küldte 
a drogcsem-
pész férfi t

Találj rá!
 strand   étel-ital   szállás   program


