VEZÉRCIKK
tatainak lenni büszkeség!
Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most e kiadványt kezükben tartva régi vagy új olvasóként
ismerkednek Tata mindennapjaival,
a városban zajló változásokkal, és
érdeklődve figyelik, mi minden történik városunk szellemi életében.
Az ünnepi készülődés forgatagában nem árt néha visszatekinteni,
mit is tettünk az elmúlt időszakban,
hogy saját életünk, embertársaink
és gyermekeink élete szebb és jobb
lehessen Tatán. Tettünk–e közösen
azért, hogy elmondhassuk, miénk a
város minden természeti és épített
szépségével, családjaink kincseivel, a gyermekeinkkel, művészeti és
kulturális értékeinkkel együtt? Segítettünk-e abban a munkában, hogy
Tata az ország egyik legszebb és
legjobban élhető, szeretetteljes és lakosaira odafigyelő városa lehessen?
Véleményem szerint igen. Bátran
mondhatom, hogy mi tataiak, szeretettel fordulunk embertársainkhoz,
részt veszünk környezetünk csinosításában, és örömmel veszünk részt a
város pezsgő kulturális és művészeti
életében, s ha kell, segítséget nyújtunk az arra rászorulóknak. Többször is bizonyítottuk, hogy igenis
képesek vagyunk a megújulásra, a
fejlődésre, és ezért közös erőfeszítést
is teszünk. A generációk közötti feszültségeket képesek vagyunk csökkenteni és rábírni fiataljainkat, hogy
tiszteljék nagyszüleiket, szüleiket,
és tudatosítsuk bennük, hogy felelősséggel tartoznak irántuk. Ezért is
köszönöm, hogy a beszélgetéseken,
találkozókon bizalommal fordulnak
hozzám, megosztják velem gondjaiTATAI PATRIÓTA

kat, megtisztelnek kéréseikkel, kérdéseikkel, és elmondják véleményüket, építő javaslataikat. Külön öröm
számomra, hogy a város az elmúlt
néhány esztendő alatt a művészeti
élet egyik országos központjává vált.
Örülök és büszke vagyok gyermekeink, civil közösségeink, együtteseink
és iskoláink elért eredményeire. Bátran kijelenthetem, hogy Tata valóban
a tehetségek városa. Legyünk büszkék a „tehetségbarát, gyermekbarát,
családbarát” elismerésekre, mert
azt gondolom, bőven rászolgáltunk.
Valamennyiünk számára jól eső érzés, amikor bennünket, tataiakat dicsérnek azért az élményért, amely
városunkban érte az ide érkező látogatókat. A látvány, a gasztronómia, a
programok mind csalogatóak s nem
csak a vendégeknek, hanem nekünk,
városlakóknak is. Büszkék lehetünk
fesztiváljainkra, nagy rendezvényeinkre, sport- és művészeti eseményeinkre. Nagy öröm számomra
az új rendelőintézet megépülése,
nagy változást fog jelenteni a tataiak egészségmegőrzésében. Büszke leszek új sportcsarnokunkra, ha
gyermekeink első sportsikereiket
itt érik majd el. Mi tataiak, kortól és
nemtől függetlenül szeretjük városunkat, ragaszkodunk múltunkhoz,
őrizzük hagyományainkat, és gyökereinkre támaszkodva igyekszünk a
jövő megtervezésében egy virágzó,
fejlődő Tata építésén munkálkodni. Mindez csak közös összefogással valósulhat meg. Nagyra becsült
elődeink nyomdokaiba lépve tervezünk, álmodunk, és mindent elkövetünk, hogy álmaink valóra váljanak.

A jövő alakítása már gyermekeink
feladata lesz, de az erre való nevelés, felkészítés a mi felelősségünk. A
tatai fiatalok már sokszor bizonyították, hogy képesek a tettekre és
akaraterejük is van, hogy megvalósítsák saját álmaikat. Az Építők parkjában létrehozott ifjúsági szabadidő tér megálmodása és megvalósítása az ő érdemük. Örömmel tölt el,
hogy ebben a feladatban segíthettem
munkájukat. Mertek álmodni, és lám,
megvalósult. Pedagógusként büszke vagyok kollégáimra, akik féltő és
szerető gondoskodásukkal nevelik
gyermekeinket, minden igyekezetükkel segítik tehetségeink kibontakoztatását, mindebben kiemelkedő
és fáradhatatlan munkát folytatva.
Számomra ez a tataiság lényege. Valóra váltani közös álmainkat Tatáért
a tataiakkal. Ezúton szeretnék Ron
Cristian szavaival minden tatainak
szeretetteljes, hittel és reményekkel
teli ünnepi készülődést kívánni!
„Merj álmodni, mert az álmok álmodói meglátják a holnapot. Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása, s a remény éltet bennünket. Merj
nyúlni olyan dolgokért, amit senki
más nem lát. Ne félj olyat látni, amit
senki más nem lát. Higgy a szívedben
és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni.
Higgy a csodában, mert teli van vele
az élet. De ami a legfontosabb, hogy
higgy önmagadban… mert odabenn a
lelkedben rejtőzik a csoda, a remény,
a szeretet és a holnap álmai.”

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
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fedezzük fel tatát másképp!
Immáron három esztendeje elérhető a GUIDE@HAND Tata okostelefon alkalmazás,
amelyet a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének (MTA SZTAKI) munkatársai fejlesztettek ki. Az iPhone-okra és Androidokra kitalált ingyenesen letölthető idegenvezető alkalmazás különböző hos�szúságú, előre összeállított sétaútvonalakat ajánl a turistáknak hangos és térképes
navigációval. 2015. ősz óta a GUIDE@HAND Tata még több újdonságot tartalmaz:
interaktív kalandjátékot, 3D panoráma sétát és virtuális panoráma sétát.
Az MTA SZTAKI kollégái 2012ben fejlesztették ki az idegenvezető alkalmazást, azóta folyamatosan
bővítik szolgáltatásait. Tatán kívül
számos magyar településre, térségre, helyi látványosságra (például
budapesti állatkert) dolgozták már
ki az alkalmazást, sőt már több európai várost is bebarangolhatunk vele.
A GUIDE@HAND több hazai és nemzetközi elismerésben részesült már,
többek között az eFesztivál „Kiváló
Magyar Tartalom” díját nyerte el.
A GUIDE@HAND Tata alkalmazás
pedig „Kiváló városmarketing alkalmazás” díjat kapott az idei eFesztiválon.
A GUIDE@HAND több nyelven
nyújt teljes turisztikai, eseményajánló és egyéb szolgáltatást, valamint
részletes térképet is tartalmaz a
városokról, térségekről. A okoste-
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lefonba épített GPS segítségével az
alkalmazás nyomon követi, hogy a
felhasználó merre jár, és automatikusan betölti a látnivalókhoz kapcsolódó tudnivalókat, sőt mutatja a
térképen, hogy a sétaútvonal közelében hol vannak boltok, éttermek,
szórakozóhelyek.
Az idegenvezető alkalmazást használva a turistáknak nem kell térképpel, útikönyvvel a kezükben nekivágniuk a városnak, hiszen minden
elérhető a telefonon keresztül. Nem
kell attól tartaniuk, hogy eltévednek,
otthonosan érezhetik magukat az
utazás során. Önállóan, személyes
idegenvezetés nélkül barangolhatnak, turistacsoporthoz sem kell alkalmazkodni. Az internetért sem kell
fizetni, hiszen offline interaktív térkép is jár a szolgáltatáshoz.
A tatai alkalmazást az Akadémia

munkatársai a Tata és Környéke Turisztikai Egyesülettel együttműködve dolgozták ki, és összekötötték a
TDM szervezet honlapjának adatbázisát az okostelefon adatbázisával.
Ennek köszönhetően egy helyen lehet kezelni az adatokat, közben két
helyen nyújtanak szolgáltatást, így
a felhasználók eldönthetik, hogy a
weboldalon online, vagy a mobilon
offline csatlakoznak az adatbázishoz.
A GUIDE@HAND nemcsak a turistáknak szolgál új információkkal.
Azoknak is számos újdonságot nyújt,
akik már jól ismerik a várost. A tematikus séták lehetővé teszik, hogy más
szemmel tekinthessünk a már ismert
helyekre, látnivalókra. Új információkat kaphatunk Tatáról. Hányan tudják például az olvasók közül, melyik
Magyarország legrégebb óta működő
szállodája, vagy hány szög tartja ös�5

AKTUÁLIS
sze a Harangláb faszerkezetét?
Idén a Tata és Környéke Turisztikai
Egyesület TDM pályázat keretében a
kitalálókkal közösen továbbfejlesztette a alkalmazást. Így most már

6

interaktív kalandjáték (Tattami), 3D
panoráma séta, valamint virtuális
panoráma séta is elérhető az okostelefonon keresztül. Ezek mindegyike
külön-külön is letölthető, így használatuk során nincs szükség internetes
hozzáférésre.
A Tattami interaktív kalandjáték. A
történet a felkeresendő helyszíneken
begyűjthető információk segítségével bontakozik ki, az egyik szereplő
szemszögéből követhetjük végig az
eseményeket. A felfedező út a Tatai
vártól a Kálvária-dombig tart, amely
során az egyes állomásokon helyesen megoldott feladatok után egy
mondat egy-egy betűjét kapjuk meg.
A cél, hogy az út végére sikerüljön
összerakni a mondatot a kapott és a
hiányzó betűk kitalálásával. A megalkotott mondat segítségével megváltoztathatjuk a kalandjáték kimenetelét.
A 3D panoráma séták során a kiválasztott látványosságokat és azok
környezetét nagy felbontású gömbpanoráma kép segítségével ismerhetjük meg. Ennek legnagyobb újdonsága, hogy a látnivalók egyes részleteit
úgyis meg tudjuk közelről tekinteni,
hogy nem is vagyunk a helyszínen.
A virtuális panoráma séta során
virtuális térben tekinthetők meg egy
interaktív panorámakép részletei.
Ezekre kattintva további információkat kaphatunk több nyelven is. A
kiválasztott séta „vezérlése” nagyon
újszerű, választhatunk automatikus
és manuális vezérlés között, az automatikus során az okostelefont körbeforgatva tudunk „körbenézni”, míg
a másik esetben a képet közvetlenül
mozgathatjuk és ki is nagyíthatjuk.

hogyan kezdjük a sétát?
Az alkalmazás letöltéséhez segítséget kapunk az alkalmazás hivatalos
weboldalán:
http://guideathand.com/hu/
downloads/tata, vagy könnyen letölthetjük az alábbi QR kód leolvasásával:

Az alkalmazás letöltése után választhatunk a séták közül. Miután
ezt is letöltöttük és elindítottuk, elég
zsebre vágnunk az okostelefonunkat,
és indulhat Tata újbóli felfedezése.
Az alkalmazás látnivalótól látnivalóig vezet bennünket, és ellát minden
szükséges információval. Minden
néznivaló (leírások és azok hangjai,
képei) és további érdekes történet
automatikusan a megfelelő helyen
és időben jut el hozzánk. Útközben
fotózhatunk, szöveges és hangjegyzetet is készíthetünk. Az út végén
pedig elmenthetjük az útvonalat, és
feltölthetjük a GUIDE@HAND weboldalára, ahol virtuálisan újra és újra
bejárhatjuk a sétát, és másoknak is
elmesélhetjük élményeinket.
Igaz, az alkalmazást elsősorban
turistáknak találták ki. De miért ne
próbálhatnánk ki mi is? Sok újdonságot tudhatunk meg Tatáról, új élményekben lehet részünk. Mindnyájan
szeretünk a városban sétálni, mindnyájuknak vannak kedvenc helyei, nézzük most
más szemmel ezeket a
látnivalókat,
fedezzük
fel a várost úgy, mintha
mi is turisták lennénk!
Olyan dolgokat fogunk
felfedezni, amelyek több
évtizede itt vannak közvetlen közelünkben, de
eddig elmentünk mellettük, vagy nem néztük
meg olyan alaposan. És
persze nemcsak saját városunkban próbálhatjuk
ki az alkalmazást, hazánk
más városait, térségeit is
felfedezhetjük vele, és
külföldön is útitársunk
lehet.

bodonovich ágnes
TATAI PATRIÓTA

21. SZÁZADBAN JÁRUNK
fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

negyvenegyezer ember
egészségügyi ellátása javul
November végén átadták az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet új járóbeteg rendelőjét. Az európai uniós támogatással megvalósult fejlesztés közel kilencszázmillió forintba került. A beruházásnak köszönhetően jövő évtől
negyvenegyezer ember minőségi egészségügyi ellátása javul. Az új kistérségi betegellátó központ január elejétől várja a betegeket.
egészségügyi ellátás átalakulása
2012. május 1-jével állami tulajdonba került az Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet. A
Kormány átvette az összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó városi kórházat,
valamint a szakrendelőket, köztük
a tatait is. A Semmelweis Tervben
megfogalmazott célkitűzésekkel ös�szhangban megszüntették az aktív és
krónikus belgyógyászati ellátást. Azóta a tatai intézmény két fekvőbeteg
osztállyal működik: egy mozgásszervi (45 ágy) és egy kardiológiai rehabilitációs osztállyal (60 ágy). Továbbá
röntgen és ultrahang áll a kistérségi
lakosok rendelkezésére.

TATAI PATRIÓTA

A Váralja utcai rendelőintézetben
jelenleg bel-, gyermek- és bőrgyógyászati, érsebészeti, fül-orr-gégészeti, gasztroenterológiai, ideg-,
tüdő- és nőgyógyászati, kardiológiai,
pszichiátriai, sebészeti, szemészeti
szakrendelés, valamint laboratórium, diabetológia és urológia működik. Korábban ebben az épületben
volt az önkormányzati hatáskörbe
tartozó központi orvosi ügyelet, a
védőnői és az iskola-egészségügyi
szolgálat is. 2013. október 1-jétől
az önkormányzat ezen ellátásokat
a rendelőintézetből kiköltöztette,
és új helyre, a Fürdő utca 19. szám
alatt levő magántulajdonú épületbe
telepítette, amelyet a tulajdonos tel-

jes körűen felújított és berendezett.
Azóta az 1978-ban épült háromezer
négyzetméteres Váralja utcai ingatlan kihasználatlan, csupán 50%ában zajlik betegellátás. Az épületen
a kezdetek óta nem volt jelentősebb
felújítás, az ingatlan gépészeti-energetikai szempontból teljesen elavult,
üzemeltetése, karbantartása hatalmas összeget emészt fel az intézmény költségvetéséből. Az épület
az akadálymentesítési előírásoknak
sem felel meg.
Mivel a kórház és a szakrendelő
több telephelyen működik, gyakran
előfordulnak betegirányítási nehézségek is, hiszen a képalkotó diagnosztika és a definitív ellátásra tö7
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fotó: Grépály András Zoltán

rekvő ambulanciák egymástól távol
helyezkednek el. A fekvőbetegeknek
nyújtott járóbeteg konzíliumok miatt
is jelentős szállítási költségekkel kell
számolni. Ezenkívül a kórház 1982es röntgenkészüléke teljesen elavult,
üzemeltetése magas karbantartási és
javítási költségekkel járt.
sikeres pályázat

A fenti problémák orvoslása érdekében a tatai Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
mint közfinanszírozott egészségügyi
szakellátó intézmény úgy döntött,
hogy az üzemeltetési, karbantartási
és egyéb költségek csökkentése érdekében telephelyeit összevonja, a
kórház épületét új szárnnyal bővíti,
hogy a Váralja utcai ingatlanban lévő
szakrendelések átköltözhessenek.
Továbbá új digitális röntgenkészülék
beszerzését helyezték kilátásba. Az
Új Széchenyi Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programjában
meghirdetett „Struktúraváltás támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás
fejlesztésével” című konstrukció keretében pályázatot nyújtottak be. A
tatai kórház „Új Járóbeteg Szakellátó
Rendelő építése Tatán” című pályázata összességében kilencszázmillió
forintos támogatásban részesült. A
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projektben megfogalmazott célkitűzések a következők voltak: a járóbeteg-ellátás áthelyezése a kórházzal
egybeépített korszerűen kialakított
új szakrendelőbe, a szükséges eszközállomány korszerűsítése és ehhez kapcsolódóan a meglévő épület
átalakítása, új röntgenhelyiség kialakítása.
első lépések

A projekt első lépéseként a közbeszerzésen kiválasztott vállalkozó
2014 áprilisában megkezdte a bontási munkálatokat. A kórház külső
területén levő kazánépületet elbontották, és rácsatlakoztak a kórház
meglévő fűtési rendszerére. Ezután
új kazánházat építettek ki a kórház legfelső szintjén. Négy darab új
kondenzációs gázkazánt és hozzá
kapcsolódó rendszert telepítettek,
amelyek jóval gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé.
Az akadálymentesítés érdekében a
kórház főépületének bejáratához kerekesszék-emelőt építettek be.
2015 januárjában megkezdődött
az új rendelőintézet épületének kivitelezése. A földmunkákat nagyban
nehezítette a kedvezőtlen időjárás és
a sziklás terep.

új röntgen
Az épület bővítésével párhuzamosan az eszközállományt is fejlesztették. Két új digitális röntgenkészüléket és hozzá kapcsolódó PACS
rendszert (képtároló és továbbító
rendszer) szereztek be, valamint átalakították a röntgenhelyiséget. Az
új gép tesztüzemét idén márciusban
kezdték el. Az új eszközök a legkisebb
sugárterheléssel biztosítják a célzott
és a szűrővizsgálatok felvételeinek
elkészítését. A későbbiekben ezekre
a gépekre építve meg lehet teremteni
a távdiagnosztika lehetőségét is.
energetikai fejlesztés

A rendelőintézet építésével egy
időben a kórház energetikai fejlesztése is megvalósult. Az Új Széchenyi
Terv keretében meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása
központi költségvetési szervek részére” című pályázaton a tatai intézmény több mint hetvenhatmillió
forintos európai uniós támogatást
nyert el. Ebből az összegből napelemes rendszert telepítettek az épületek tetejére. A kiépített fotovoltaikus
rendszer a jövőben a kórház elektromos áram igényének jelentős részét
fedezi majd.
TATAI PATRIÓTA

21. SZÁZADBAN JÁRUNK

fotó: Grépály András Zoltán

fotó: Grépály András Zoltán

várható eredmények
November 25-én átadták az új
rendelőintézetet, ahová januártól
várják a kistérségi járóbetegeket.
Az új beruházások lehetővé teszik
az erőforrások racionalizálását és
az intézmény gazdaságilag hatékony
működtetését. A fejlesztéssel javul a
szolgáltatás színvonala, és remélhetőleg a betegek elégedettebbek lesz-

TATAI PATRIÓTA

nek. A kórház dolgozói is méltóbb
körülmények közé kerülnek, ezáltal
pedig csökkenhet a pályaelhagyók
száma.
Az Árpád-házi Szent Erzsébet
Szakkórház és Rendelőintézet vezetősége nem szeretne itt megállni, folytatni kívánja a megkezdett
munkát, valamint a régi épületet is
szeretné rehabilitálni. Mindemellett
komoly hangsúlyt fektet a megfelelő

személyi feltételek megteremtésére is, új kollégák toborzását kezdte
meg. A város mindehhez továbbra is
minden szükséges támogatást megad. Michl József polgármester ezt az
átadón is megerősítette: az önkormányzat mindent elkövet, hogy az
egészségügyi ellátás Tatán a lehető
legmagasabb színvonalon működhessen.
b.á.
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Zsigmond Király Díj átadása

fotó: Kiss T. József

az orvos és a beteg kapcsolata
egy életre szól
„Egy életre szól az a kapcsolat, amely kialakul az orvos és a beteg között” – vallja Dr.
Pálfi János, aki közel negyven éve háziorvos Tatán. Családtagként tekint betegeire,
legtöbbjük már több évtizede jár hozzá. El sem tudná képzelni, hogy elmenjen innen, vagy ne addig végezze munkáját, amíg kívülről nem szólnak neki, hogy hagyja
abba, mert már inkább a közösség kárára, mint hasznára van. Pálfi doktor úr idén két
elismerésben is részesült: megkapta a Komárom-Esztergom Megyei Orvosi Kamara
Hamary Dániel-díját, valamint Tata Város Zsigmond Király Díját.
Mi ösztönözte a Doktor urat, hogy
az orvosi hivatást válassza?
El sem tudtam képzelni, hogy ne
orvos legyek. Gyerek voltam, amikor
édesanyám már asztmás volt. Abban
az időben nem igazán tudták gyógyítani ezt a betegséget. Gyerekfejjel
átéltem olyan éjszakákat, amikor azt
hittük, édesanyám meghal, annyira
fulladt. Harmadik-negyedik osztályos lehettem, amikor már nagyon
szerettem volna segíteni neki. Nem
tudtam miképp, de nagyon akartam,
hogy jobb legyen neki. Aztán, ahogyan növekedtem, bennem maradt,
hogy nem lehetek más, csakis orvos.
10

Hála Istennek, sikerült, orvos lettem.
Elég nehezen, de sikerült.
Mit ért az alatt a Doktor úr, hogy
nehezen?

Nem maga az egyetem volt nehéz,
hanem ahogyan eljutottam odáig. Az
akkori társadalomnak nem voltunk
kedvelt személyei. Édesapám katonatiszt volt az előző rendszerben.
Édesanyám a szíve alatt hordott engem, a bátyám meg pici gyerek volt,
amikor az oroszok elvitték édesapánkat hadifogságba. Már elmúltam hatéves, amikor megismertem.
A fogság után csak téglagyárban tu-

dott elhelyezkedni kihordóként. Már
gyerekfejjel tudtam, hogy nem szabad politikáról beszélni, édesapám
ugyanis megtiltotta, mert féltett
minket… Ezért mondtam, hogy nehezen. Miután sikerült bekerülnöm
az orvosi egyetemre, már simán
mentek a dolgok.
Miért épp háziorvos lett?

Szerencsés véletlen, hogy az lettem. Odafentről azért figyelik az embert. 1969-ben feleségem itt kapott
állást a gimnáziumban, én jöttem
utána. Rövid ideig dolgoztam Tatabányán a tüdőszanatóriumban, azTATAI PATRIÓTA
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tán behívtak katonának. 1971-ben
szereltem le, ekkor házasodtunk
össze. 1972–77 között a tatai kórház
belgyógyászati osztályán dolgoztam.
Volt egy nagyon aranyos háziorvos
kollégám, aki már nem él. Ő hívott:
– Gyere ki, meglátod mennyivel jobb
prímásnak lenni, mint másodhegedűsnek! Így mondta szegény. És én
kijöttem. Már bent éreztem, hogy
az a munka, amelyet végzünk, folyamatos foltozás. Segítek a betegeknek abban az aktuális problémában,
amellyel hozzám fordulnak. Alkalmi
viszonyba kerülök velük, de nem
alakul ki egy életre szóló kapcsolat.
Háziorvosként kialakul?

A háziorvosnak más a feladata:
minket befogad egy család, s mi mint
egy mostohagyerek a család részévé
válunk. Egy jó anya (= család) pedig
jobban vigyáz a mostohagyerekére,
mint az édesre. Ez a család nálunk
mintegy kétezer-négyszáz fő. Ezért
volt szerencsés dolog, hogy kijöttem
körzetbe. A köztem és a beteg között
kialakuló kapcsolat egy életre szól.
Addig, amíg él az illető, vagy amíg én
élek, olyan titkokat bíz rám, és olyan
dolgokban kell segítenem őt, amelyeket másnak nem árulna el.
A betegekkel való személyes kapcsolat miatt döntött a háziorvosi
szakma mellett?

Igen. Ez a személyes kapcsolat hiányzik ma az orvoslásból. Gondoljunk arra, hogy évezredeken keresztül a gyógyítás milyen kapcsolatot
jelentett a beteg ember és a gyógyító
között. Ez valamilyen formában egészen a 70-es évek végéig fennmaradt,
amikor is az orvostudomány annyira fejletté vált, hogy „szétesett”. Ma
már minden egyes területnek megvannak az alszakvizsgái is. A beteg
bekerül ebbe a rendszerbe, kivizsgálása során szakorvosokhoz kerül,
ahol lehet, hogy személyesen nem is
találkozik orvossal, mert a vizsgálat
jellege ezt nem igényli. A személyes
orvos-beteg kapcsolat megszakad,
mondhatnám elszemélytelenedik.
Az a személyes kapcsolat, amely még
a háziorvos és a beteg között megTATAI PATRIÓTA

maradt, valahol ez hiányzik a mai orvoslásból. Hiszen a beteg családtagja
az orvosnak, az orvos családtagja a
betegnek.
Mi az orvosi hitvallása?

Első számú dolog, hogy mindig a
beteg érdekét kell néznünk. A legfontosabb, hogy ne ártsunk, és ha
tudunk, akkor gyógyítsunk. Minden
esetben azt kell szem előtt tartanunk, hogy a beteg gondja, testi-lelki nyavalyája megoldódjon. Mindez
benne is van a hippokratészi esküben. Mindenki, akinek szüksége van
az orvosra, kapja meg az orvost, mert
valami miatt biztosan kell neki. Szolgálnunk kell, mert az emberek ezt
várják el tőlünk, tudják, hogy abban
a problémában, amellyel idejönnek,
csak mi tudunk segíteni. Úgy kell
gondolkodnunk – hála Istennek, a
kollégák zöme így gondolja –, hogy a
beteg nem véletlenül van itt. Mindig
tiszteletben kell tartanunk a beteg
kérését, óhaját és kezdeményezését
a gyógyulásra, a probléma megoldására. Soha nem szabad leírnunk
a beteget, hogy ez is megoldódott,
ezt is megtettük. Mindig örülnöm
kell annak, hogy segíthettem, mert
a beteg engem kért meg, engem választott ki.
Mennyi idő jut egy betegre?

Ha kell, akkor nagyon sok, egyébként pár perctől kezdve negyed óra,
fél óra. Gyakran nyolcvan-kilencven
ember is megfordul egy nap a rendelőben. Egy influenzás időszakban
ez a szám eléri a száznegyvenet is.
Akiket tizenöt-húsz éve ismerek,
azoknak a szeméből látom, hogy
konkrét problémával jönnek-e,
amelyben rögtön segítenem kell,
vagy régi testi-lelki problémával
keresnek meg. Nálunk a differenciáldiagnózis lényegesen rugalmasabb. Amikor egyetemi hallgatók
vannak itt gyakorlaton, megijednek
attól, amit mi csinálunk. Ugyanis
három-négy kérdésből tudjuk, hogy
mit kell tennünk. Nem kell az egész
embert újra és újra megvizsgálni és
kérdezgetni, mert ismerjük.

Minden egyes beteg a Doktor úr fejében van?
Igen. Gyakran még a kolléganőim
is csodálkoznak, mikre emlékszem
az emberekről. A memóriám másban nem biztos, hogy ilyen jó, de a
betegekre vonatkozóan igen.

Közel negyven éve van itt a körzetben. Kevés ember van, aki ilyen
hosszú időt tölt el egy helyen. Soha
nem gondolkozott váltáson?
Soha.

Mi ad erőt nap mint nap a munkához?
Maga is hazamegy, várja a gyereket, várja a férjét. Minden napra
megvan az aznapi feladata, amiért
felkel. Én még a hét végén is korán
kelek. Minden napra megvan már
előre a programom, melynek nagy
része a rendelővel, illetve a körzettel
kapcsolatos. Ez a feladat, amelyet el
kell végezni. Ha sok a feladat, talán
még a fáradtságot is elfelejtjük. Erőt
ad, hogy bejönnek a paciensek, mosolyognak. Szemükben látom, hogy
baj van, de még akkor is tudnak mosolyogni.
Mi okoz sikert egy háziorvosnak?

Nem fedezünk fel ismeretlen betegségeket, a karrierlétra stabil fokán állunk mindvégig. Siker az, ha
meggyógyítom a beteget. Siker az, ha
kérek öt nap türelmet, hogy várjon,
mert jobban lesz, és aztán tényleg
így történik. Siker az, ha megoldom
a beteg szemészeti vagy fülészeti
problémáját, és nem kell elmennie
a szakrendelőbe. Siker az is, ha hárommal több túrós batyut vásárolnak, és beadják a rendelőbe, mert
akkor is gondolnak ránk, ha éppen
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nem betegek…őszinte szívvel teszik
ezt!
Említette, hogy a betegek olyan titkokat bíznak Önre, amelyeket másoknak soha nem árulnak el. Olyan
a háziorvos mint a pap?

Pont fordítva: a pap olyan, mint
a háziorvos. Amikor valaki megbízik egy papban s titkot bíz rá, az a
kapcsolat egy életre szól. Ha egy közösség valaki mellett leteszi voksát,
valakiben megbízik, titkokat bíz rá
és befogadja, akkor szüksége van
arra az emberre. A pap lelki szinten
ugyanazt csinálja az emberekkel,
mint amit egy életen át mi teszünk
itt a körzetben. El sem tudnám képzelni, hogy máshova menjek, mert
ezért a közösségért én felelek, bíznak bennem és várnak. Ezért van
az, hogy már tíz éve nyugdíjas vagyok, de még egy napot nem voltam
nyugdíjban. Nem tudnám elképzelni,
hogy ne akkor hagyjam abba, amikor
a közösség azt mondja, ne csináljam
tovább, mert már kárukra vagyok és
nem hasznukra.
Akkor addig csinálja, amíg a betegek nem szólnak, hogy már jobb
lenne, ha nem vinné tovább a körzetet?

Igen, amíg kívülről nem kapok jelzést, hogy már nem tudok lépést tartani azzal az igénnyel, amit a körzet
elvár tőlem, vagy addig, amíg Gárdai
Kálmán kollégám csinálta: összeesett a rendelőben, és meghalt. Nem
beszélve arról, hogy ez nem szóló
munka, amelyet én egykeként csinálok. Nekünk is megvan a magunk
közössége itt a rendelőben. Van egy
asszisztens és egy nővér, ezzel a közösséggel is olyan a kapcsolatom,
mint a betegekkel: lesik minden
gondolatomat, én meg az övékét.
Nekik köszönhetően nem vagyok
egyedül abban, hogy tehessek az emberekért, segítenek. A mi feladatunk
azzal kezdődik, hogy valaki belép a
rendelőbe. A lányok már a betegek
arcáról észreveszik, ha valami gond
van: nem szokott így kinézni, nem
szokott így beszélni, nem szokott
ilyen szótlan lenni stb. Kimennek
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hozzá és megkérdezik, hogy nincs-e
valami baj. Nem élnek vissza a beteg
kiszolgáltatottságával. Mielőtt belép
hozzám a beteg, addigra már ott van
egy friss EKG, egy vércukor, egy vizeletvizsgálat, mert a panaszai alapján
a lányok már elindítják azt, amire én
úgyis kíváncsi leszek.
Naponta négy órát rendel, utána
meg házhoz megy a betegekhez?

S utána odahaza jönnek a telefonok. Ez nem Pest. Bátyámék Pestszentimrén laknak, a háziorvosuk
Budán lakott. Ez azt jelentette, hogy
3-4 órát rendelt, utána hazament, és
nem lehetett őt elérni. Egy kisvárosban ez másképpen működik. Nemcsak akkor, amikor hírt kell gyorsan
továbbítani, hanem akkor is, amikor
segíteni kell. Valahol ezt a nagyságot,
ezt a huszonnégyezer embert össze
lehet fogni: ez egy jól működő közösség. Ebből adódik, hogy jönnek a
telefonok. A betegek megtehetik azt,
hogy hívjanak. Az idegen is hív, ha
vészhelyzet van. Soha nem teszem
le a telefont azzal, hogy menjen máshova, legalább tanácsot mindig kell
adni. A betegeim úgy gondolják –
érthetően –, hogy az ilyen hosszú
kapcsolat feljogosítja őket arra, hogy
hozzám forduljanak, házhoz hívjanak, tanácsot kérjenek.
Hogyan lehet mindezt összeegyeztetni a családi élettel?

Van két lányom, már mindkettő
egyenesben van. A nagyobbik bőr-

gyógyász, kint él Bécs mellett. Ő az
előbb említettek miatt nem akart
háziorvos lenni, pedig valakinek át
kellene adnom a rendelőt. Inkább
bőrgyógyász lett, bár többet dolgozik, mint a hivatalos munkaidő, de
bőven jut ideje a családra. Neki két
gyermeke van. A kisebbik lányom
színésznő, ő Pesten él. Egy kisfia van.
A Radnóti Színházban és Tatabányán
játszik, továbbá szinkronokat csinál,
ő a Bartók Rádió hangja. A gyerekekkel már nincs gond. Ha vigyázni kell
az unokára, lehozzák Pestről, vagy a
feleségem felmegy. Ketten vagyunk
odahaza. Otthon én útban lennék,
lényegesen hasznosabb az a munka,
amit itt végzek.

A Doktor úr pesti, nem akart a fővárosban maradni?
Pest külvárosi részén, Pestszentimrén nőttem fel, de nem akartam ott maradni. Az élet is minket
igazolt. A kisváros aranyosabb, itt
nincs tömeg. Majdnem úgy van, mint
a lányoméknál Bécs mellett. Egy
négyezres faluban laknak, és természetes dolog, hogy ismeretlenek,
amikor elmennek egymás mellett,
köszönnek, majdnem ugyanez van
itt is. Soha nem akartam a fővárost, a
kisebbik lányom viszont már ragaszkodik hozzá.
Aktív szerepet vállal a helyi közéletben. 26 éve vezeti a hipertóniás klubot, rendszeresen előad a
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság egészségnevelő rendezvényein. Miért tartja ezt fontosnak?
TATAI PATRIÓTA
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Át kell adni mindazt, amire az
embereknek igényük van és fogékonyak. A hipertóniás klub több mint
egy emberöltő óta megy, vannak
visszatérő és új témák. Az ember
első alkalommal hallgat, nem tudja,
miről van szó, második alkalommal
már fogékony rá, harmadik alkalommal már ismerős a téma, és lehet,
hogy tovább is adja. Aminek birtokában vagyunk, és amivel tudunk
segíteni, azt tovább kell adnunk, és
akik hallják, azok is tovább fogják
adni. Örülök, hogy együtt vagyok az
emberekkel. Nem tudományos előadást tartok, hanem olyan témákról
beszélgetünk, amelyekkel nap mint
nap találkoznak, de elmennek mellettük tehetetlenül, mert nem tudnak mit kezdeni velük. Megismertetjük őket a betegségekkel, azokkal
a lehetőségekkel, amelyekkel meg
tudják előzni azok kialakulását. Akik
a klubba járnak, már nem rohannak
ide egy magasabb vérnyomással, lázzal, mert tudják, hogy mit kell tenni,
és valószínűleg környezetüknek is
továbbadják. Nem tűnik ez hálás feladatnak, de hosszútávon az: az évek
is ezt igazolják. Azok, akik régebben
gyakran jártak hozzám, de eljárnak a
klubba, ma már ritkábban jönnek a
rendelőbe.
Idén két díjat is kapott. Egy szakmait, a Hamary Dániel-díjat és
Tata Város Zsigmond Király Díját, amelyet a város közösségétől
kapott. Mit jelentenek a Doktor
úrnak ezek az elismerések? Melyik elismerés kedvesebb Önnek: a
szakmai vagy a város közösségétől
kapott?

rése, amióta végzem a munkám. A
Zsigmond Király Díjra javaslatot lehet tenni. Tudom is, kik voltak, akik
erre a kitüntetésre előterjesztettek:
a betegeim. A benyújtott kezdeményezéseket egy héttagú testület
véleményezi. Ennek figyelembevételével a polgármester terjeszti elő
a kitüntetésre javasolt személyek
nevét a képviselő-testületnek, akik
végső soron a cím adományozásáról
döntenek. Ez a díj annak elismerése,
amit itt a körzetben végzek a közösségért, a városért. Nem lehet összehasonlítani a kettőt. Nagyon jó dolog
mindkettő, pláne, amikor jönnek a
betegek, gratulálnak, és érzem rajtuk, hogy büszkék rám. Lehet, hogy
azért is nagyon jó érzés, mert hetvenéves korra kaptam meg mindkét
kitüntetést.
Menjünk kicsit távolabb a rendelőtől, Tatától. Hogyan látja a háziorvosi szakma egészét, annak társadalmi, anyagi elismertségét?

A társadalmi elismertsége meglenne, mert az embereknek igényük
van ránk. Mi vagyunk azok, akik ös�szefogjuk a gyógyítást, akikhez első
lépésben eljön a beteg, ahonnan tovább indul, ha kivizsgálásokra van
szükség. Mi ellátjuk tanáccsal, gondozzuk. Nagy súlya van annak, amit
mi csinálunk. Teljesen szabad kezet
kapunk benne. A kis társadalom elismer minket, sőt nagyon is. A finanszí-

rozással van baj, amely – igaz – sokat
változott az elmúlt három évben, de
több pénzt kellene adni az orvosoknak, vagy ezt az egész rendszert áttenni egy más típusú finanszírozásba. Ha valaki családot akar alapítani,
nemcsak azt nézi, hogy szeretne házastársat, szeretne két-három gyereket – amennyit ideálisan kellene
vállalni –, hanem azt is, hogy emberi
körülmények között szeretne élni, és
szeretné becsülettel ellátni azt a hivatást, amelyre voksolt. Egyébként
ki fog halni a háziorvosi szakma. Itt
Tatán a gyerekorvosoknak – talán
egy személyt kivéve – mindegyike
nyugdíjas. A felnőttorvosok közül is
már négyen azok vagyunk. Nagy az
űr a kezdő fiatalok és a nyugdíjasok
között, hiányzik a középkorosztály.
Nem tudjuk folyamatosan átadni a
körzeteket. A fiatalok pedig inkább
elmennek külföldre – megértem
őket. Ha az ember családban gondolkodik, és szeretné fenntartani, akkor
a hazafiság és minden egyéb másodlagos. Ilyenkor az az egyén közvetlen
célja, érdeke, hogy a saját családjának jó legyen. Ha ez nem működik
itt, akkor a saját és a családja rovására nem fog itt maradni. Sajnos ez
van ma az országban. Ha elmegy az
értelmiség Magyarországról, mint
ahogy Erdélyben történt, akkor ki
fogja továbbadni a stafétát? Az, hogy
az embereknek szüksége van a munkánkra, és el is ismernek, ma nagyon
kevés. Én nem szólhatok egy szót se,

Nem lehet összehasonlítani a kettőt. A szakmai díjat évente egy ember
kapja meg, idén Komárom-Esztergom megyében az orvosok úgy döntöttek, én kapjam meg. Ez rendkívül
nagy dolog. Gondolja csak el, hány
kórház, szakrendelés, háziorvos van
a megyében. Ez nagyobb elismerés,
mintha arany- vagy gyémántdiplomát adnának hivatalból, mert már
olyan idős vagyok. Nem éreztem
irigységet a kollégákon, hogy én
kaptam a díjat. A díj biztosan annak
a negyven valahány évnek az elismeTATAI PATRIÓTA
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KÖZEL KÉP
mert a múltamban már minden benne van, nekem külön igényeim nincsenek, nincsenek kisgyerekeim, de
a fiatalok meggondolják.
Mi itt Tatán szerencsések vagyunk,
mert a háziorvosok nagyon jó, baráti kapcsolatot ápolnak a mindenkori
vezetéssel: meghallgatnak bennünket és támogatnak.
Nehéz ma egy fiatalnak háziorvosi praxishoz jutni? Anyagi kérdés
csupán?
Igen, anyagi kérdés.

Mennyibe kerül ma egy praxis?
Közel sem annyiba, mint amennyi
az értéke. Az éves bevétel 80%-a,
esetleg a fele, ennyibe kerül. Ha ma
valakinek négymillió forintot kell
kifizetnie egy praxisért, azt már soknak tartja. A háziorvosi alapellátó
intézetnek van egy alapja, amelyből
támogatni tudják a kezdő praxisokat. De a fiatalok félnek...
A felelősségtől?

Attól is. Meg attól, hogy itt egyedül
maradnak, nincs az a közösségi háttér, amely egy osztályos munkánál
megvan. Nincsen elég rutinjuk, hogy
egyedül végezzék a feladatukat.
Mi lenne a megoldás?

Csoportpraxist kellene csinálni,
vagy kötelező osztályos háttérnek
kellene lennie. Az alapszakmát, a
belgyógyászatot mindenkinek meg
kellene tanulnia. Csoportpraxisban
olyan közösségben dolgoznának az

orvosok, ahol a kis rutintól kezdve
a nagy rutinig minden megvan. Ha
nem is tudatosan, de oktatná az idős
a fiatalt, és átadná tapasztalatát. A
fiatal mégis látná, hogyan csinálja
a kollégája, mert együtt dolgoznak.
A csoportpraxisok ilyen szempontból jobban működnének. De abból a
pénzből, amelyet a társadalombiztosítás ad, kevés maradna egy embernek, ha így dolgoznánk. A jelenlegi
rendszerben a különböző kis csatornákon keresztül azért jobban meg
tudnak élni az emberek.
Nagy hiány van az utódképzésben. Olyan kérdés ez, mint amilyen
menekültügyben van hónapok óta.
Brüsszelben félreteszik a problémát, hogy nincsen baj. Aztán egyszer csak rájuk szakad egy migráns
hullám. Itt is ugyanez lesz. Ha nem
építik fel anyagilag és erkölcsileg a
szakmát, akkor egyszer csak ott állnak orvos nélkül. Az lenne jó nekem
is, ha lenne egy olyan kolléga, aki
hetente két-három-négy alkalommal bejárna ide dolgozni, és akkor
egyszer csak bejelenthetném, hogy
már egyáltalán nem jövök be, mert
biztonságban van a körzetem: az
utódom hozza azt, amit én kialakítottam itt évtizedek alatt.
Ezért csinálja egészen addig, amíg
bírja, mert nincs most olyan ember, akinek átadhatná?

Igen, higgye el, hogy nem az van bennem, hogy el tudom-e adni a praxist
vagy sem, mert nálam nem az az értéke, amit esetleg fizetnek érte. Nem
abból élek, és nem is számítok rá.
Ha erre számítanék, akkor nem csináltam volna rendelőt a saját költségemen. Mert ezt kire fogom hagyni?
A praxisba nem tartozik
bele a rendelő.
Egyszerűen

Ez nem úgy működik, hogy
egyszer csak kiteszem a táblát, hogy
mától nem rendelek.
Ha ezt tenném a betegeimmel,
…..nem mondok véleményt!!!
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most nem érzem, hogy ezt úgy tovább tudnám adni, hogy mindenki
elégedett legyen. Ha lenne egy kolléga, akkor elgondolkodnék rajta,
hogy fokozatosan átadom a betegeimet, de így nem. Ez nem úgy működik, hogy egyszer csak kiteszem a
táblát, hogy mától nem rendelek. Ha
ezt tenném a betegeimmel, …..nem
mondok véleményt!!!

30 éve oktat a Semmelweis Egyetemen. Mit tart a legfontosabb dolognak, amit egy leendő orvosnak
meg kell tanulnia?

Ugyanolyan ember jön be, mint
amilyen ember az íróasztal mögött
ül. Egyformák vagyunk, csak valamiért a másik kiszolgáltatottabb. Mindig azt mondom a gyerekeknek, akik
a pályára készülnek, (és már nagyon
közel vannak hozzá, de beteggel
még szinte nem találkoztak): – A
beteg szemébe kell nézni, ez a kommunikáció kezdete. Ez nemcsak az
állatvilágban fontos, ahol az állatok
kölcsönösen nézik egymást, mert
abból ítélik meg a másik viselkedését. Nem véletlen, hogy idegessé,
feszültté vagy éppen boldoggá válik
az ember, ha a másik szemébe néz,
mert a szemben minden benne van.
Belép a beteg, és ott talál egy idegen
embert, akivel keresi a szemkontaktust, mert kommunikálni szeretne
vele. A függöny mögött ott van minden problémája, mert ő a beteg, és
nem tudja, hogy a másik mit fog vele
csinálni. Aztán a beteg látja a szememben és az első lépéseken, hogy
én adom magam ahhoz a kapcsolathoz, amelyet ő kezdeményez, és felhúzza a rolót. Attól kezdve kitárulkozik, olyan dolgok birtokába jutok,
amit lehet, hogy nem árulna el, ha
felületesen vagy fentről kérdezném,
illetve kezelném, és nem egy szinten
ülnék vele. Maradjunk meg embernek, olyannak, amilyenek vagyunk,
amilyennek születtünk.
b.á.

TATAI PATRIÓTA

VÁROSHÁZA
Tata mellett döntött a japán NHK Spring
autóipari rugókat gyártó vállalat is
fotó: Grépály András Zoltán

a képviselő-testület gazdasági
programja II. rész
A helyi önkormányzatokról szóló törvénynek megfelelően a képviselő-testület márciusi ülésén elfogadta
a 2015-2019 közötti időszakra szóló gazdasági programot. A kidolgozott munkaterv a város gazdasági, társadalmi és településfejlesztési elképzeléseit és az azokhoz kapcsolódó aktuális feladatokat tartalmazza. A
gazdasági program öt nagy alprogramból áll, amelyből
hármat már ismertettünk a Tatai Patrióta őszi számában. Az Esterházy gazdaságfejlesztési- és a Giesswein
Sándor szolidaritási program ismertetésével folytatjuk
a cikket.
esterházy
program

gazdaságfejlesztési

Az Esterházy program egyik legfontosabb célkitűzése a munkahelyteremtés. A városatyák igyekeznek mindenfajta támogatást
megadni, hogy Tatán – elsősorban
az ipari parkban – újabb munkaTATAI PATRIÓTA

helyek jöjjenek létre. Céljuk, hogy
még ebben a ciklusban négy-ötszáz
új álláshellyel több legyen városukban. Ezért kiemelten segítik a legnagyobb munkaadó cégek fejlesztéseit,
és mindent megtesznek azért, hogy
hozzájáruljanak új iparágak megtelepedéséhez. Az álláskeresők elhelyezkedését elősegítendő a város – az

érintett szervezetekkel és a megye
önkormányzataival közösen – létrehoz egy foglalkoztatási paktumot.
A helyi kis- és középvállalkozásokkal kialakított partneri viszonyt
szeretnék még szorosabbra fűzni, és
a jövőben is mindenfajta segítséget
megadni nekik. Továbbra is támogatják a vállalkozások vezetőinek különféle helyi együttműködéseit, érdekszövetségekbe való tömörülését.
Az ő érdekükben egyes adómértékeket (iparűzési adómérték, vállalkozási célú építményekre meghatározott differenciált adómérték) szinten
tartanak, a legkisebb cégek esetében
pedig az adómentes adóalap törvényi maximumát alkalmazzák. Mindezek ellenére tovább gyarapítják a
város adóbevételeit: a vállalkozások
által végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően, valamint az adózók számának növelésével.
A foglalkoztatottság kiterjesztése
érdekében kiemelt hangsúlyt fektetnek a szakmunkásképzésre. Annak
ellenére, hogy ez a terület állami fela15
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Déli Ipari Park

fotó: Grépály András Zoltán

dat, még ebben a ciklusban kidolgoznak egy programot a képzés fejlesztésére az oktatási intézmények és az
érintett helyi vállalkozások bevonásával. Manapság szakember hiánnyal
küzd az egész ország, ezért városunk
vezetése úgy gondolja, hogy Tatának
mindenképp ki kell használnia azt az
előnyt, hogy két szakmunkásképző
középiskolával is rendelkezik.
A városatyák feladatuknak tekintik a meglévő iparágak fejlődésének
elősegítését, valamint a letelepülni
vágyó gazdasági társaságok támogatását. Ennek érdekében ebben
a ciklusban felülvizsgálják a Déli
Ipari Park és a város egyéb ipari területeinek fejlesztési koncepcióját,
amelynek mentén – az ipari parkot
működtető vállalkozásokkal közösen
– folytatják a megkezdett infrastrukturális beruházásokat, lehetőség szerint EU-s támogatással. Ebbe a munkába bevonják a tulajdonosokat és a
cégvezetőket is. A városvezetés komoly hangsúlyt fektet az ipari parkok
szolgáltatási hátterének fejlesztésére
is, ezért 2013-ban stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá a
Déli Ipari Parkot üzemeltető Barina
Kft.-vel, hogy projekt tanácsadással,
logisztikai és üzletviteli szolgáltatások biztosításával is segítsék az ittle16

vő, illetve betelepülni vágyó cégeket.
Azért, hogy a lehetséges beruházóknak is megfelelő üzleti és fizikai környezetet, valamint optimális
infrastrukturális
körülményeket
teremtsenek, a város komoly telephely-fejlesztésbe fogott az elmúlt
években: elkészült a Déli Ipari Park
komplex szabályozási terve, ezenkívül komoly közműberuházást hajtottak végre, amelynek köszönhetően
újabb területek jöttek létre a befektetni vágyók részére. A vállalkozások
megnyerése érdekében kiadványt is
készítenek, amelyből a város ipari
területei iránt érdeklődők a legrövidebb időn belül a legtöbb információt kapják meg a lehetséges helyszínekről, a beruházás szempontjából
releváns eljárások menetéről. Az
összeállított komplex dokumentumcsomagot nemcsak a város iránt
érdeklődőknek adják oda, hanem
konkrét ajánlatokkal is megkeresnek
majd befektetői csoportokat, hogy
tovább növeljék a tatai vállalkozások
számát. Az elkövetkezendő időszak
feladatának tekintik, hogy minél szélesebb körben propagálják az elkészített kiadványt.
Az elmúlt években a város a kis- és
középvállalkozásoknak létrehozott
egy „mikroparkot” a Széles csapás

mentén, amely mára számos cégnek
ad otthont. Az elkövetkezendő időszakban tovább folytatják e terület
fejlesztését, és újra megvizsgálják
egy inkubátorház építésének lehetőségét, amellyel az induló vállalkozásokat segítenék: átmeneti telephelyet biztosítanának nekik kezdeti
működésükhöz. Erre vonatkozóan
már tanulmányterveket is készítettek.
A képviselő-testület célja, hogy a
lakóterületekbe ékelődött ipari létesítményeket minél hamarabb áttelepítsék az ipari területekre. Mivel
korábban nem álltak rendelkezésre
korszerű ipari parkok a vállalkozások részére, a befektetők a város
különböző pontjain alakították ki
telephelyüket, amelyeket mára már
lakóterületek ölelnek körül. Ez az állapot azonban gátolja a lakóterületek
és az ipari létesítmények fejlődését,
ezért a város feladatának tekinti ezen
vállalkozások áttelepítését a korszerű ipari parkokba. Azon cégeknek,
amelyek forráshiány miatt nem tudnak átköltözni, segítséget szeretnének nyújtani: támogatási rendszert
dolgoznak ki, illetve folyamatosan
figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, hogy ezek a cégek is a
lehető leghamarabb át tudjanak teleTATAI PATRIÓTA
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NHK Spring Hungary Kft. gerendabeemelési ünnepsége

fotó: Grépály András Zoltán

pülni oda, ahol biztosított számukra
a megfelelő ipari környezet.
Tata logisztikai potenciáljának növelése érdekében folytatják a térség
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztését. A város és az ipari parkot
üzemeltető cég együttműködésének
köszönhetően már elkészült a Ring
útszakasz (Esterházy körút), amely
lehetővé tette az ipari park közvetlen megközelítését az autópályáról.
Hosszú távú céljuk, hogy a városon
áthaladó forgalmat is csökkentsék,
ezért a képviselő-testület továbbra is
szorgalmazza az elkerülő út megépítését. Most készül az út megvalósíthatósági tanulmányterve, amelynek
megépítése állami feladat.
A városvezetés a helyi gazdaságfejlesztés elengedhetetlen feltételének tartja a térségi együttműködést.
Nemcsak városunk, hanem az egész
térség fejlődése, sikeressége miatt
fontos, hogy partneri viszonyt alakítsunk ki a helyi vállalkozásokkal,
a térség önkormányzataival. A képviselő-testület ebben a kapcsolatban
kezdeményező szerepet vállal. A rendelkezésre álló uniós támogatások
elnyerése miatt is szükségesnek tartják, hogy együttműködjünk a környező városokkal és ipari parkjaikkal. Ennek érdekében létre kívánnak
TATAI PATRIÓTA

hozni egy Tata-Tatabánya-Oroszlány
innovációs tengelyt. A térségi együttműködés keretében közös célokat
fogalmazhatnak meg, közös fejlesztésekbe foghatnak, valamint közös
pályázatokat is beadhatnak.
A fejlesztési célok, a prioritások
meghatározásánál, valamint a korábbi fejlesztések megvalósulásának értékelésénél a városvezetés
kiemelkedően fontosnak tartja, hogy
az érintett partnerek jelezzék észrevételeiket, illetve visszajelzéseket
adjanak az elvégzett munkákról. A
megfelelő „információáramlás” érdekében informális fórumot hoznak
létre az ipari parkot üzemeltető céggel, a már meglévő befektetőkkel és
szakmai képviseletekkel.
A képviselő-testület a városfejlesztésben a belső szereplőkön túl a külső kapcsolatokra is számít, azokra,
akik valamilyen módon – társadalmi
vagy gazdasági szállal – kötődnek a
városhoz, például a testvérvárosokra, elszármazott tataiakra, hazai és
nemzetközi érdekképviseletekre.
Mivel az új európai uniós költségvetési ciklusban a rendelkezésre álló
források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani, a képviselő-testület
az elkövetkezendő években intézkedési csomagot dolgoz ki, amely a

források hatékony és gyors felhasználását segíti. Úgy vélik, hogy a város és az ipari területek fejlődéséhez
elengedhetetlen egy ilyen terv kidolgozása.
Annak érdekében, hogy a város
még magasabb szinten tudja ellátni
– önkormányzati cégein keresztül – a
városüzemeltetési, városfejlesztési,
turisztikai, illetve közjóléti feladatokat, ebben a ciklusban is folyamatosan fejlesztik az eszközállományt, és
együttműködnek a közfoglalkoztatási feladatok ellátásában.
A városatyák folytatják a város erdővagyonának megújítását az éves
erdőterv szerint. Ehhez kapcsolódóan a közeljövőben elkészítik az önkormányzat kezelésében lévő erdők
rehabilitációs és fejlesztési tervét,
majd civil és szakmai (Vértesi Erdő
Zrt.) szervezetekkel együttműködve
megkezdik a munkálatokat. A képviselő-testület az erdők megújítása és a
rajtuk való gazdálkodás során figyel
arra, hogy azok egyszerre legyenek
képesek a módszeres, de a táji értékeket figyelembe vevő erdőművelésre és a turisztikai tevékenységek
folytatására (kirándulás, rekreáció,
vadászat, természet-megfigyelés). Az
erdőgazdálkodási feladatok meghatározásánál a Természetes Életmód
17
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Alapítvány által kidolgozott fenntarthatósági, erdőnevelési programot is mintának kívánják tekinteni.
A várost érintő nem önkormányzati mezőgazdasági jellegű fejlesztések
során a képviselő-testület partneri viszony kialakítására törekszik minden
egyes beruházóval.
A képviselő-testület a város turizmusának fejlesztése érdekében továbbra is támogatja anyagilag a Tata
és Környéke Turisztikai Egyesület
tevékenységét, és biztosítja az önkormányzati képviseletet annak vezetőségében. Továbbá támogatja az
egyesület térségi Turisztikai Desztináció Menedzsmentben (TDM) való
részvételét.
A városba érkező turisták érdekében folytatják a „TDM pontok” kiépítését, többek között a Tatai várban
hoznak létre ilyen információs pontot,
illetve a Bercsényi utca 1. szám alatt
alakítanak ki egy városmarketing irodát.
A turisztikai egyesület 2011-ben
külső szakértők bevonásával elkészítette Tata Turisztikai Stratégiáját,
amely rövid-, közép- és hosszú távon
megalapozza és meghatározza a város
és környéke turizmussal összefüggő fejlesztéseit. A képviselő-testület
megismerte a stratégiát és egyetértett
a megvalósítás szükségességével. A
jövőben a város folyamatosan együttműködik a stratégia fejlesztésében,
felülvizsgálatában, amelyről a TDM
évenként beszámolót terjeszt a képviselő-testület elé.
Az elkövetkezendő években a városvezetés az egyesülettel együttműködve megvalósíthatósági tanulmányt
készít arról, miként lehetne a biogazdálkodást; a vadászatot és vadgazdálkodást; illetve a halászatot és a halgazdálkodást itt helyben még jobban
a turizmus és a rekreáció szolgálatába
állítani. Továbbá megvizsgálják annak
lehetőségét is, milyen módon lehetne
további komplex tájrehabilitációt végrehajtani a turizmus erősítése érdekében.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján
megállapítható, hogy városunk turisztikai vonzereje folyamatosan növekszik. Annak érdekében, hogy a jelenlegi látogatottság tovább növekedjen,
a városvezetők támogatják, hogy a
Városkapu Zrt. évszaktól független
komplex programtervet dolgozzon
ki a város látnivalóira vonatkozóan.
Erre azért van szükség, mert a Tatán
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megrendezésre kerülő fesztiválok,
programok jelentős része nyárra koncentrálódik, és ezzel a vendégforgalom is erre az időszakra összpontosul.
Egyrészt szükségesnek tartják a fesztiválszezon meghosszabbítását, másrészt új fesztiválok – esetlegesen egy
Tatai Tavasz és egy Tatai Ősz fesztivál
– meghonosítását tervezik.
2009-ben városunk csatlakozott a
Neszmély Borút Egyesülethez, amely
már megkezdte a borút kialakítását.
A képviselők szeretnének továbbra
is megadni minden szükséges támogatást a borút fejlesztésének elősegítéséhez, valamint az egyesület szerepének növeléséhez, új partnerek
bevonásához.

A városvezetés régóta dédelgetett álma, hogy Tatát a Világörökség
részévé nyilvánítsák kulturális és
természeti együttes kategóriában.
A megfelelő fejlesztések, rekonstrukciók végrehajtása után – még ebben
a ciklusban – megfogalmazzák a világörökségi program koncepcióját, és
előkészítik a pályázatot.
Giesswein Sándor szolidaritási
program

Az elmúlt esztendőkben a város
úgy alakította ki szociális ellátási és
segélyezési rendszerét, hogy a segítség a leginkább rászorulókhoz
jusson el. Az új szociális támogatási

TATAI PATRIÓTA

VÁROSHÁZA

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

fotó: Prokl Violetta

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

rendeletet is ennek tükrében készítették elő, amelyet a képviselő-testület évente – a Humán és Ügyrendi
Bizottság javaslatára – felülvizsgál.
Ahogyan a város szociális rendeletében is rögzítették az elkövetkezendő években mind a támogatások,
mind a szociális alapszolgáltatások
biztosítása terén szeretnének még
nagyobb hangsúlyt fektetni az egyházakkal és a civilekkel való kapcsolattartásra. A város vezetése szeretné a
kialakított partneri viszonyt még
erősebbre fűzni, és továbbra is megadni nekik mindenfajta támogatást a
munkájukhoz. Ugyanakkor konkrét
feladatok megvalósítását is várják
tőlük: a szakterületükön készített
TATAI PATRIÓTA

beszámolókat felhasználva szeretnék részvételük hatékonyságát növelni a város szociális ellátásában. Az
ilyen jellegű problémák felderítése
és orvoslása érdekében néhány éve
életre hívták a Szociális Kerekasztalt, amelynek tagjai között szociális
intézmények és egyesületek képviselőin túl, karitatív szervezetek, alapítványok, közösségi kezdeményezések
képviselői is helyet kaptak.
Továbbra is támogatják a civil szervezetek életmód és életvezetési tanácsadó tevékenységét, mind anyagilag, mind szakmailag.
A város vezetése 2014-ben egy
ÁROP-projekt keretében – a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattal közösen

– megalkotta Tata város szociális
térképét. A projekt elkészítésében
a város intézményei és a civil élet
szereplői is részt vettek. A térkép segítségével még inkább célirányosan
és hatékonyan tudják segíteni a rászoruló családokat, háztartásokat és
közösségeket. Az elkészített térképet
folyamatosan frissítik, hogy a felmerülő igényekre, változásokra minél
hamarabb tudjanak reagálni.
A város már évek óta együttműködik a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal: az anyagi támogatáson túl
csatlakozik különféle kezdeményezéseihez, és megadja munkájukhoz
a szükséges szakmai segítséget. Sőt
nemcsak a segélyezési-segítési tevékenységben hangolják össze munkájukat: idén a Jázmin Utcai Általános
Iskola udvarán alakítottak ki egy
máltai típusú játszókertet és játszóházat, amelynek működtetését is közösen végzik.
2013-ban a városatyák esélyegyenlőségi programot fogadtak el,
amely kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokra, többek között a fogyatékkal
élő emberek életkörülményeinek,
oktatási, foglalkoztatási és lakhatási
lehetőségeinek javítására. A tervben
megfogalmazottak megvalósulását
folyamatosan figyelemmel kísérik,
és elvégzik annak éves felülvizsgálatát. A város fontos ügyként kezeli a
házasság és a család védelmét, ezért
minden olyan törekvést felkarol,
amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik: legyen az civil vagy egyházi
kezdeményezés. Igyekeznek a családoknak minél több fórumot, előadást
szervezni, amelyeken a gyermeknevelés, illetve a családi élet mindennapi kérdéseivel foglalkoznak. A
család- és gyermektámogatási program keretében városi pályázatokkal
továbbra is támogatják a közösségi
feladatokat. Az éves költségvetés
terhére eseti megkeresés alapján segítik a beteg gyermeket nevelő családokat is.
2015 nyarától – a Szociális Alapellátó Intézmény kezdeményezésére
– huszonötről harminckét főre bővítették az intézményben a fogyatékkal
élő gondozottak engedélyezett létszámát. A közeljövőben az ő szociális foglalkoztatásukra olyan szakmai
programot dolgoznak ki, amelynek
segítségével hasznosabban tudják
eltölteni napjaikat. A fogyatékkal
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élőket szeretnék bevonni a város
sportéletébe is, ezért felveszik a kapcsolatot a sportegyesületekkel, hogy
közösen találják meg ennek módját.
A Szociális Alapellátó Deák Ferenc
utcai telephelyén a város drogprevenciós programot is működtet a
Nemzeti Drogmegelőzési Intézettel
kötött együttműködési megállapodás alapján. A sportot is egyfajta
drogprevenciós és erőszak-megelőző tevékenységnek tekintik. A képviselő-testület programja – miszerint
minden gyerek sportoljon vagy gyakoroljon valamilyen művészeti ágat
vagy mindkettőt – visszaköszön a
város költségvetésében és éves programtervében is. Ennek megvalósításába bevonják az iskolák testnevelő
tanárait, a tatai edzőtábort, a helyi
sportegyesületeket, valamint a civil
szférát is.
A városvezetés támogatja és segíti
a Tatai Cserkész Közösséget, amelybe hétéves kortól várják a diákok
jelentkezését. A Fényes-fürdő területén közösségi helyszínt is szeretnének majd létrehozni nekik.
A város ebben a ciklusban a következő intézkedéseket tervezi az
idősekért. Továbbra is fenntartják a
2009-től szociális alapszolgáltatásként nyújtott jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás programot, amelyet
a tapasztalatok alapján továbbfejlesztenek. A jelzőrendszeres készülékek számát pedig az igényeknek
megfelelően folyamatosan bővítik.
A városban jelenleg két helyszínen található idősek klubját egy
telephelyen szeretnék működtetni,
hogy mindenki számára ugyanazt
a magas színvonalú ellátást tudják
biztosítani. Mivel erre a Deák Ferenc
utcai székhely alkalmas, gondoskodni fognak a másik városrészben lakó
idősek odaszállításáról. Szeretnék új
szárnnyal bővíteni a Tatai Kistérségi
Időskorúak Otthonának Fényes-fasori épületét, hogy át tudják ide költöztetni a Kocsi utcai szociális otthon
lakóit. Ennek megvalósulása esetén
humánusabb körülmények között
tudnák gondozni az ellátásra szorulókat: környezettudatos és akadálymentesített környezetben.
A városvezetés a tatai egészségügy
fejlesztése terén számos célt tűzött
ki maga elé, ezek közül néhányat
már meg is valósítottak az elmúlt
hónapok során. Többek között kidolgozták és megvalósították a házior20

vosi ügyeletnek a mentőállomással
közös diszpécserközpontból történő irányítását, ennek köszönhetően
gyorsabb lett a betegek ellátása. A
közeljövőben meg akarják találni
annak lehetőségét – az Egészségügyi
Alapellátó közreműködésével –, miképpen tudnának együttműködni
a hospice szolgálattal a daganatos
betegek ellátásának javításában.
A városatyáknak kiemelt célja ebben a ciklusban a védőnői szolgálat
szakmai fejlesztésének támogatása.
Továbbra is szerveznek egészségnapokat a lakossági igények figyelembevételével, támogatják az ingyenes
szűrővizsgálatok bővítését a településen működő egészségügyi intézmények közreműködésével.
Továbbra is éves praxistámogatást biztosítanak a háziorvosi körzetek működéséhez, ennek összege a
mindenkori inflációval növelten évről évre emelkedik. Ezenkívül eseti
megkeresések alapján pénzügyi források biztosításával segítik főként az
induló praxisok eszközbeszerzését
vagy az egyedi problémák, rendkívüli helyzetek megoldását. Kedvezményes bérleti lehetőség biztosításával
támogatják a városunkban letelepedni kívánó körzeti orvosokat. A jelenleg az Árpád-házi Szent Erzsébet
Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet épületében működő felnőtt körzeti háziorvosi rendelőket új
helyre fogják költöztetni a ciklus folyamán. Azon fogászati praxisoknak,
amelyek szintén a rendelőintézetben
működnek, új helyet kell találniuk, ezért új egészségügyi alapellátó
központ kialakítását tervezik, ahol
mindhárom praxis helyet kaphatna.
Az új centrummal tizennyolcezer
lakos ellátása javulna: megújult környezetben, korszerű körülmények
között részesülhetnének fogászati
kezelésben. Az új fogászati központ
kialakításával egyidejűleg megvizsgálják annak lehetőségét, miképpen
tudna a város saját fogászati ügyeletet működtetni a kistérség számára.
a megvalósítás útja

A képviselő-testület a gazdasági
program megalkotása során kiemelt
figyelmet fordított arra, hogy a ciklus minden évében a rendelkezésre
álló források alapján és fontossági
szempontok szerint határozzák meg
a fejlesztési feladatokat. A program-

ban meghatározott célkitűzéseket
beépítik az elkövetkezendő esztendők éves költségvetésébe a következők szem előtt tartásával: az éves
költségvetéseknek biztosítaniuk kell
az önkormányzat gazdálkodásának
egyensúlyát, a szigorúan takarékos
gazdálkodást, a pénzügyi stabilitást;
az előre nem tervezhető feladatok
fedezetére működési és felhalmozási
tartalékot kell képezni; a fejlesztések
előkészítésével egy időben gondoskodni kell a felmerülő működtetési
költségek előteremtéséről; új, nem
kötelező feladatok csak a források
rendelkezésre állása esetén vállalhatók; minél szélesebb körben élniük
kell az új pályázatok adta forráskiegészítő lehetőségekkel, és biztosítaniuk kell az elnyert pályázati támogatások hatékony felhasználását.
A gazdasági programban meghatározott városfejlesztési feladatok
túlnyomó részét európai uniós forrásokból kívánják megvalósítani. A
városvezetés tisztában van azzal,
hogy nincs biztosíték a támogatások elnyerésére, ugyanakkor tudatában van annak, hogy csak benyújtott
pályázatokat lehet elbírálni, ezért
igyekeznek – magas színvonalon és
határidőben – minél több pályázatot
készíteni. Az uniós források igénybevételén túl a programban megfogalmazott célok megvalósításának
másik útját abban látják, hogy tulajdonosokat, partnereket vonnak be
az egyes fejlesztésekbe, akik anyagi
forrásokkal segítik az egyes beruházásokat. Harmadik lehetőségként
pedig a város adóbevételeinek egy
részét fordítják a fejlesztések finanszírozására. Ez esetben különösen
fontosnak tartják, hogy a lehető legtakarékosabb, de mégis a legmagasabb műszaki színvonalú megoldás
valósuljon meg a projekt során. A
programban kikötötték, hogy csak
abban az esetben vesznek igénybe
külső forrást a fejlesztési feladatok végrehajtásához, ha az feltétlen
szükséges, átgondolt és megalapozott, továbbá, ha a Kormány hozzájárulását adja hozzá.
A városatyák úgy gondolják, a
gazdasági program megvalósítása
minden tatai érdeke, a felnövekvő
generációk jövőjét, lehetőségeinek
biztosítását, valamint a családok
életminőségének javítását szolgálja.
bodonovich ági
TATAI PATRIÓTA
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„az államot közel kell hozni az
állampolgárokhoz, a közigazgatásnak emberarcúvá kell válnia”
Megnyílt a kormányablak a Tatai Járási Hivatalban

„Az államot közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak emberarcúvá kell
válnia” – mondta Magyary Zoltán, egyetemi tanár, nemzetközi hírű közigazgatási szakember, társadalomkutató, a tatai közigazgatási szövetkezeti mintajárás megszervezője, aki
méltán névadója a Magyar Kormány által 2011-ben útjára indított közigazgatás-fejlesztési programnak, amelynek célja a közigazgatás korszerűsítése, a rendszer átláthatóbbá,
a szolgáltatások ügyfélközpontúbbá tétele, vagyis az állami szolgáltatások közelebb vitele
az állampolgárokhoz. Mindezek megvalósulása érdekében a kormány 2013. január 1-jétől megújult formában visszaállította a járási rendszert, és megkezdték a kormányablakok országos hálózatának kialakítását.
2014 februárja óta folyamatosan nyílnak a
kormányablakok. Napi szinten olvassuk a
hírekben, hogy újabb iroda nyílt az ország
valamely pontján. Tavaszra összesen 270
új kormányablak válik elérhetővé az ügyfelek számára. A Tatai Járási Hivatal kormányablaka október 20-án nyílt meg.
Kormányablak átadása: Michl József polgármester, Bencsik János országgyűlési képviselő, dr. Kancz Csaba kormánymegbízott, Czunyiné dr. Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkár, dr. Baltay Tímea kormányablakokért felelős helyettes államtitkár, dr. J. Nagy Éva hivatalvezető
fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
TATAI PATRIÓTA
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PORTA
A Tatai Járási Hivatal második generációs kormányablakát 2015. október 20-án adták át a Járási Hivatal épületében, az egykori Tóvárosi
Községházán, ahol Magyary Zoltán
maga is dolgozott. – A második generációs kormányablak azt jelenti,
hogy a korábbi okmányirodai ügyeken túl a lakosság számára közvetlenül elérhetővé válnak korszerű,
érdemi szolgáltatások – mondja
dr. J. Nagy Éva, a Tatai Járási Hivatal
vezetője. A kormány megvalósította az egyablakos ügyintézést, amely
lehetővé teszi, hogyha valakinek
több hatóságot érintő ügye van, több
közigazgatási eljárást szeretne indítani, vagy valamilyen támogatást
szeretne igényelni, akkor ne kelljen
az érintett hatóságokat, hivatalokat
külön-külön felkeresnie, hanem valamennyi kérelmet egy helyen tudjon előterjeszteni. – Az új kormányablakban már nemcsak a személyi
okmányokkal, gépjárművekkel kapcsolatos ügyeinket intézhetjük, hanem több mint 418 ügyben tudunk
kérelmet benyújtani, előterjeszteni,
illetve tájékoztatást kérni. Egy családi pótlék-igényléshez például ma
már nem kell Tatabányára utazni, itt
helyben is át tudjuk venni a kérelmet,
amelyet az eljáró hatósághoz továbbítunk – árulja el a hivatalvezető az
egyablakos ügyintézés előnyét. Az új
rendszer bevezetésével nemcsak az
ügyintézés határideje rövidül, hanem
lényegesen kényelmesebbé is válik, a
lakosságnak nem kell keresgélnie,
hogy az adott támogatási kérelem
vagy egyéb ügy a közigazgatásban
hová tartozik, a kormányablakban átveszik a kérelmet, ha mégsem, akkor
konkrét tájékoztatást adnak arról,
hova kell fordulni.
Az okmányiroda kormányablakká
alakítása rohamtempóban zajlott.
Augusztus 3-án indultak a felújítási
munkálatok, október 16-án pilot jelleggel már meg is kezdték a tesztüzemet. Két és fél hónap alatt építették
ki az egységes országos arculatnak
megfelelő belső teret. – Bármely
kormányablakba térünk be, ismerős
közegben találjuk magunkat, ha egyszer már jártunk valamelyik irodában – mondja dr. J. Nagy Éva. Az átalakítással teljesen akadálymentessé
vált a kormányablak valamennyi
munkaállomása, biztosítva ezzel az
ügyfelek számára az egyenlő esélyű
hozzáférést. Az akadálymentesítés
keretében parkolót, széles ajtónyílásokat, alacsony ügyintézői pultokat,
mosdókat alakítottak ki. Továbbá
családbarát környezetet hoztak létre a hivatalon belül: játszósarkot
alakítottak ki a kisgyermekek részére, hogy elfoglalják magukat, amíg
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szüleik hivatalos ügyeiket intézik.
Emellett komoly hangsúlyt fektettek
az infokommunikációs hozzáférésre:
indukciós húrokat, vezetősávot, öninformációs terminált, hangos-térképet, információs táblarendszert
biztosítanak az ügyfeleknek. Az
informatika területén egyéb változások is történtek, olyan elemeket
dolgoztak ki, amelyek gyorsan követik a közigazgatási változásokat,
illetve biztosítani tudják az ügyfelek
minél teljesebb körű kiszolgálását.
További változtatásokat is terveznek, fejleszteni szeretnék az ügyfélközpontú kiszolgálást, amely három
elemből áll: személyes, telefonos és
internetes kapcsolattartás. A kormányablak átalakítással a személyes kiszolgálás fejlesztése valósult meg. A
telefonos szolgáltatást már korábban
bevezették, és szeretnék továbbra is
fenntartani. Jelenleg az internetes kiszolgálás fejlesztése zajlik. – Ez azért
szükséges, mert nagyon sok olyan
ügyfél van, aki nem szívesen jön be
tájékoztatást kérni, inkább utánanéz
az interneten elintézendő ügyének
– magyarázza a vezető. A hivatal szeretné, hogy minél több ügyet el lehessen indítani elektronikusan, ennek
kiépítése is folyamatban van. Céljuk,
hogy ezen a téren is megfeleljenek az
ügyfelek által támasztott igényeknek.
A Tatai Járási Hivatal az elmúlt
években felkészítette kollégáit az új
feladatokra: az okmányiroda valamennyi munkatársa komoly képzésen vett részt, amelyet 2013-ban indítottak számukra. Sőt nemcsak ők,
hanem a járási hivatal más osztályain
dolgozók, valamint a kormányhivatal
munkatársai közül is többen elvégezték a képzést, amellyel nemcsak
tudásuk, hanem foglalkoztatási esélyeik is növekedtek.
Jelenleg tizenkét kolléga dolgozik
a kormányablakban, közülük tízen
ügyfélfogadással foglalkoznak, két
munkatárs pedig háttérmunkát végez. – E két kolléga munkájára azért

van óriási szükség, mert a kormányablakban az ügyfélfogadási feladatokon túl nagyon sok – papír alapon
kezelendő – hatósági ügy is van,
amelynek száma havonta eléri az ezret – árulja el dr. J. Nagy Éva.
Az ügyintézők munkáját egy informatikai Tudástár nevű alkalmazás
segíti. A hivatal nem várja el munkatársaitól, hogy 418 ügyben azonnal
tudják, mikor, milyen kérelmet kell
benyújtani, milyen mellékleteket kell
csatolni, azt viszont igen, hogy tudják, hol nézzenek utána a Tudástárban. – A naponta előforduló ügyeket
természetesen megtanulják a kollégák, azokból felkészültek – mondja a
hivatalvezető.
Az ügyfelek igényeihez igazodva
a kormányablakban hosszított nyitva tartással dolgoznak, nem csak
nyolc órától tizenhat óráig. Hétfőn
hét órától tizenhét óráig, szerdán és
csütörtökön nyolc órától tizennyolc
óráig várják az ügyfeleket, akiket
arra biztatnak, hogy saját várakozási
idejük mérséklése érdekében éljenek a telefonos, illetve az internetes
időpontfoglalás lehetőségével. Az átlagos ügyintézési idő tíz perc, de vannak olyan ügyek, amelyek jóval több
időt vesznek igénybe, például egy
gépjármű első forgalomba helyezése
harminc-negyven percbe is beletelhet. – Mivel az ügyfelek jelentős része
nincs tisztában az egyes ügyek intézési idejének hosszúságával, ezért az
irodát úgy alakították ki, hogy a várakozási hely nem különül el az ügyintézési helytől, így az ügyfelek látják,
hogy folyamatos munkavégzés zajlik:
amint egy kolléga végez, már hívja is
a következőt – mondja dr. J. Nagy Éva.
A kormányablak megnyitása óta
kétszáz ügyfél körül van a napi átlagforgalom. Úgy tűnik, hogy a tataiak
és a járásban élők megvárták, hogy
újra kinyisson az iroda. Már az első
napon negyvennégy olyan ügyfelük
volt, akik már a kormányablak szolgáltatásait vették igénybe, nem klas�TATAI PATRIÓTA
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szikus okmányirodai ügyben jöttek.
– Vannak kiugró napok, előfordult
már, hogy egy ügyintézőnek tíz óra
alatt kilencvennégy ügyfele volt. Ez
embert próbáló, de igyekszünk helytállni, hogy az ügyfelek ebből minél
kevesebbet vegyenek észre – mondja
a vezető.
Az országban már több mint 190
kormányablak jött létre, ez a szám
tavaszra eléri a 270-et. A megyében
hét helyszínen működik új iroda:
Dorogon, Tatabányán (kettő is), Komáromban, Esztergomban, Tatán és
Kisbéren. Az irodák egytől egyig országos illetékességűek, ez azt jelenti,
hogy – néhány esetet, a lakcímkártyával, valamint egyéni vállalkozásokkal
kapcsolatos specifikus ügyeket leszámítva – bármelyik kormányablakhoz
fordulhatunk.
A Magyary Program keretében
kialakítottak egy járási ügysegédi
rendszert is. Minden járásban vannak munkatársak, akik hetente egy
adott időpontban megjelennek az
egyes településeken, és átveszik az
ott élők kérelmét, és segítenek nekik
eligazodni bármilyen ügyről legyen
szó. Ennek az új szisztémának köszönhetően a járás más településein
élőknek nem kell feltétlen bejönniük
Tatára, hogy ügyüket elindítsák. Ez a
rendszer sokat segít abban is, hogy
az ügyfelek megtanulják, milyen ügyben kell a járási hivatalhoz fordulni,
és milyen ügyben a jegyzőhöz.
A kormányablak kialakításával a
Tatai járásban élők számára is elérhetővé vált az egyablakos ügyintézés,
amely a modern állam egyik fontos
eszköze. A közigazgatás-fejlesztési
program ezzel nem ért véget. Jövőre
szeretnék ezerre emelni a kormányablakban intézhető ügyek számát,
és rövidítik az általános ügyintézési
határidőket, továbbá megkezdődik
az állami rezsicsökkentés, amelynek
keretében bizonyos eljárási díjakat
eltörölnek, illetve csökkentenek. Ennek köszönhetően mintegy tízmilliárd forint marad majd az embereknél.
A Tatai Járási Hivatal abban a
szerencsés helyzetben van, hogy
ugyanabban az épületben működhet,
amelyben korábban Magyary Zoltán
is dolgozott. dr. J. Nagy Éva hivatalvezető szerint ez nagy szakmai felelősséget ró az ott dolgozó kollégákra
és a vezetőkre egyaránt, hiszen Magyary mérföldkő volt a szakterületén,
Tata pedig mintajárás volt. – Mindezért élen kell járnunk abban, hogy a
Tatai járásban élők továbbra is korszerű, ügyfélbarát közigazgatással
találkozzanak – mondja a vezető.

Ásatási pillanatkép

fotó: Schmidtmayer Richárd

a megtalált
szent balázs templom

A Kossuth tér rehabilitációját megelőző földmunkák
során a Kuny Domokos Múzeum munkatársai régészeti megfigyelést végeztek, amelynek során középkori
eredetű alapfalak kerültek elő. Ezt követően a jogszabályok előírásainak megfelelően a tér azon részein,
ahol a rehabilitációhoz kapcsolódó földmunkák elérték a régészeti jelenségek szintjét, megelőző feltárást
végeztek a szakemberek. Az alábbi sorok a feltárás
eredményeit foglalják össze.

rövid kutatástörténet
Az írott forrásokból ismert adatok
említettek egy templomot a 17-18.
századból, amelynek védőszentje az
újkor folyamán Szent Balázs volt. Az
épületet, amely a jelenleg is a téren
álló Szent Kereszt Plébániatemplom
elődje volt, annak felépítésekor elbontották. Arra vonatkozóan, hogy
a bontás milyen nagyságú volt, nem
maradt fent emlék. Az írott források
alapján nem volt rekonstruálható
az sem, hogy a tér mely részén helyezkedett el a templom. Mohl Adolf
tatai plébános (Tatán tartózkodott
1902-1916 között) a Mária szobor
helyére lokalizálta, úgy gondolván,
hogy az emlékművet az egykori
templom szentélyénél állították fel.
Ebben nem volt maradéktalanul igaza. Ő tette át a köztudatba, hogy e
templom háromhajós lehetett, amit
az 1742-es egyházlátogatási jegyzőkönyv alapján feltételezett. E feltételezésből kiindulva Rados Jenő Tatáról írt munkájában (1963) a térre

komoly, háromhajós középkori plébániatemplom alaprajzát vetítette
fel.
Mindezek ellenére a téren régészeti kutatások a rendszerváltás előtt
nem kezdődhettek el, nem nyílt rá

Az egyetlen épségben előkerült edény

fotó: Schmidtmayer Richárd
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lehetőség a térátalakítás folyamán
sem. Csupán 1994-ben próbálta a
múzeum egy munkatársa – a lehetőségekhez mérten – kutatóárkok
segítségével feltérképezni a téren található régészeti emlékeket. Az eredménytelen keresés után felmerült
annak lehetősége is, hogy az egykori
épületet teljesen, alapjaival együtt
elpusztították a 18. század végén. A
templomot ugyanis nem találta meg,
csak néhány újkori sír került napvilágra. Ezután közel két évtizedet
kellett várni a régészeti kutatások
folytatására. 2010-ben egy kutatóárok segítségével próbáltuk tisztázni
a sírok helyzetét. Megállapítottuk,
hogy a tér templom előtti szakaszán
az újkor folyamán jelentős mértékű
tereprendezés zajlott, amely során
az eredeti, kora újkori terepszintet
elhordták, s ennek eredményeként
a sírok 30-40 cm-rel az új – piacnak
kialakított – járószint alá kerültek.
Mindkét kutatás során feltűnt, hogy
a téren jelentős bolygatások történtek az elmúlt század(ok)ban, – emiatt és a barokk kori planírozás miatt
a téren a korabeli réteg megfigyelésére csekély esély mutatkozott.
2015. évi kutatások eredménye

A feltárások során egy templom
alapjai, továbbá száztizenegy volt
tatai polgár csontmaradványai kerültek elő. Az alapok vizsgálata során három periódust lehetett elkülöníteni. A falazás technikája, illetve
a kötőanyag vizsgálata alapján két
időszakra: egy középkori és egy barokk periódusra datálható építkezés
nyomait rögzítettük.

középkor
Az első periódusban a téren egy
egyszerű, 23,5 méter hosszú és 10
méter széles gótikus kápolna épült
fel. Az épület két részből állt: a hívek
számára kialakított hajóból és a keleti oldalon álló keskenyebb, közel
7 méter hosszú és 4 méter széles
szentélyből. A templom keleti végén
a korszakra jellemző, sokszögzáródású alaprajzi forma falmaradványai
kerültek elő, amelyek a nyolcszög
három oldalával zárták le a szentélyt.
Ehhez az építési korszakhoz nem
lehetett leletanyagot kötni, köszönhetően a tér gyakori átalakításának.
Az ásatáson szórványként előkerülő,
legkorábbi érmek jelezhetik a korai
kápolna keletkezésének idejét. Ezek
Zsigmond és Albert uralkodása ide-

jén vert érmek voltak. A történeti
forrásokból ismert Zsigmond szerepe Tata felvirágoztatásában, így talán
indokolt az épület keletkezését az ő
uralkodásához kötni.
A második periódus szintén a középkorra datálható. E korszakban az
épületet nyugat felé, a bejárat irányába bővítették három helyiséggel.
A középső helyiség előtt álló kiugró,
nagyméretű pillérek arról tanúskodnak, hogy a templomhoz tornyot is
építettek, a toronyaljban nyílhatott
a kápolna bejárata is. A torony tehát
a középső helyiség fölött emelkedett, amelynek a belvilága 1,8 méter
széles és 2 méter hosszú volt. További jellemzőiről, a magasságáról,
díszítettségéről nem rendelkezünk
ismeretekkel. Sajnos az előkerült leletanyag sem visz minket közelebb
ahhoz, hogy ezt az építkezést keltezni tudjuk, de az alaprajz valószínűvé
teszi, hogy ez a részlet Mátyás uralkodásának idején keletkezhetett.
A középkor végén épült kápolna
köré nem temetkeztek, és kevéssé
tartjuk valószínűnek, hogy plébániai funkciókat látott volna el. Talán
megfeleltethető annak a középkori
Mária kápolnának, amely Tata egykori piacterén állt, amelynek környezetében mészárszékek működtek. Ez
egyben az egyik lehetséges magyarázata lenne annak, hogy miért is nem
temetkeztek ebben az időszakban a
kápolna köré.

törökkor
Nehéz megmondani, mi történt
az épülettel a török betörések után.
Feltehetően súlyos károkat szenvedett, de a vártól való távolságának
köszönhetően nem bontották le.
Az írott forrásokban a 17. századból találunk az épületre vonatkozó
adatot. 1608 után Tatára református
magyarok költöztek, akik a település
közepén álló épületet használatba

vették. Az 1614-ben készült összeírás szerint a templom védőszentje Szent Ilona. A fellendült hitélet a
templom épületének is jót tett. Minden bizonnyal kijavították a háborús károkat, és liturgiájuknak megfelelően berendezték az épületet. A
későbbi átalakítások miatt, és azért,
mert csak a templom alapozásának
maradványai maradtak fent, ehhez
az időszakhoz sajnos egy építési periódust sem tudunk kötni. A feltárás
során előkerült kerámiatöredékek,
köztük török eredetű kerámia jelzi
viszont a korszak anyagi kultúráját.

barokk
A következő építési periódus, amelyet sikerült megfigyelni, a 17. század
végének, a 18. század elejének időszaka. Ekkor alakítottak ki egy 2,8
méter széles, 4,2 m hosszú sekrestyét a szentély északi oldalán. Megerősített alapfalai tekintélyesebb
épületet sejtetnek. Itt került elő egy
egész edény is, amelyben egy szög
volt elhelyezve.
E periódusban megújították a
templom szentélyét is. Lefaragták
és alapokig lebontották a szentély
északi oldalát – ezt a falszakaszt a
sekrestyével összefüggésben teljesen átalakították. A szentély új külsőt
kapott, a régi, középkori falat barokk
köpennyel vették körül, itt három
támpillér alapozását és egy további
maradványait tudtuk megfigyelni.
Ezek kívülről támasztották meg az új
barokk szentély boltozatát.
Az épületen belül a diadalívtől
nyugatra kis méretű, dongaboltozatos kriptát alakítottak ki. A kripta
lépcsőjében bélyeges téglák is voltak,
amelyeknek jelzése, a 71-es szám
évszámot rejt. Ez a sírbolt kialakítására, 1671-re utal, arra az időre,
amikor a katolikusok először kapták
meg a templomot a földesúrtól.
A kriptába főként a 17-18. század

A templomrom középkori bővítése

fotó: Schmidtmayer Richárd
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A feltáráson előkerült egyik sír

fotó: Schmidtmayer Richárd

fordulójának tatai előkelő családjai,
tehetősebb „polgárai” temetkezhettek.
A templom déli falát is több helyen
megerősítették. Ezt a szakaszt nem
tártuk fel végig, részben azért, mert
a korábbi vezetékek megsemmisítették, részben mert a földmunkák nem
érintették a területet.

temetkezések
Legkésőbb 1671-ben – lévén a
templom plébániává vált – a hívek
a kor szokásainak megfelelően az
épület körül álló temetőbe temetkeztek. A temető egészét nem sikerült feltárni, mert sok sír elpusztult
az évszázadok folyamán. Akiknek
nyughelyét pedig a földmunkák nem
zavarták meg, továbbra is a tér mélyén rejtőznek. Az előkerült síroknál
jól megfigyelhető volt, hogy a tehetősebbek közelebb temetkeztek a
templom falához. Erre a sírokban talált mellékletek: zarándokérmek és
ruhadíszek utalnak. A gazdagabbak,
a befolyásos személyek a templom
területén alakították ki sírjaikat. Az
épület szűkössége miatt sokszor korábbi sírok helyén – azokba beleásva
– temetkeztek. A templom területén
több rózsafüzér, ékszer (gyűrű, fülbevaló), viseleti tárgy (csizmacsat,
párta, füles gomb, gyöngy) is előkerült. Gyakran egy-egy feszületet, keresztet helyeztek az elhunyt mellé.
A temetkezések vizsgálata során
a legtöbb sír esetében koporsó nyomát láttuk. A deszkák csupán kivéTATAI PATRIÓTA

teles esetben maradtak meg, nagy
részük elkorhadt, szétmállott az idők
folyamán. Abban az esetben, amikor
a koporsó egyes részletei fennmaradtak, megfigyelhetővé vált azok
díszítése, amely esetünkben leginkább csillagos fejű szögekkel történt.
Nem egy esetben még olvasható volt
az elhunyt koporsószögekkel beütött
neve, amely a mállékony deszkán
még megmaradt. Több alkalommal
láthattuk, hogy a rozsdás szögek
megőrizték a textilek lenyomatát
is, amiből arra következtethetünk,
hogy – nem egyedülálló módon – a
koporsó deszkáit szövettel takarták
le, amelyet díszes szegecsekkel erősítettek oda.
A szülői gondoskodás megható jele
volt, hogy a temetésen a gyermek koporsója fölött kövekből vagy habarcsból keményebb réteget alakítottak
ki, hogy elkerüljék a sír későbbi megbolygatását.
Mohl Adolf adatai alapján a kriptát
üresen kellett volna találnunk, hiszen feljegyzései szerint azt kiürítették, miután az utolsó ott eltemetett
gyermeket, Luzár Rozinát 1780-ban
az új templom kriptájába helyezték
át. A feltárás során azonban azt tapasztaltuk, hogy az exhumálást nem
végezték el. Az egykori temetkezéseket a lépcsővel szembeni oldalon
halmozták fel, a kriptában hagyott
koporsó- és vázmaradványokat egymásra dobálva.
a templom elbontása
A szent hely eredetileg is kisebb
méretű templom volt. 1695-ben is
kápolnának nevezték, még Újváry
Gergely plébános idején. A török
kiűzését követően a város lakosságszáma gyarapodott, a katolikus hívek
már nem fértek el falai között. A szű-

kössé vált templom miatt Esterházy
József egy új templom építését határozta el, amelyre a hívek több évtizedet vártak. A téren álló templomot
két részletben: a hajót 1779-ben, a
szentélyt 1781-ben bontották el. Az
ásatás során megállapítást nyert,
hogy a Mária szobor építésével kapcsolatos döntés csak a templom teljes bontása után születhetett. A szobor alapozásakor ugyanis már csak
a régi templom alapjaiból tudtak
kőanyagot nyerni, így azt kellett kivájniuk, mert a bontási „törmeléket”
már elszállították.

további kérdések
Milyen magas lehetett a templom?
Boltozott volt-e a hajó? Milyen lehetett a torony formája? Ezekre a
kérdésekre jelenleg lehetetlen választ adni. A legfontosabb támpontot
szolgáltató emlékeket, a templom
faragott köveit elhordták, a városi építkezések során felhasználták.
Ezek hiánya miatt az egész épületet ma nem lehet rekonstruálni. Az
1742-ből fennmaradt egyházlátogatási jegyzőkönyv is elég szűkszavúan
írja le. Csupán három oltáráról tudósít: a Szent Balázs tiszteletére emelt
főoltárról, a régi Szűz Mária oltárról,
amely a templom bal oldalán helyezkedett el, és a jobb oldali új oltárról
tesz említést. Az alaprajzi sajátosságokat figyelembe véve megjelenése
– igaz kisebb méretben – a szikszói
református templom megjelenéséhez lehetett hasonló.
Az antropológiai maradványokat
és a leletanyagot vizsgálatok követik, majd restaurálás, amelyek során
további információkat szerezhetünk
Tata egykori lakosairól.
schmidtmayer richárd

A 44. sírból előkerült pestis ellen védelmező kereszt (Kerti Károly György restaurálta)

fotó: Varga Edit
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könyvajánló
E számunkban két idei kiadványt szeretnénk
az olvasók figyelmébe ajánlani: a Magyary-terv 2.0-t és A Tatai járás történeti, térségfejlesztési stratégiai dokumentumát. Az
előbbi városunk 2008. évi Magyary Zoltán
társadalom- és településfejlesztési, igazgatásszervezési és helyi gazdaságfejlesztési
tervének felülvizsgálata, az utóbbi a Tatai
Kistérségi Többcélú Társulás településeinek
térségfejlesztési stratégiája, amely számba
veszi az elmúlt tíz év fejlesztéseit, és ebből
kiindulva megfogalmazza a következő tíz év
feladatait.

MAGYARY-TERV 2.0
A 2008-as Magyary-terv megjelenése óta eltelt években már többször
felvetődött a dokumentum felülvizsgálatának szükségessége a helyi igények és a külső körülmények
megváltozása miatt. Michl József
polgármester elérkezettnek látta az
időt arra, hogy megkezdjék a terv
revízióját. Lefektette a felülvizsgálat alapelveit, majd irányításával és
vezetésével megtörtént a 2008-as
terv felülvizsgálata, amelyet széles
körben véleményezett a lakosság. Az
új terv a Városkapu Közhasznú Zrt.
kiadásában jelent meg „A munka és
a magánélet összehangolását segítő
helyi kezdeményezések megvalósítása Tata városában” tárgyú, Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) – 2.4.5-12/3-2012-0028
kódszámú projektje keretében.
A terv felülvizsgálatában az önkormányzat és a Városkapu Zrt. munkatársai vettek részt, értékelték a
2008-as dokumentum megvalósult
és meg nem valósult elemeit, majd
megfogalmazták a városfejlesztés
célkitűzéseit.
A Magyary-terv 2.0 néhány változtatással kiegészítve követi az eredeti terv felépítését. Az új kiadvány az
előző könyvből már megismert programokat tartalmazza kiegészítve a
Kiss István közigazgatás fejlesztési
programmal. Az egyes programokon
belül számos célt töröltek – többnyire megvalósulásuk miatt, egyes célokat pedig továbbfejlesztettek, illetve
teljesen újakat fogalmaztak meg. A
szerzők arra is figyelmet fordítottak,
hogy az olvasónak minden egyes témában kellő háttértudása legyen.
Rövidebb magyarázatokkal segíte26

nek, hogy lássuk, honnan indult a
város, és merre tart. A terv rövidebb
(néhány éves), illetve hosszabb távú
(10-20 éves) célkitűzéseket is tartalmaz.
Mindazok figyelmébe ajánljuk a
kiadványt, akik kíváncsiak rá, hogyan képzeli el a város vezetése Tata
jövőjét, és milyen irányba fejlődhet
tovább a város. Ajánljuk azoknak is,
akik kételkednek Tata fejlődésében.

ható. A szerzők az első részben magát
a társulást és annak településeit mutatják be. Ismertetik az egyes helységek legfőbb ismérveit, majd bemutatják a képviselő-testületek munkáját,
az elmúlt esztendőkben végrehajtott
fejlesztéseket. A beruházásokról igen
pontos képet adnak az olvasóknak, az
egyes pályázatokon elnyert támogatásokat is konkrétan feltüntetik.
A dokumentum készítői a stratégia
második részében specifikus fejlesztési célokat határoznak meg a térség
gazdasági, társadalmi, környezeti
adottságainak figyelembevételével,
összhangban Komárom-Esztergom
megye Területfejlesztési Stratégiai
és Operatív programjával. Minden
egyes területen (gazdaság, társadalom, turizmus stb.) megfogalmazzák
a járás általános céljait, majd konkrét
projekt terveket vázolnak fel az egyes
településekre vonatkozóan. A könyv
végül a tervezés és a megvalósítás folyamatát részletezi.
Azontúl, hogy a stratégia átfogó
képet nyújt a járás településein elvégzett újításokról, beruházásokról, igen
precízen fogalmazza meg a jövőbeni
célkitűzéseket: ismerteti a konkrét
fejlesztési terveket.
A dokumentum minden járásban
élőt bizakodóvá tehet, hiszen minden
egyes település vezetése a jövőbe tekint, és azon munkálkodik, hogy még
jobb legyen a kistérségben élők számára.
Ezt a kiadványt is ajánljuk azoknak, akiket nemcsak szűkebb lakóhelyük, hanem távolabbi környezetük
is érdekel, és tudni szeretnék, merre
halad a térség, milyen fejlesztések élveznek prioritást az elkövetkezendő
években.

A TATAI JÁRÁS TÖRTÉNETI,
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI
DOKUMENTUMA
A stratégiai dokumentumot a
MAPI Zrt. készítette a Tatai járás településeinek közreműködésével „A
munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések
megvalósítása a tatai kistérségben”
című TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0024
azonosító számú projekt keretében.
A kiadvány két nagyobb részre bont-

Mindkét kiadvány ingyenes átvehető a Városháza portáján, illetve a
Magyary Zoltán Művelődési Központ
információs pultjánál.
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Pribojszky Mátyás

a tatai platánkirály manója: jokli
IV. rész (Tatai mese - felnőtteknek is)

fotó: Grépály András Zoltán

Péter érkezése a rendelőben nem
okozott feltűnést. Rengetegen voltak
– mint máskor is –, a várakozók sora
kiszorult az épületből, s egészen a keresztben húzódó utcáig ért. Péter köszönt, és szerényen bement az ajtón, s
hátra sétált, egyenesen Dr. Pálfai ajtajáig. Az orvos képe felragyogott, amikor felismerte a belépőt:
– No, csakhogy itt van! Őszintén
szólva attól tartottam, hogy megfeledkezik az ígéretéről, hiszen ez nem
fontos önnek.
– De igen, nagyon fontos! Itt vagyok,
miként képzeli el a közreműködésemet, doktor úr?
– Mindenekelőtt, vegye fel ezt a köpenyt, s majd, mint vendégkollégát fogom bemutatni.
– Lehetnek olyanok, akik ismernek a
múzeumból, vagy egyéb, magántársaságból – jegyezte meg halkan Péter.
Az orvos egy pillanatig elgondolkozott, majd legyintett.
– Annyi baj legyen, Péter! Az a fontos, hogy segítsen néhány szenvedő
emberen. Itt van például Zakar néni,
szegénykéért az én hiányos felszereltségemmel nem tudok semmit tenni,
a veséjével van baj. Félő, hogy előbbutóbb dialízisre szorul, az pedig nagyon megnehezíti az életét. Kezdjük
vele.
– Jó – mondta Péter. – Kezdhetjük!
– Kérem – szólt ki az ajtót megnyitva Pálfai. – Zakar néni, itt tetszik már
lenni?
– Itt vagyok!
– Tessék bejönni!
Zakar néni bevánszorgott. Arca gyűrött volt az állandó szenvedéstől. SzeTATAI PATRIÓTA

mei vörösek a sírástól, orra feldagadt,
zihált, és tántorogva állt meg, az asztalba kapaszkodva. Péter szánakozva
nézte. Pálfai most rámutatott a fiatalemberre.
– Zakar néni, ismerkedjék meg egy
új, fiatal kollégával. Kivételesen, ma ő
is megvizsgálja magát, ha megengedi.
– Tessék csak! – sóhajtotta a néni,
olyan keserűen, mint akinek már minden mindegy.
Pálfai a kezelőágyhoz vezette Zakar
nénit. Az úgy nézett ki, mint egy valóságos hordágy.
– Ide próbáljon felfeküdni, néni. Segítek! – lépett közelebb Péter. És karjába kapva óvatosan felemelte az öregasszonyt az ágyra.
Zakar néni nagy nyögések közepette
elfoglalta helyét az ágyon. Pálfai most
a fiatalembernek intett.
– Maga következik.
Péter bizonytalanul közeledett.
– Hol fáj, Zakar néni?
– Hát itt, ni, oldalt – mutatta a néni.
– Mindig ott, ahol szokott. Azon az egy
helyen.
– Megérintem, ne tessék félni, óvatos
leszek, csak megsimogatom.
– Csak tessék! – mondta Zakar néni
és oldalára fordult, közben keservesen
nyöszörgött.
Péter a fájós részre tette kezeit, közben magában ismételgette: gyógyulni!
Percek teltek el így, mikor a néni felujjongott:
– Mit csinált velem, fiatalember? –
Megszűnt a fájdalom.
– Maradjon is így! – sugallta Péter.
– Most próbáljon egyedül leszállni az
ágyról, Zakar néni. Óvatosan!

A kis öregasszony virgoncan lepattant, és csípőre tett kézzel lépett Pálfaihoz.
– Látja, tanulhatna a fiatal kollégájától! Gyógyszer van a kezében, mert
egyszeriben úgy kisimogatta belőlem
a fájdalmat, hogy táncolni volna kedvem. El se hiszik a szomszédok, hogy
beteg voltam, ha meglátnak kapálni a
kertben.
Péter még annyit mondott:
– Kedves Zakar néni, amiért olyan
jól tűrte a kezelést, fogadja el ezt a
szelet csokoládét, amíg haza ér, addig
lesz ideje elszopogatni – és egy selyempapírba csomagolt, jókora tábla csokoládét húzott elő a köpenye zsebéből.
Később minden, általa is kezelt gyógyult betegnek ajándékozott ugyanilyet. Egy nagy kosarat is telerakott, kitette a váróterembe. Vitte, aki akarta,
nem fogyott el, akármennyit vettek a
kosárból.
Zakar néni vidám, játékos szökellésekkel masírozott ki a rendelőből,
a várakozók hitetlenkedve bámultak
utána.
– Csak játszotta a betegséget! –
mondták a kételkedők.
Amikor aztán a betegek egymás
után hasonlóan gyógyult állapotban
táncoltak ki a rendelőből, ők is másként kezdték nézni a távozókat.
– Valami huncutságot csinál a doki
– csóválták a fejüket, míg sorra nem
kerültek. Hanem aztán ők is másként
beszéltek, amikor erőtől duzzadva,
gyógyultan kerültek ki a rendelőből,
kezükben a „varázs-csokoládéval”.
Voltak, akik felismerni vélték az „új
doktort”.
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– Úgy néz ki, mint Pinka Peti a Keszthelyi utcából, az, aki a múzeumban
dolgozik.
Nagy híre lett Pinka Péter gyógyítási sikereinek. Még az utcán is sokan
megállították, elpanaszolni bajukat,
és a fiatalember senkit nem utasított
el. Olyanok is voltak, akik egyenesen
anyagi gondjaikat tárták eléje. Péter
ezeknek is segített, kinek pénzt, kinek
élelemcsomagot juttatott. Megesett,
hogy a házban, ahol lakott, a lépcsőház a földszintig megtelt reménykedő várakozókkal. Senki nem ment el
csalódottan. Aztán elkövetkezett egy
munkaszüneti nap, amikor senki sem
dolgozott, az emberek a szép tavaszi
időt kihasználva, a tóparton sétáltak.
Szólt a zene, pedig zenekart sehol nem
lehetett látni. A sok ismeretlen kalács-,
lángos-, cukorkaárusok ingyen kínálták portékáikat. A nagy színpadon
bohócok szórakoztatták az embereket, oldalt egy fiatal fiú madárhangon
fütyülve gyermekjátékokat osztogatott ingyen – a gyerekek hosszú, tömött sorokban kitartóan várakoztak.
S nem csalódtak, jutott mindenkinek,
pontosan az, s olyan, s amilyet képzeltek maguknak. Jokli egy éjszaka jelent
meg Péter ágya mellett.
– Jöttem segíteni! – mondta vígan.
– Öregapám küldött, hogy segítsek neked jót tenni. Mondd, mit kell tennem.
Minden kívánságod teljesítem! Elégedett veled!
Péter azonnal kiugrott az ágyból.
Megölelte a kis fickót, s ketten körbetáncolták a szobát.
– Holnap ajándékosztást rendezünk
a tóparton – újságolta Péter boldogan. A legjobbkor jöttél, egyedül úgyse
győztem volna!
Így történt, hogy az ünnepi napon
Péter mindenkinek teljesíthette a kérését. Jokli végig mellette volt. Kérdezték
a fiatalembertől, ki is ő valójában, de
Péter úgy tett, mintha nem hallaná a
kérdést. Aztán kitörölte mindenkiből
a kíváncsiságot, és Jokli úgy járt-kelt,
mintha világéletében a tataiak között
élt volna. Időnként elsétált Platánapóhoz, ahol pillanatok alatt gyermekek
és felnőtt emberek gyűrűje fogta körül, s itt történt az első játékosztás is.
Ettől kezdve Jokli és Péter után folyton
tömeg vonult, új, s még újabb csodára
várva. Délután kissé beborult az ég,
ekkor meg óriási sátor került a Kastély térre, tele megterített asztalokkal,
padokkal. A színpadon tücsökzenekar
muzsikált, a fiatalok táncra perdültek.
Esteledett, amikor a sátor bejáratánál feltűnt egy fiatal társaság, köztük
az a két gimnazista lány, akik között
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Péter láthatatlanul ült a padon, amikor megkapta a varázserejét. A lányok
között elbizakodott modorú, hányaveti legényke szájaskodott. A fiatalember jóképű volt, beképzelt, úgy viselkedett, mintha ő lett volna a mulatság
főrendezője, s egyben a főszereplője. A
lányokat táncba vitte, közben cigaretta lógott a szájából, beszéde hangos
és közönséges volt. Ha valakit meglökött, nem kért bocsánatot, hanem
még ő gorombáskodott a durvaságért.
Péter fokozódó ellenszenvvel figyelte
a modortalan ifjút. Mikor a legtöbb
lány vette körül, hirtelen ötlettel torzonborz szakállat növesztett a fiatalember hegyes, csapott állára, haját
eltüntette. A nagy szakáll, a golyó alakú kopasz fej annyira nevetséges volt,
hogy még a legrajongóbb lánysereg is
csúfondáros nevetéssel fordított hátat a harsogva udvarló legénykének.
S amikor az belerúgott a Platánapó
derekába, hogy erejét fitogtassa, Jokli
mérgében elgörbítette a lábát. Péter
ezt túlzásnak tartotta, s később vis�szaegyenesítette. Addig a fiatalember
kénytelen volt sántikálva loholni a lányok után, akik visítva menekültek a
sihedertől.
A gyógyulni vágyók itt se hagyták
békén Pétert, aki nem tehetett mást,
mint a tömegben lassan sétált előre, s
aki mellett elhaladt, annak megérintette a karját. Így maga sem tudta,
hány emberből űzött ki betegséget.
Volt egy hét év körüli gyerek, akit a
szülei egy szűk babakocsiban toltak,
mert béna volt egyik lába. A gyerek
egy váratlan pillanatban kiugrott a
babakocsiból, és vígan kurjongatva
futott a sátor mögé, ahol egy csapat
gyerek kergetőzött, focizott. Életében
először játszott labdával, vele egykorú
gyerekek között, s kiderült, tehetsége
is van a játékhoz, ő volt, akinek elsőként sikerült gólt rúgnia. A tömegben
gyorsan híre ment, hogy köztük jár
a csodaorvos Pinka Péter, s akinek
gondja, baja volt, igyekezett a közelébe kerülni. Ez nem volt nehéz, mert Péter nem bujkált, ellenkezőleg, kereste
a legsűrűbb tömeget.
A lovas szobornál észrevett egy lehajtott fejjel álldogáló férfit, fekete
szemüveget viselt, kezében fehér botot
tartott. Lehet, hogy vak szegény? –
szánakozott rajta Péter, és mindenkit
hátrahagyva hozzá sietett. Ám ekkor
furcsa meglepetés érte: a vak valósággal menekült előle. A szobor túloldaláról kiáltotta:
– Tudom, ki vagy. Köszönöm, Pinka
Péter, hogy segíteni akarsz, rendes fiú
vagy, de most ne segíts! Ne közelíts!

Végre sikerült leszázalékoltatni magam, éppen tegnap kaptam meg a papírt. Ha most meggyógyítod a szemem,
mehetnék vissza dolgozni, mennék is
boldogan, ha lenne hová. – Lehet, hogy
igaza van szegény embernek? – sajnálkozott Péter együttérzően.
A szakállal büntetett ifjonc is itt érte
utol. Könyörögve kérte:
– Szépen kérlek, szabadíts meg ettől a ronda szakálltól, mert állítólag
te növesztetted rám. Fogadom, hogy
soha többé nem viselkedem olyan ostobán, mint mikor a sátorban voltunk.
Legalább a kopaszságomat szüntesd
meg, adj szép, barna, hullámos hajat.
– Legyen, ahogy szeretnéd! – könyörült meg rajta Péter. – De aztán beszélj
ám nagyobb tisztelettel a lányokkal!
– Úgy lesz, megfogadom! – bőgte el
magát örömében az ifjúcska, és ujjaival beletúrt dús, göndör hajába. Bakugrásokkal repült vissza sétányra, s
befúrta magát a sétálók sűrűjébe. A
vak férfi közben eloldalgott a Lovarda
irányába. Péter nem ment utána. Vállat vont:
– Szomorú, de lehet, hogy igaza van
szegény embernek. Azért legalább a
körvonalakat és színeket lássa! Úgy
legyen!
Később ismét találkoztak, a sétahajó kikötőjénél. A férfi melléje lépett, és
kéznyújtással köszönte meg a gyér látást. Halkan mondta:
– Ennyit még egy leszázalékoltnak is
szabad látnia. Köszönöm, Péter!
– Örömmel! – felelte Péter. – Ha még
tehetek érted valamit, keress fel otthon. Bármit! Érted? Bármit!
– Köszönöm, pajtás, nem felejtem el!
Tudom, hol laksz! Én a szomszéd lépcsőházban lakom.
Egy hét múlva valóban beállított Péterhez:
– Segíthetnél egy öt találatos lottószelvénnyel! Másik lakást vennék, nagyobbat.
– Sajnálom, barátom, elkéstél, ez a
kérés már foglalt. Egy hat gyermekes
anyuka kérte ugyanezt, alig tíz perce,
s én odaígértem neki, már nem vonhatom vissza. Ők többen vannak, ráadásul neked ugyanolyan lakásod van,
mint az enyém, és te is egyedül élsz,
elférsz benne kényelmesen, és ő a gyerekeivel a szabad ég alatt nyomorog,
napok óta. Kérj mást… megkapod. Így
tartom igazságosnak.
– Jó, akkor adj egy csomag cigarettát!
– Ennél fontosabbat kapsz. Leszoktatlak a cigarettáról. Péter az ember
tüdeje fölé tette a kezét, s a fülébe súgta:
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– Érezned kell! Már nem kívánod
a cigarettát! Ugye, így sokkal jobb?
Ugyanígy történt velem is, azóta nincs
gondom a cigivel. Legalább megmarad a pénzed.
– Érdekes, valóban enyhült bennem
a vágy. Varázsló vagy, Péter!
– Az! – bólintott komolyan Péter. Ne
felejtsd, ezután soha nem kívánsz rágyújtani. Ha mégis eszedbe jutna, gondolj arra, hogy már nem is kívánod.
Gondolj rám erősen, én érezni fogom,
és segítek erősnek maradnod. De ne
haragudj, most mennem kell, várnak
rám.
– Nem akarlak feltartani, máris megyek. Köszönöm, hogy segítettél!
– Ne köszönd, nem az én érdemem.
Elindultak.
A szemközti épület lépcsőházából
ekkor jött velük szemben a negyedik
emeleten lakó család. Pici babát cipeltek mózeskosárban, mellettük sertepertélt 3-4 év körüli kislányuk, akit
az egész környék imádott. Angyalian
szép gyerek volt, rajzolni sem lehetne
szebbet. Bűbájos arcocskájáról sosem
hervadt le a mosoly. Szőke selyemhaját anyukája két oldalt piros szalaggal
kötötte varkocsba.
– Szia! Csókolom!
Péter is rajongott a csöppségért,
örült, hogy láthatja. Szülei is kedves,
intelligens emberek, jó lenne baráti
viszonyba kerülni velük. A fiatal anyukának azonban könnyes volt a szeme.
Péter megtorpant.
– Mi baj, asszonyom? Miért sír?
– Az imént jöttünk a szemorvostól.
Erzsike szemeit vizsgáltattuk. Sajnos,
nincs segítség, szegénykémnek örökké
ilyen ferde marad a szeme. Pedig milyen kár érte! Szép lány lesz belőle! De
elcsúfítja majd a kancsalság.
Valóban, a kislány ibolyakék szemgolyói szemtengelyferdülés miatt a
szemgödör két végében ültek.
– Sose vettem észre! – guggolt le a
fiatalember a pici lányhoz és tenyerével gyöngéden megsimogatta a mosollyal ékesített gömbölyű arcocskát.
Gyógyulj!
– Én nem látom, hogy ferde a szeme.
– nézett fel az anyukára.
Most az anyuka is lehajolt, úgy vizsgálta gyermeke szemeit, de már ő sem
látta ferdének.
– Nem értem! – motyogta boldog
révületben. – Hiszen még az imént is
olyan volt, most meg tökéletes. Hallottam, hogy maga sorra gyógyítja
az embereket, azért járnak magához
olyan sokan. Lehet, hogy a kislány
szemét is maga hozta rendbe? Ami
az orvosoknak nem sikerült, azt egy
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simogatással megoldotta? Hogyan köszönhetem meg?
– Nem kell megköszönnie asszonyom! Én csak eszköz vagyok, a csoda
nem az én érdemem. Isten velük! Sietnem kell! Várnak rám. A viszontlátásra!
A kórházhoz igyekezett, ahol már
várta dr. Pálfai. Az udvarra beszélték
meg a találkozót.
A hátsó bejárat zárva volt, de ez
nem okozott gondot Péternek. Elég
volt megérintenie a kilincset, a belső
kallantyú elfordult, a kapu kitárult. A
portás öklét rázva rohant ki a fülkéjéből:
– Hogy merészelte kinyitni? – kelt ki
magából. – A hátsó kaput ilyenkor zárva kell tartani! Igazgatói rendelkezés!
– Semmi gond! – mondta Péter, mire
a portás megnyugodva visszaballagott a fülkéjébe. A padokon betegek
cigarettáztak, beszélgettek. A dohányzó is tele volt unatkozó, cigarettázó
betegekkel.
– Velük kezdem… – gondolta Péter,
mert Pálfait nem látta sehol. Mire
megjön, ezekkel végzek – remélte.
Leült ő is a padra. A cigarettázók
kelletlenül méregették, de nem szóltak. Péter se, csak köszönt nekik. Azok
foghegyről fogadták és hátat fordítottak. Egy perc múlva eloltották a cigarettájukat, s mindannyian felmentek
a szobájukba. Majdnem ugyanígy játszódott le minden a szűk kis dohányzóban is, de az tovább tartott. Két perc
múlva a dohányzó is kiürült. Éppen
jókor! Pálfai bukkant fel az udvaron.
A liftnél ácsorgott, a zug eltakarta, s
lehet, hogy már korábban megérkezett, csak ő nem vette észre. Gyorsan
odament hozzá, s elmondta, mit csinált. Az orvos buzgón helyeselt.
– A kórtermekbe nem mehetünk be,
a folyosón fogunk sétálni. Úgy is képes
hatni az ereje?
– Nem tudom, próbáljuk meg. Talán
sikerül valamennyit segítenem. Szeretném!
Sikerült.
A szobákból egyenként szállingóztak az emberek, volt, aki a csontjait
ropogtatta jóízűen, de volt, aki összegörnyedve sántikált.
– Ideje már mozogni keveset! –
mondta körbemosolyogva. A többiek
hümmögtek, és lementek az udvarra,
majd a nyitott kaput látva, akadtak,
akik még az utcára is kimerészkedtek.
Péter és Pálfai már az előcsarnoknál
tartottak, ahol zsúfoltan ácsorogtak
a várakozók. Üres szék egy se. Péter
a keresztfolyosóra helyezett székeket,
hogy legalább az idősebbeknek legyen

ülőhelyük.
Hirtelen azt érezte, hogy valaki
belekarol. Csodálkozva fordult meg.
Csinos, fiatal nő nézett rá kedvesen
mosolyogva. Bárdos Évike volt az, a
Művelődési Házból.
– Ne haragudjon, Péter, hogy feltartom.
– Tessék, Évike! Bizonyára okkal szólított meg.
– A segítségét szeretném kérni a ma
esti rendezvényünkkel kapcsolatban.
Kevés a műsorszám. Nem tudna előadni valamit? Egy szép vers, vagy bármi,
amit tud… akármi!
– Bűvészszámokkal fogok fellépni –
mondta határozottan a fiatalember.
Este Bárdos Évike éppen konferanszszövege végénél tartott:
– Fogadják szeretettel Pinka Pétert,
aki ezúttal bűvészkedni fog! – ezzel elindult balra, ki a színpadról. Ugyanekkor megjelent Péter, jobbról, kezében
fényes sétapálcával, csokornyakkendősen. A lány után szólt:
– Évike, egy pillanatnyi türelmét
kérem, várjon meg! – s nagy, sietős
léptekkel a lány után sietett. Még nyílt
színen voltak, amikor a sétapálcát
körben meglengette, s az gyönyörű rózsacsokorrá nyílt szét, azt nyújtotta át
mély hódolattal. A lány zavart mosol�lyal elhagyta a színpadot.
Péter kioldotta a csokornyakkendőjét, szétterítette a színpadon, s kiderült, a közepén egy liliombokor rejtőzik, ami mögül fülüket lengető, fehér
nyuszik kandikálnak ki.
A nézőtéren dübörgő taps tört ki. A
nézők ámulva figyelték, hogy a bűvész
asztalt, karosszéket rámol ki a nyakkendőből, az asztalkára üvegkancsót
kerít. Benne háromszínű folyadék:
legfelül piros, középen közönséges
víz, alul smaragdzöld folyadék tündökölt. Péter a tarkója mögül kristálypoharakat vett elő, az asztalra rakta,
s mindegyikbe öntött a kancsóból. A
poharakban is háromszínű maradt a
folyadék. Egyet felkapott, lesietett vele
a színpad lépcsőjén, s az első sorban
ülőknek kínálta. Egy idősebb férfi bátran belekóstolt:
– Felséges bor! – kiáltotta elragadtatva. – Kérhetek még egy pohárral?
– Természetesen! – hajlongott a bűvész, és kabátujjából máris csorgott az
ital, a pirosan habzó folyadék. Eddigre
az első sorban ülők mind közelebb jöttek, és kezüket nyújtották, ők is kértek
a csodaitalból.
Jutott mindenkinek.
Péter visszasietett a színpadra, s egy
nehéz, jócskán telepakolt tálcával tért
fotó: Grépály András Zoltán
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vissza. A tálcán sütemények voltak, pogácsák, kiflik, krémesek, tortaszeletek,
lehetett válogatni. Az első sorban ülők
elégedetten, jóllakottan ültek vissza
helyükre. Péter a második sornak is
juttatott a finomságokból. A színpad
közepén egy szép fa növekedett, tele
mosolygó, piros almákkal, sárga, érett
narancsokkal. Péter egyenként szedte
le a gyümölcsöket, és dobálta a közönség felé. A nézők felugorva elkapkodták, egy se esett le a széksorok közé.
– Káprázatos! Szemfényvesztés! –
kiáltotta valaki, vastaps dübörgött.
Oldalt iskoláskorú gyerekek jöttek a
terembe, kosarakat cipelve, a kosarak púposra rakva tábla csokoládékkal, banánfürtökkel, minden sorban
osztogattak. Valahonnan zeneszó
hangzott. Feltűnt Jokli is a színpadon,
szebbnél-szebb madárhangokat fütyörészett, pontosan alkalmazkodva a zenéhez. A nézőtér légtere illatossá vált,
szegfű, és orgonaillatúvá, az egész
színpadot beborították a virágok, a
szirmok alól fénysugarak világítottak.
A színpad hirtelen elsötétült, ugyanígy
a nézőtér is, mire hökkent csend lett, s
a színpad irányából felsejlett egy óriási lombos fa körvonala. Sokan felismerték:
– Ez a nagy platánfa.
Péter mindenkit túlharsogva kiáltotta:
– Amit látnak nem egyszerűen a
platán, hanem ő maga a tatai Platánkirály, ő a Platánapó, neki köszönhetik az emberek a hihetetlen
gyógyulásokat, ezt az estét, ő adta a
varázserőmet, mert a csodákat nem
én csináltam, én csak közvetítője, eszköze voltam Platánapónak. Őt ünnepeljétek! Sokáig éljen Platánapó! Éljen
a Platánkirály!
A nézők egy emberként felállva éljeneztek, zúgott a vastaps! Az első sorban ülők felálltak, kivonultak a teremből, s mentek a tópartra, egyenesen a
Platánapóhoz. Hamarosan kiürült a
nézőtér, mindenki sietett tisztelegni a
város legtekintélyesebb fájához, a Platánkirályhoz. A tó felett sosem látott
szépségű, pompás tűzijáték fogadta a
közönséget.
A tófarok felől kivilágított vitorlások tűntek fel, a peremeknél körben
csillagszórók lövelltek a szikraözönt
tíz méteres magasságba. Az emberek
felhördültek a csodálkozástól. A vitorlások végighaladtak a tó közepén,
majd nyomukban hófehér hattyúsereg
úszott elő kecsesen, szabályos sorokban.
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Különös módon a tűzijáték nem járt
durrogással. A levegőben megjelentek
a csillogó tűzkoszorúk, összekeveredtek. Éjféltájt már a fél város a tó partján nyüzsgött, tombolt, táncolt a nép,
s falatozott. A Kastély téren terített
asztalok álltak, tele finom italokkal,
gyerekeknek üde, ízletes gyümölcsszörpök, a felnőtteknek sült húsok,
kenyér, sütemények egész garmadája.
Kondérokban gulyás, pörkölt fortyogott, ki-ki szedhetett magának kedve
szerint, külön asztalon hegyekben tornyozódtak a tányérok, evőeszközök.
Mosogatni se kellett, az emberek kenyérrel törölték tisztára a tányérokat.
Valóban ünnepi éjszaka kerekedett.
Ünnepelték Platánapó alattvalóit, a
vizet, a fákat, a virágokat, s a zenét. El
is határozta szívében a nép, hogy ezután minden évben megrendezik a Víz,
Zene, Virág ünnepét a tó partján.
Megfogadták, s úgy lett.
Méltán lett híres Tata városának ünnepe, mindenki akarta, s a közös akarat csakis sikeres lehet!
A Víz, Zene, Virág Fesztivál hírére
messzi földről is boldogan zarándokolnak a szépre, vidámságra vágyó emberek! A jó tataiak büszkék városukra, s
a csodálatos Platánapóra.
A nap már felbukkant a távoli láthatáron, mikor az ünnepség véget ért. Az
emberek feledve a hétköznapok gondjait, a tánctól fáradtan, de szívükben
derűvel, hazaindultak.
Pinka Péter elvégezte feladatát,
most a füvön ülve, hátát a Királyhoz
támasztva aludt. Álmában megjelent
ugyanaz a páncélos vitéz, aki tíz nap-

pal ezelőtt azon a különös éjszakán
kiparancsolta az ágyából. Most barátságosabban beszélt:
– Elégedettek vagyunk veled, Pinka
Péter! Őfelsége, a Platánkirály most
szabadon enged, s kívánja, élj boldogul, légy egészséges, s kéri, a jövőben
is látogasd meg időnként, s hirdesd az
emberek között: a fák szeretik az embereket, ti se bántsátok a fákat, virágokat, s a vizeket. A varázserődet vis�szavesszük, mert az nem való eleven
embernek. Jól használtad, de elég volt.
Kevéske erőd azonban megmarad, jutalomként.
Az utolsó, amit Péter álmában látott Jokli volt, de már nem a cifra ruháját viselte, most mindenféle növényi
levelek fedték vézna testét. Ott ült a
Keresztelő Szent János szobra előtt a
fémkorláton, és nevetve integetett:
– Légy boldog, úrfi! – S búcsúzóul
egy hosszú rigófüttyöt eresztett a reggeli párába. – Köszönöm, hogy megmutattad, hogyan élnek az emberek!
Majd elmondom az enyéimnek. Jó
lesz, ha ismerjük egymás világát, mert
szükségünk van egymásra. Az embereknek a fákra, s a fáknak az emberekre. Egymás nélkül nem élhetünk. Nem
érdemes!
Végezetül Apó hangja zengett fel Péter lelkében:
– Dicséretes, hogy soha nem önmagad érdekében használtad a varázserődet, hanem mindig másokért,
ezért kedvem lett a teljes varázserőt
nálad hagyni. Csak azért, hogy tudd
jóra nevelni az emberekre! Megérdemled! Sok sikert kívánok!
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A Tatai Dandárzenekar fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte februárban. Ekkor még nem is sejtették a nagyrészt civil szférából érkező
képzett zenészek, hogy idén katona énjük kerül előtérbe, és ősszel több
militáris feladatot kell ellátniuk, mint művészit. Szeptemberben a katonazenekart is a határra vezényelték, majd több hetes hadgyakorlaton
vettek részt. Október 1-jét, a zene világnapját is táborban töltötték, ahol
engedélyt kérve fél tízkor eljátszották a Silenziót: nem tehették, hogy
zenészként ezen a napon ne játsszanak.
A katonazenészek életében örök
kérdés, hogy elsősorban katonák-e,
aztán zenészek vagy fordítva. Balázs
Attila őrnagy, a Tatai Dandárzenekar karmestere szerint ezt mindig
az adott helyzet dönti el: – Ezen az
őszön elsősorban katonák voltunk,
mert a jelenlegi honvédelmi helyzet
ezt indokolta. Vannak olyan rendkívüli helyzetek, amelyek felülírnak
mindent, a mostani ősz is ilyen volt.
A Tatai Dandárzenekar szeptember
közepén több napos szolgálatot teljesített Beremenden, ahol a világhírű
cementgyárba érkező kamionokról
pakolták le és szortírozták, majd újra
bevagonírozták a kerítésépítéshez
szükséges alapanyagokat. Ezt követően pedig a védvonalról beérkező állomány körletének kialakítása és elszállásolása volt a feladatuk. A zenészek
– a nők kivételével – egytől egyig lent
voltak. Mindenki számára közismert
tény, hogy a hadsereg ősszel az összes
hadra fogható katonáját bevetette. A
tatai zenekar életében nem ez volt az
első ilyen rendkívüli helytállást megkövetelő alkalom: a 2006-os tiszai, a
2010-es és a 2013-as dunai árvíznél
is több hét szolgálatot teljesítettek:
építették vagy erősítették a gátat. – Az
ilyen alkalmak még jobban összekovácsolják a zenekart, a nehézségekkel
való közös küzdés még egységesebbé
teszi a gárdát – mondja a karnagy. A
szeptember közepi határszolgálat
után három héten keresztül a „Brave
Warrior” elnevezésű közös amerikai–magyar hadgyakorlaton adtak
huszonnégy órás őrszolgálatokat
Veszprém mellett. – Ez az ősz így, ebben a formában valóban militánsabb
volt életükben – összegzi az elmúlt
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időszakot az őrnagy. Mindezen feladatok ellátása mellett azonban az
itthon maradottak sem tétlenkedtek,
aktív közreműködők voltak Román
Géza százados, karmester-helyettes
által irányított tatabányai szimfonikus zenekar koncertjein: szeptember
30-án a zene világnapja alkalmából,
majd pedig október 9-én a rendkívüli
sikerrel megrendezett Lennon-emlékkoncerten.
Az 1956-os tatai megemlékezés-sorozatban azonban már teljes létszámmal részt tudtak venni. Október 23-án
ünnepi hangversenyt adtak a Szent
Kereszt Plébániatemplomban, közreműködtek az október 26-i fáklyás felvonulásnál, a november 4-i gyásznapot pedig „Requiem” című koncerttel
zárták a Kapucinus templomban.
A huszonhat tagból álló Tatai Dandárzenekar hazánk legfiatalabb
katonazenekara, idén ünnepelte
fennállásának 10. évfordulóját. Korábban is volt Tatán reguláris zenekar – ha nem is állandó jelleggel, de
kisebb-nagyobb megszakításokkal
egész biztosan,
ugyanis Tatán
több mint 120
éve van katonai jelenlét. Az
1970-es évektől a rendszerváltásig az idehelyezett aszódi együttes működött városunkban, amelyet a 1990-es
évek eleji haderőreform keretében több
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rendkívüli ősz után a vízkereszti koncertre készül a
tatai dandárzenekar

katonazenekarral együtt megszüntettek. Az addigi majdnem 20 zenekarnak körülbelül a fele maradt meg.
A 2000-es évek elején az a kedvező
döntés született, hogy újra fel kell állítani a tatai együttest. Balázs Attila úgy
véli, a zenekar visszaállítása egyfajta
presztízskérdés (is) lehetett, mivel a
tatai 25. Klapka György Lövészdandár – holtversenyben a debreceni MH
5. Bocskai István Lövészdandárral – a
Magyar Honvédség legerősebb és legnagyobb alakulata.
2004-ben Hoffer Tibort, a budapesti
központi zenekar akkori szólamvezetőjét – ma már nyugállományú századost – bízták meg azzal, hogy szervezze meg újra a tatai együttest. 2004
szeptemberében létrehozták a zenekart, és megkezdték a tagok toborzását. 2005. február 16-án vonult be az
első tizenhat zenész. Ők – két hivatásos katonát leszámítva – egytől egyig
a civil szférából érkeztek: képzett
művészek, zenetanárok vagy éppen
főiskolát, egyetemet végzettek voltak.
Balázs Attila őrnagy a kaposvári kato-

Jubileumi koncert
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nazenekartól került Tatára mintegy
másfél hónappal az első tagok után.
Éppen ekkor szerezte meg másoddiplomáját fúvószenekari karnagyként. Hoffer Tibor megkereste volt
tanárát, Neumayer Károly Liszt-díjas
karmestert, hogy ajánljon neki valakit
helyettesének, aki őt javasolta. A civil
szférából érkező zenészek egy összeszoktató fél év után hathetes katonai
kiképzésen vettek részt Szentendrén.
Itt katonai alapismereteket, lövészetet, harcászatot tanultak. – Elmondásuk szerint egy életre szóló élmény
volt, főleg azoknak, akik ilyennel még
soha nem találkoztak. Képzeljék el,
hogy olyan művészek – néhányan már
két-, háromgyermekes családanyák –,
akik eddig csak kottát és hangszert
láttak, hirtelen bakancsot húznak, és
kiképzésen vesznek részt – teszi hozzá mosolyogva a karmester.
A valódi munka 2005 szeptemberében kezdődött. Azóta sikert sikerre
halmoznak. A tízéves fennállásuk óta
három CD-jük jelent meg, amelyek
mindegyikét állomásjelzőnek tekintik a gárda életében. Két igen komoly
elismerésben is részesültek már:
2010-ben Megyei Príma-díjat kaptak,
2014-ben Tata Városáért kitüntetés
arany fokozatát vehették át. – Több
összetevője van annak, hogy mindezt
ilyen rövid idő alatt sikerült elérnünk
– mondja a karnagy. – Egyrészt a szerencsének köszönhető, másrészt a zenészek körültekintő kiválasztásának,
harmadrészt annak a világos koncepciónak, amelyre munkánkat alapozzunk, és amelyhez ragaszkodunk. A
tagokat próbajáték alapján választják
ki, mindig a legjobbat, a legképzettebbet veszik fel, ugyanis erre alapozva
lehet magas szintű szakmai munkát
végezni. A toborzásnál fontos szempont még, hogy úgy álljon össze, vagy
éppen módosuljon a hangszeres állomány, hogy ismereteikre, valamint tapasztalataikra hagyatkozva mindenféle műfajt meg tudjanak szólaltatni.
A zenekar életében már voltak tagcserék: régiek elmentek, újak jöttek. A
munkát megkezdő 2005-ös gárdából
heten játszanak még az együttesben.
A katonazenészek munkája speciális: szolgáltatást nyújtanak a hadseregen belül, ugyanakkor a civil szféra
felé is kultúrát közvetítenek. A nap
felét a laktanyában töltik, utána többen másodállásukba mennek: zenét,
éneket tanítanak Tata és környéke
különböző alapfokú oktatási intézményeiben.
A Dandárzenekar igen széles repertoárral dolgozik. Leginkább abban
különböznek a többi katonazene32

kartól, hogy kiugróan magas náluk a
magyar népzenei elemeket hordozó
művek aránya. Mindez a karmester
következetes munkájának köszönhető, aki úgy véli, hogy a magyar népdalnak a fúvószenében is kiemelt
szerephez kell jutnia, hiszen csak ez
különböztet meg minket más népek
zenéjétől. Minden évben több népdalfeldolgozást készítenek, amelyhez Kodály Zoltán A magyar népzene
című gyűjteményét veszik alapul.
– Ebben a könyvben ötszáz népdal
van, így még bőven van mit feldolgozni – fűzi hozzá Balázs Attila. Az évek
során a magyar népdal a zenekar
védjegyévé vált, minden évben a szakalaki produkciójukban is szerepel. E
koncepció kedves „betetőzésének” tekinthető, hogy e rendkívüli ősz előtt,
szeptember 12-én Martonvásáron, a
Magyar Népdal Napján közvetlenül a
Csík zenekar és Presser Gábor műsora után, több száz fős lelkes közönség
előtt bemutathattak egy kis ízelítőt
népdalcsokraikból. 2010-ben hatalmas sikert aratott a Kis kece lányom
című feldolgozásuk előadása, amelyet a zenekar hölgytagjai tánccal is
kísértek. Magyar műsoraik külföldön
is nagy sikernek örvendenek. Egyik
legnagyobb élményük a 2007-es lourdes-i Nemzetközi Katonai Zarándoklathoz kötődik, ahol a tatai együttesnek kellett a háttérzenét szolgáltatnia
a VIP fogadáson. Természetesen magyar zenét játszottak. Amikor a Tavaszi szél vizet áraszt című dalra került
a sor, a kongói vezérkari főnök velük
együtt kezdte énekelni. Mint kiderült:
a budapesti Zrínyi Egyetemre járt
négy évig, és ez a dal erősen megmaradt emlékeiben.
Külföldi államfő fogadásán kívül
már mindenféle szolgálati feladatot
megtapasztaltak, háromszor vendégszerepeltek nemzetközi fesztiválokon. A zenekar legnagyobb erényének
a kiszámíthatóságot tartják. A közönség, mindig azt kapja tőlük, amit vár. –
Legalábbis a taps ezt mutatja – mondja a karnagy. Templomi koncerten
szakrális, november 4-én gyászzenét,
katonazenekari fesztiválon Bruno
Mars-t játszanak, vízkeresztkor pedig
bolondoznak. A repertoár kiválasztásánál fontosnak tartják azt is, hogy
figyeljék az idők szavát, a környezetet
és a világot, ez a záloga annak, hogy
mindig naprakészek maradhassanak.
Igyekeznek mindig a legtöbbet
kihozni magukból. Minden egyes
fellépésük más és más, általában rövid időn belül nem játsszák kétszer
ugyanazt a művet, csak évek elteltével, akkor is csak visszautaló szerep-

A zenekar két tagja, Szűcs Álmos és
Szűcs Szilvia tánccal kísérték az Anna
Kareninát a jubileumi koncerten
ben. – A közönség is ezt igényli, azért
pedig, hogy mit igényel, mi is felelősek
vagyunk – osztja meg álláspontját a
karmester. Ahogyan munkaköri leírásukban is benne van, fő feladatuk a
kultúraközvetítés és a hagyományőrzés, ugyanakkor íratlan szabály, hogy
az ízlésalakításra is figyelmet kell fordítani. Csak így teremtődhet meg egy
mindenki által elfogadható és vállalható érték. Azt adják a közönségnek,
amit várnak tőlük: könnyű-, komoly-,
klasszikus- és népzenét. Ezen belül
viszont ők kívánják kialakítani, hogy
az konkrétan milyen zene legyen. –
Ez komoly felelősség, de mi vállaljuk
– mondja a karnagy, majd hozzáteszi: – Eddig úgy tűnik, hallgatóságunk
is nyitott a mi ízlésformálásunkra.
Azonban ezt sem bízzák a véletlenre:
Balázs Attila minden egyes koncertet
precízen felépít, amelyhez magyarázatot is fűz. Előre rögzített szöveg
alapján minden egyes művet felkonferál, ezzel azonban nem a hallgatóság
lexikális tudását szeretné gyarapítani,
hanem meg szeretné osztani velük,
hogy milyen művészi elképzelés alapján építették fel a koncertet, miért
azokat a zenéket választották: hiszen
a mondanivaló tolmácsolásának gondolatébresztő célja van. Egy karácsonyi koncert nem csak abból áll, hogy
olyan zenéket játszanak, amelyek
címében szerepel a „christmas” szó
– hangszereikkel meg kell hallatni, el
kell mondani és a közönség nyelvére
le kell fordítani az ünnep üzenetét.
A Dandárzenekar most a vízkereszti koncertre készül. Egyelőre csak eddig látják előre a programot. Remélik,
hogy a magyar honvédség élete minél
hamarabb visszatér a régi kerékvágásba, és akkor ők is jobban tudnak
előre tervezni. Mert mégis csak az az
elsődleges feladatuk, hogy zenéljenek.
pállné bodonovich ágnes
TATAI PATRIÓTA
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húszéves a magyary zoltán
népfőiskolai társaság
Tatán nagy és szép hagyománya van a népfőiskolának, amely hetvenöt éve Magyary
Zoltán támogatásával és kezdeményezésére indult el 1940. január 7-én.
Ezt a nemes hagyományt elevenítették fel a kezdeményezők húsz évvel ezelőtt,
1995. június 1-jén, amikorra az alapító közgyűlést összehívták, és huszonkét fővel
a városi művelődési központban megalakult a Magyary Zoltán nevével fémjelzett
népfőiskola.
a kezdetek (alapfok)

Az első lépések minden szervezet
életében nehezek, ez a népfőiskolára is érvényes. A névadóhoz méltó
és szakmailag a közigazgatáshoz
kapcsolódó programmal akartunk
indítani, ezért is terveztünk az önkormányzati képviselők számára
programot, amely jelentős érdeklődést váltott ki. Megvalósítására
1996-ban került sor. Még ebben az
évben emléktáblát állítottunk Magyary szülőházán, és megemlékeztünk június 10-i születésnapjáról.
1997-ben szerveztük meg az első
cigány kisebbségi önkormányzati
bentlakásos(!) képzési programot,
valamint az önkormányzatok munkáját segítő informatikai programot.
1998-ban került sor az első országos jellegű konferenciára, amelyet
mi kezdeményeztünk szociális foglalkoztatás témában, amely szintén
Magyaryék munkásságához kapcsolódott. Kezdeményezésük „Szociális
vármegye” néven vált ismertté. A civil szervezetekre vonatkozó törvény
még ebben az évben lehetővé tette
a közhasznú besorolást, amelyet a
szervezet megkapott.
1999-ben megvalósított programunkban Komárom-Esztergom megye környezeti- és természetvédelmi
értékeinek bemutatását vállaltuk.
2000-ben indítottuk el az elmúlt
tanévben is megszervezett, a magyar
történelmet bemutató, valamint az
első Európai Unióról szóló sorozatunkat szintén önkormányzati érdeklődőknek.
2001-ben indítottunk először
alapfokú számítógép-kezelői tanfolyamot, és az akkor még „Kistérségi
Társulás” néven ismert (ma járási
terület is) települések értékeinek
bemutatását célzó sorozatunkat. VéTATAI PATRIÓTA

2003-ban Héregen, Magyary Zoltán és felesége halálának helyszínén
emlékhelyet alakítottak ki. Az avatáson Dékán Sándor, a falu
akkori polgármestere mondott ünnepi köszöntőt
gül, de nem utolsó sorban ebben az
évben szerveztük meg az első Magyary-konferenciát.

a népfőiskola tevékenységének
fejlődése (középfok)

2002-ben nagyobb váltás történt:
a programok száma lényegesen megemelkedett, hat sorozatot szervezett
a népfőiskola. Ez év újdonsága az
„Egészségügyi programok” indítása
volt – ezek azóta is folyamatosak –,
amelyek közül a támogatás révén kisebb léptékben, de sikerült a megye
településeire is elvinni az egészségügyi ismereteket. Az érintett települések: Bakonysárkány, Dad, Dunaalmás, Héreg, Tardos, Vérteskethely és
Vértesszőlős.
2003-ban tovább bővült (szélesedett) a népfőiskola képzési kínálata,
az éves tanfolyamok száma elérte a

tizenkettőt, itt a biogazdálkodás volt
az újdonság. Volt még egy-egy program Héregen és Kocson is. A növekvő adminisztráció miatt szükség volt
főállású munkatársra, ezt az igényt a
munkaügyi szervezet segítségével,
pályakezdő fiatal alkalmazásával
sikerült kielégítenünk. Ez a növekedés vetette fel azt a gondolatot, hogy
a szervezet megszerezze a felnőttképzésre vonatkozó akkreditációt, a
törekvés sikerrel járt. Szintén ebben
az évben került sor a héregi Magyary-emlékhely felavatására a helyi
önkormányzattal együttműködve a
városi önkormányzat támogatásával.
2004 és 2010 között évente több
mint tíz tanfolyamot tartottunk.
2004-től önálló irodát béreltünk,
ott folyt a szervezési és adminisztrációs munka. 2004-es év azért is
nevezetes, mert ekkor volt az első
„hely szelleme” jellegű programunk
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Látogatás Érsekújvárra
a „Látóút” sorozat keretében

és ekkor indultak nyelvtanfolyamaink. Ettől kezdve tartunk – nem véletlenül – ünnepélyes népfőiskolai
tanévnyitókat is.
2005 azért volt jelentős a népfőiskola életében, mert ebben az évben
sikerült a Help Kht. partnereként hivatalos szakképző tanfolyamot szerveznünk kerti munkás, valamint szociális gondozó és ápoló szakmákban.
Fontos eseménye volt a városnak is
az Országos Népfőiskolai Találkozó
Tatán, valamint a Népfőiskolai Hírmondó indítása periodika jelleggel
(évente 2-3 szám).
2006-ban újdonság volt az „Ínyencek klubja” elnevezésű program.
2007-ben részt vehettünk a Magyar Népfőiskolai Társaság által kezdeményezett regionális programban,
amely a „partnerség” fejlesztését célozta meg az önkormányzatok és a
civil szervezetek között. A program
keretében Tatán, Oroszlányban és
a szomszédos Fejér megyei Bicskén
szerveztünk tréning jellegű képzést.
2008-ban indult el a „Biblia Éve”
kezdeményezéshez kapcsolódó vallástörténeti sorozatunk, amelyet kiemelkedő érdeklődés kísért. Ebben
az évben kezdtük el a „Kertek, parkok” c. sorozatot is, és az országosan
szervezett „Művelődés hete – tanulás
ünnepe” programhoz kapcsolódva
rendezvényt szerveztünk Dunaalmáson, Kocson, Szomódon és Tardoson.
Az év feladatainak sorában ekkor
jelent meg a munkaügyi információszolgáltatás nyolc, a munkatanácsadás hét munkatárssal.
2009-ben a nyelvtanfolyamoknak
köszönhetően ismét nőtt a tanfolyamok száma (tizenhét). Ekkor indult
hadtörténeti sorozatunk is. A szakmai együttműködés révén rendhagyó módon Esztergomban is tartottunk előadás-sorozatot. Kocson
három előadásra került sor. Az új
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kezdeményezések körébe
tartozik, hogy a
társaság elnöksége úgy döntött díjat alapít
a Közigazgatás-tudományi
Karon működő
Magyary Zoltán Szakkollégium kiemelkedő szakmai
eredményeket felmutató diákjainak.
2010 szintén jelentős állomás a
népfőiskola életében. Egyrészt a
tizenöt éves évforduló miatt, másrészt, mert szakmai tevékenysége
ismét gazdagodott. Kocson például
nyolc előadást tartottunk. Több szervezettel együttműködve sikeresen
szerveztük meg az Egészségnapot
(kb. ezer fő részvételével). Újdonságként elindult a „Magyar tájak
– magyar várak” c. programunk, és
fogadtuk az Országos Népfőiskolai
Találkozó résztvevőit is.
Az évforduló jegyében a népfőiskola elnöksége kiemelkedő eredményként értékeli a volt Tatai járásról készült, Magyary Zoltán – Kiss István:
„A közigazgatás és az emberek” c.
kötetének hasonmás kiadását, illetve
a népfőiskola tizenöt éves munkáját
bemutató kötet szerkesztését és közreadását.
„nem középiskolás fokon” – az
utolsó évekről

2011-ben a megkezdett munka
folytatódott. Itt is a nyelvtanfolyamok domináltak, de Kocson is szerveztünk hat előadást.
2012-ben új kezdeményezés volt
a „Beszélgető kör”, a „Lengyel-magyar…” program és a „Minek a házasság?” találkozói. A községek közül

Koszorúzás a Kocsi utcai Benda-emléktáblánál
a Benda-konferencia alkalmából 2013-ban,
Szász Zoltán történész emlékezett az első
Magyary-tanfolyamok szakmai vezetőjére

Bajon és Kocson is volt előadásunk,
és nagyobb teret kaptak a konferenciák is (három). De az „egyéb” kategória is érdekes, vegyes jellegű eseményekről van szó – ebben az évben
kilenc –, amelyek jelentőségük miatt
említésre méltóak.

Alapfokú számítógép-kezelő tanfolyam a Jávorka szakközépiskolában
(több mint húszat szerveztek)
2013-ban a történelmi sorozat
keretében a határon túli magyarok
helyzetével és a Trianon után kialakult államok történetével ismerkedtek a hallgatók. Nagy érdeklődést
keltett a tatai képzőművészeti hagyományok bemutatása, de új program volt „Az alkotmánytól az alaptörvényig” c. program és a „Magyar
irodalom története” is. Segítettük a
Versbarát Kör működését, és Tanácsadó Testületünk javaslatára elindult
a Népfőiskola Nap elnevezésű program is.
2014-ben ismét új sorozatok indultak: az „Erkölcs- és etika oktatás
segítése”, az „Esterházy család története”, a „Tatai medence természeti
értékei”, a pszichológiai sorozat és a
gyógynövény-ismereti tanfolyam (ez
bevételes). Ez azt is jelentette, hogy a
népfőiskolának minden napra jutott
programja beleértve a szombatot is,
sőt időnként még a vasárnapot is…
borsó tibor elnök
keresztesi józsef alelnök

TATAI PATRIÓTA
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Epilógus
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság munkája szakmailag és a helyi társadalom életében is fontos tényezővé
vált. Minden részletről, mozzanatról az ismertető keretében nem lehet szólni, azonban néhány fontos kérdést még
érdemes megemlíteni és az értékelők figyelmébe ajánlani.

• A társaság huszonkét fővel alakult meg, a taglétszám jelenleg meghaladja a százötven főt.
• Alapító elnökünk dr. Márkus Mihály püspök (tíz évig) volt, jelenleg ő a társaság tiszteletbeli elnöke. Ezt követően
Gyüszi László vette át a feladatot, a városi könyvtár volt igazgatója, szintén alapító tag. Őt követte dr. Mikolasek Sándor, Ászár akkori polgármestere, ő is alapító tag. Őt Keresztesi József alapító tag követte. Jelenleg – 2015-től – Borsó
Tibor, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat alelnöke látja el az elnöki tisztséget.
• Az elmúlt húsz év programjain a megye több mint negyven településéről vettek részt hallgatók a népfőiskola
rendezvényein.
• Az elmúlt húsz év alatt sok előadónk volt, többségük egyetemi (főiskolai) tanár, tudományos kutató, számuk megközelíti a hétszázat. Néhány példa a hosszú névsorból: Csányi Vilmos etológus, akadémikus; Hámori József agykutató
(volt miniszter); Mezey Barna, az ELTE rektora; Stumpf István alkotmánybíró; Vissy Károly meteorológus… Természetesen a helyi előadóknak is hosszú a névsora, pl. Czumpf Attila, vagy az orvosok közül említhető Gödölle Zoltán
és Pálfi János, valamint a nemrég elhunyt dr. Körmendi Géza, Kövesdi Mónika, Musicz László és még sokan mások. A
tanárok erkölcsi elismerésére alapította meg a társaság „Az Év Tanára” díjat, amelyet a hallgatók szavazatai alapján
adományoz az elnökség. Elsőként dr. Kőszeghy Miklós történész, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára kapta
meg az elismerést.
• A civil szervezetek működésének fontos eleme az együttműködés más szervezetekkel, partnerekkel. Ezt a törekvést tudatosan vállaltuk, és meghatározóvá vált a szervezet működésében, eredményes tevékenységében. Kiemelkedő
jelentősége van az önkormányzati kapcsolatnak és támogatásnak. Ennek tényezői a régebben kötött közművelődési
megállapodás, majd helyiség biztosítása a népfőiskola számára, de számos együttes programot is valósítottunk meg:
legfontosabbak a Magyary-konferenciák és a Magyary-hagyományok ápolása. Javaslatainkat elküldtük a város Magyary-tervéhez is, de a város vezetése támaszkodhatott a társaságra a helyi civil szervezetek működésének szakmai
vizsgálatában is. A népfőiskola másik meghatározó kapcsolata a megyei munkaügyi központtal alakult ki, részben a
foglalkoztatási támogatások révén, részben a szociális foglalkoztatási konferenciák szervezése során, és nem utolsó
sorban a munkaerőpiaci szolgáltatások ellátása területén, amelyet 2008-tól végez a népfőiskola. (Rövid időszakokban
a munkatanácsadás szolgáltatást is ellátta a szervezet.) Végezetül, de nem utolsó sorban a Közigazgatás-tudományi
Karral kialakult kapcsolatról kell szólnunk, amely alapvetően Magyary Zoltán szakmai tevékenységéhez kapcsolódik,
az ő emlékét erősíti, ápolja. Ez a kapcsolat hívta életre a Magyary-díjat, amelyet a Karon működő Magyary Szakkollégium hallgatóinak elismerésére alapítottunk. (A hallgatók rendszeresen közreműködnek a Magyary-konferenciákon.)
• Külön érdemes kiemelni a „Látóút” gyakorlatát, amelyet a régi népfőiskolai hagyományokból vett át a Magyary
Népfőiskola. Ennek lényege, hogy a tanfolyam gyakorlati résszel is kiegészül, a tanagyaghoz kapcsolódóan látogatásokat szervezünk. Ennek első példája a természeti- és környezetvédelmi programhoz kapcsolódott, de ezt követően
számos más jellegű látogatást is szerveztünk, pl. Budapestre a Terrorháza Múzeumba vagy a Károli Gáspár Református Egyetem Biblia Múzeumába, Észak-Komáromba, Székesfehérvárra és még számos helyszínre.
• A határon túli barátainkkal kialakított kapcsolat is fontos és említésre méltó. Eljutottunk testvérvárosainkba,
Szovátára és Szőgyénbe is. Mellette jó kapcsolat és együttműködés alakult ki a nagyváradi székhelyű, Bihar megyei
civil szervezet vezetőségével, akik több alkalommal is jártak Tatán. Dr. Fleisz János történész több előadást is tartott.
A nagyváradi Tibor Ernő Galéria képzőművész csoportjának kiállítást is szerveztünk. A későbbiek során Egei György
grafikus csatlakozott a Márványhegyi Nyári Képzőművész Táborhoz, az ő részvételét a népfőiskola biztosítja (idén
harmadik éve). Hangversenyt szerveztünk a kárpátaljai fiatal zongoraművésznek. A közelmúltban a Népfőiskolai
Napon a szlovákiai Tardoskedd művészeti csoportjai és kézműves körei is bemutatkozhattak.
• A népfőiskola nemcsak a városi önkormányzattal törekszik együttműködésre, közös programok szervezésére,
hanem más szervezetekkel is, illetve segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek induláskor ezt igénylik. Ilyen segítő
együttműködés alakult ki a Shakespeare Színház indulásakor, amelynek adminisztrációját mi végeztük egy ideig. A
Beszélgető Körnek és a Versbarátok Körének helyet biztosítottunk, amíg erre szükségük volt. Talán a legfontosabbnak
a Tatai Civil Társulás elindulásának segítése volt, valamint a programokban való aktív szervezési és szervezeti részvétel.
• A népfőiskolát és a kiemelkedő munkát végzőket elismeréssel is megbecsülték. Elsőként említjük a Budapesti
Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kari Tanácsa által adományozott Magyary Zoltán-emlékérmet, melyet
2008-ban kapott meg a szervezet. 2013-ban az akkor elnöki feladatot ellátó Keresztesi József „Az Év Önkéntese” elismerést, majd 2014-ben a Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatát kapta meg.
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság Tata városának egyik meghatározó, aktív civil szervezeteként működik,
amely a járásban és a megyében is – sőt országosan is – sokrétű munkát végzett az elmúlt években. Örömünkre szolgált, hogy a huszadik évforduló alkalmából bekerültünk a megyei Príma-díjra jelöltek körébe.
Ezekre az eredményekre méltán lehetünk büszkék!
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250 éves a tatai gimnázium,

az eötvös

Vannak, akik ma is a tatai gimnáziumként emlegetik, hiszen sokáig az egyetlen volt
Tatán. Többnyire azonban már úgy hívjuk: az Eötvös. Kétszázötven éves a gimnázium, amely nemzedékeket nevelt fel és nevel Tata büszkeségére. A múlt és a jelen – a
régen nagy hírű piarista gimnázium és a jelenben megbecsülést kivívó Eötvös – a
kettő együtt 250 éves.
Hány diák végzett a gimnáziumban
ezalatt? Nehéz volna kiszámolni. Bizonyos, hogy Tata mai lakosságának
sokszorosa. 250 éven keresztül minden évben végzős diákok serege lépett és lép ki a gimnázium kapuján tudással felvértezve, hogy helyt tudjon
állni önmagáért és másokért jövendő
életében. Már a 2014/15-ös tanév is
a továbbélő és megújuló tudás, valamint az iskolához való kötődés ünnepe jegyében telt. Sok-sok iskolai rendezvény jubileumi jelleget öltött, és
újak is gazdagították az egyébként is
színes palettát.

az ünnepi hét eseményei
A megemlékezés legünnepibb eseménysorozatának azonban novemberben, a 13-ai évfordulóhoz közeledve lehettünk részesei. November 5-én
évkönyvbemutatóval vette kezdetét
a jubileumi hét. A kiadvány címe, az
Ötévkönyv beszédesen utal arra, hogy
a jelen krónikája. Bár visszatekint a
múltra, de elsősorban a közelmúlt
eseményeinek dokumentuma. Barsi
Éva igazgató mutatta be a nyomdából frissen érkezett kötetet, melynek
borítóján a több mint százéves épület
kastélyszerű tömbjét látjuk, ahogy
visszatükröződik az Öreg-tó vizében.
A könyvbemutatót megtisztelte jelenlétével Michl József, Tata polgármestere és Borsó Tibor, a megyei közgyűlés alelnöke is.
Az évkönyvben, amelyet Csúzyné
Harasztos Julianna szerkesztett, helyet kapott az iskola története, és kirajzolódik az iskola arculata. A könyv
bemutatja az itt zajló oktatás és nevelés eredményeit, újdonságait és újításait, és mindegyik írásból világosan
kiolvasható a gimnázium értékrendje.
Kötődések című fejezetében az Eötvös szeretve tisztelt tanárai – akik
még ma is jelen vannak az iskola életében – vallanak a múltról, munkájuk36

ról, tanítványaikról. Dr. Árendás Vera,
Sóvágó Gyuláné tanárnők, Maknics
Gyula, Maráz László tanár urak iskolánk nagyra becsült tanárai, akikre
mindig úgy gondolunk, hogy jó volt
vagy jó lett volna a diákjuknak lenni,
és megtiszteltetés, hogy kollégájuk lehettünk, lehetünk.
Izgalmas írások szólnak a megújuló
természettudományos oktatásról és
versenyeinkről is, felvillannak a tudományos és kulturális programok,
melyeken a példaképek kerülnek
testközelbe. „Minden évben egyszer,
egy exkluzív este keretében kinyit a
Vakablak zenés, irodalmi kávéház”.
Üde színfoltja az évkönyvnek a diákok
alkotásaiból összeállított fejezet is.
A könyvbemutató népes közönsége megtekinthette a gimnázium volt
tanítványainak munkáiból rendezett
Ünnepi képzőművészeti kiállítást.
Lévai Ádám képgrafikus, a gimnázium művésztanára nyitotta meg a
tárlatot, és méltatta a művészek alkotásait. Az Eötvös Galéria látogatói
megismerkedhettek Árendás József,
Munkácsy-díjas grafikus munkáival.

Az ő nevéhez rengeteg olyan mozi- és
színházi plakát fűződik, amelyeket mi
is ismerhetünk. A fiatalabb nemzedék
tagjai közül Varga Benedek, Matyus
Dóra grafikus művészek és Sztruhár
Zsuzsanna festőművész képeit láthattuk. Az alkotók nagyon különböző
egyéniségek, ám műveik egyetlen dologban mégis hasonlítanak: bravúrosan könnyedek, és képesek megállítani a látogatót.
November 6-án olyan rendezvényre került sor, amilyen még nem volt
az Eötvösben, de a diákok remélik,
hogy a visszatérő programok között
találkozhatnak majd vele. Ez volt az
Eötvös Feszt. Új színt hozott az Eötvös diákéletébe, részben a produkciók jellege miatt, részben azért is, mert
a vetélkedésre meghívást kaptak a
tatai középiskolák diákjai is. A díszterem színpadán fellépő énekesek, a
zenekar, a táncosok, akrobaták, ugrókötelesek lenyűgözték a közönséget.
Az Eötvös Feszt megmutatta, milyen
örömteli lehet az iskolák diákjai közötti nyitott és egymást ösztönző kapcsolat.
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KULTÚRA
az eötvös-gála
A gimnázium nagyszabású produkcióval készült a gálára, a jubileumi
záróeseményre. Mindenki lázasan
tevékenykedett, vendégek érkeztek,
próbák zajlottak. A sportcsarnok is
ünneplőbe öltözött az alkalomhoz illően. És elérkezett a pillanat. A terem
zsúfolásig megtelt november 13-án
délután 5 órára. A Himnuszt a több
mint hétszáz fős ünneplő sereg érzelemmel és erőteljesen énekelte. Szárnyalt a dallam a kórus részvételével. A
felemelő és torokszorító pillanatban a
múlt is ott volt velünk.
Az ünnepséget beszédek nyitották.
Bencsik János országgyűlési képviselő, majd Michl József Tata város polgármestere köszöntötte a 250 éves
alma matert. Emelkedetten és mégis
személyesen szóltak az ünnepről, egy
hasonlóan nagy múltú gimnáziumról,
illetve az Eötvösben töltött évekről. A
diákok körében ezek az érzékletesen
felidézett emlékek, párhuzamok keltették a legnagyobb tetszést.
Barsi Éva, a gimnázium igazgatója múlt és jelen együttéléséről szólt,
majd visszatekintett az iskola történetének sorsfordító eseményeire az
alapítástól egészen a jelenig. Megemlékezett az iskolaalapítás és oktatás
felemelő, tevékeny éveiről, a múlt
viharos vagy fejlődést hozó időszakairól: az elnémetesítő törekvések oktatási következményeiről, a szabadságharc bukása után az alacsonyabb
szintre süllyesztésről, a főgimnáziummá alakítás új távlatairól, a megépült
új főgimnáziumi épületről, a 20. század történelmi viharainak hatásáról.
Beszédében kiemelte: „ A gimnázium,
bármely korban, bármilyen néven működött is, tisztességgel dolgozva, emberségre, erkölcsre, tudásvágyra nevelte az ifjúságot. Ezeket az értékeket
őrizte és védte az iskola a történelem
ránehezedő terhe alatt a távolabbi és
közelebbi múltban, és ezekhez ragaszkodik a jelenben is. 250 év alatt tatai
és Tata környéki családok generációi
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nevelkedtek itt. Több nagy tudású ember nevelt és nevelkedett az iskola falai
között. Több ezren mentek egyetemre,
és lettek orvosok, mérnökök, kutatók,
jogászok, tanárok, közgazdászok, művészek, sportolók, környezetünk meghatározó egyéniségei, akik a mai napig
szívesen gondolnak Alma Materükre.”
az ünnepi előadás, a carmina
burana
Az iskola különleges meglepetéssel
készült a rendkívüli ünnep alkalmából. Olyannal, amely méltóan nagyszabású a gimnázium múltjához, melyben
találkozhat a múlt, a jelen és a jövő.
Egyetlen produkcióban szerepelhetnek az Eötvös volt és mostani diákjai.
Ez az ajándék Carl Orff zeneműve, a
Carmina Burana volt, a középkori világi énekeket feldolgozó mű, amely a
világot mozgató erőt, az életörömet
állítja a középpontba. Időtlen zene ez,
amely megragadja a változó világot,
így ily módon is illett az alkalomhoz.
Az előadás az összetartozásnak és
összefogásnak csodálatos példája lett.
Emlékezetes esemény nemcsak a gimnázium, de Tata kultúrtörténetében is,
hiszen ilyen nagy előadói apparátust
igénylő mű még nem hangzott el a
gimnáziumban.
A produkció lelke Schmidt Mónika tanárnő volt, tőle származott
az előadás ötlete, és karvezetőként,
szervezőként a legtöbbet tette a mű
megszólaltatásáért. Kiváló társak segítették. A kórus betanításában és
szervezésében Eiplné Pál Alexandra,
a gimnázium volt diákja, az ELTE karvezetés szakos hallgatója, a zenekar
életre hívásában pedig Szicsó István,
a tatabányai zeneiskola tanára vállalt
oroszlánrészt. A munka még tavasszal
kezdődött, az első próbákat júniusban
tartották.
Az előadás napján százötven ember
állt a színpadon. A nyolcvan fős kórusból hatvanan az Eötvös régi és mai diákjai, tanárai voltak, és a zenekarban
is sok Eötvös-kötődésű zenész játszott. A felnőtt
kóruson túl a
Menner Bernát
Zeneiskola szolfézscsoportjából
alakult gyermekkórus is nagy sikerrel szerepelt
az előadásban.
A zenekar főképp tatai és tatabányai zenészekből alakult, de
győri és budapesti

hallgatók is részt vettek benne. Önzetlen segítséget nyújtott hangszereik
kölcsönzésével a tatai lövészdandár
zenekara, az oroszlányi zeneiskola
és a Győri Nemzeti Színház. A művet
Bencsik Pál karmester vezényelte.
Szólót énekelt Szakács Ildikó, Mikecz
Kornél és Varga Donát.
A mű alapjául szolgáló versgyűjteményből részleteket szavalt Petrozsényi Eszter színművésznő, Tóth Zsóka
előadóművész, Fischl Ágnes, Bor Olivér és Schweighardt Tamás.
A közönség lelkesen, állva tapsolta
az évfordulóhoz méltó, nagyszabású
és sokakat megindító előadást. Teljesült a műsorfüzet ígérete: Orff zenéjének ritmusa, dallamai a szívünkig
hatoltak, a múlt álmába repítettek,
bár kevéssé emlékeztetnek középkori muzsikára. Szívünkbe zártuk az élményt, és megőrizzük.
A megújult iskolazászló avatása
zárta a jubileumi megemlékezést. A
zászló az összetartozás szimbóluma, a
hozzákötődő szertartás pedig a megbecsülés kifejezése. Ez a hagyomány
éledt újra az évforduló alkalmából.
Partnerintézményeink képviselői kötötték fel szalagjaikat a gimnázium címerével díszített zászlóra. A közösség
tisztelettel fogadta, és nagy tapssal
üdvözölte a régi-új hagyományt.
Az ünnep elmúltával a gimnázium
ismét a jelen és a jövő feladataira
összpontosítja energiáit, de mindig
készek vagyunk egy kis emlékezésre,
múltidézésre. Ebben társunk lehet a
Tablók könyvének bővített kiadása,
amely szintén a jubileum alkalmából
jelent meg.
sándor mária

A fotókat Mike Ariel, Naszák István és
Rochlitz István készítették.
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SZÍV, LÉLEK, HIT
a várakozás szentsége
Örömöt várni maga is öröm... Sokan sokféleképpen megfogalmazták már azt a különleges
érzést, amely megelőzi az öröm beteljesedését. Egy német közmondás szerint: Legszebb
öröm az örömvárás, s ezt ádventben tudatosan éli az egyház népe, de gyaníthatóan azok is,
akik úgymond nem „templomosok“.
Így az év végén, az ádventi időszakban tulajdonképpen készülünk a nagy karácsonyi megállásra/ünneplésre, s bár ez a négyhetes időszak általában nem a lassulás művészetéről híres – sokan még ádvent utolsó napjaiban, sőt óráiban is izgatottan szaladnak ide-oda, hogy
véletlenül se hiányozzon semmi a fa alól, s az ünnepi asztalról –, mégis ezt a célt szolgálná.
mindenki vár valamit

Van, aki az első hóesést, van, aki
a téli szünetet, van, aki egyszerűen
csak az év végét várja, mert az ádvent így a harmadik évezred elejére
itt Európában már nem csak vallási
szerepet tölt be, hiszen ilyenkor vannak az ádventi vásárok. Jóllehet ezek
a hetek mára a kommersz és „félgagyi vagy teljesen-az“ eladásának
38

csúcsidőszakai. Eredetileg az ádventi
délutánok/esték fényfüzéres - forralt
boros „fílingje“ nem a vásárlási kedv
fokozását szolgálta, hanem az emberek, egy város, egy falu nagyobb közösségének találkozási lehetőségét.
Ennek az év végi, ünnepváró felfokozott hangulatnak mindig megvan
a maga meghitt, bensőséges varázsa,
csak sokszor nem veszünk tudomást
róla. Hiszen ilyenkor kedvesebbek

az emberek egymáshoz, érzik, hogy
szűkebb köreikben hamarosan valami jó fog történni velük, mert az év
végi megállásnál végre együtt lehet a
család, s több idő jut barátok, rokonok összejövetelére is. Erről is szól
tehát az ádventi időszak.
A hívő ember a többnyire maga
készítette/díszítette koszorún gyertyagyújtásaival azonban nem csak
a csöndes perceket, az Istennel való
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cur deus homo?

Isten ennyi minden? Mert mindaz,
ami részekből áll, nem tökéletes egység, hanem több önmagától különböző dolog. (Szétbontható a valóságban
és az értelemben). Istenben azonban
nincsenek részek, mert Ő maga az
egység, amelyet még az értelemben
sem lehet szétbontani.

Isten azért Isten, mert az emberi
elme számára maga az abszurditás.
Ő nincs a térben és az időben, hanem
minden Őbenne van. Isten nem volt
sem tegnap és ma, és nem lesz holnap se, mert Ő az örök Van. Mindemellett Isten maga az Élet, a Bölcsesség, az Igazság, a Jóság, a Boldogság,
az Örökkévalóság és minden, ami jó.
Az emberi értelem persze nem tud
ennyi jót egyszerre felfogni és átfogni. Hogyan lehet az oszthatatlan egy

– írja János evangélista a prológusában, s ez az Isten megmutatja,
kinyilatkoztatja magát abban, ami
a leglényegesebb az emberi lét számára: ez pedig a szeretet. (Nem véletlenül ez az egyik leggyakrabban
előforduló szó Jánosnál!) A szeretet
soha nem ideológia – idealizálva sem
szabad elfelejteni –, sem nem politikai irányzat, hanem az az Isten-megalkotta, s fenntartott élet-folyamat,
amelyben az ember megélheti léte
értelmét.
Isten nem azért lett emberré, hogy
„kipróbálja“, milyen embernek lenni,
hanem hogy megmutassa: milyen
embernek lenni! Természetesen Istenre hasonlítani sosem fogunk, de
ha életünk krisztusivá válik, azaz követjük Jézus Urunk tanítását, akkor
valami isteni keveset tükrözhetünk
itt a Földön a mennyei Fényből.

töltekezés intenzívebb lehetőségét
keresi, hanem lélekben készül arra
az ünnepre, amely megfoghatóvá
teszi számára a Megfoghatatlant, a
Felfoghatatlant: az Isteni Csodát, az
emberré lett Krisztust.
„Miért lett az Isten emberré?“ –
teszi fel a kérdést Canterbury Anselmus, a nagyhatású skolasztikus
teológus a 11. században. Míg ő az
okságon gondolkodott a filozófia
bölcseleti törvényei szerint – vajon
mi volt az értelme az Isten inkarnációjának –, addig a 21. század embere
azon mosolyog, jobb esetben (el-el)
gondolkodik, hogy milyen módon
történ(hetet)t a megtestesülés.
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„az ige testté lett“

Karácsony élménye minden esztendőben felemelő, de önmagában az
emelkedett szentesti érzés még nem
adja meg azt, amiért karácsonykor
megállunk. Jóllehet liturgiai szempontból az egyházi esztendő kezdetének első nagy ünnepén Krisztus
megszületését ünnepeljük, de valójában várakozásunk célja, hogy szívünkben is megszülessen az Isten...
Ádvent
várakozásának
szent
csöndje tehát a Szentet keresi, hogy
az Élet Fénye átjárja a lelket, s az élet
nehéz, olykor keserű pillanataiban
is felfedezzük az Élet Istentől jövő,
sorsunkba rendelt reményteljes ízét.
Aki így látja 2015 ádventjét, azt nem
kerülik el az áldások, a tartalmas találkozások, beszélgetések, melyek
erőt adnak a töltekezésre és lendületet a szükséges változásokhoz...
frankó mátyás
evangélikus lelkész
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MOZGÁSBAN

Pezsgőgyári lóversenytér

tata, mint európai „lóbirodalom”
A lovassport technikai sportág, amelyben a lovas és a ló összehangoltan végzi a szakágnak
megfelelő gyakorlatokat. A magyar lótenyésztés története a reformkorban kezdődik és Széchenyi István nevéhez köthető. Az 1815-16. évi európai útja alkalmából angol méneket és
kancákat hozott haza, és a Magyarországra szerződtetett idomárokkal elkezdte a lovak tenyésztését és versenyeztetését. Kezdeményezője volt az 1842-ben megalakult Pesti Lovaregyletnek, majd ezt követően Kisbéren elindult a magyar telivértenyésztés és versenyzés
kora.
A MÉNESALAPÍTÓ ESTERHÁZYAK

„A 19. század utolsó harmadában Tata,
Európai hírű „lóbirodalom” volt. A tatai
Esterházy uradalom saját tréningpályával
rendelkezett, amely mellett „versenyló
idomító intézet” működött. Az osztrák és
magyar főurak Tatán készítették fel lovaikat a versenyekre. Saját versenypályája
is volt az uradalomnak, melyen 1863-tól

gróf Esterházy Miklós József
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kezdve kisebb megszakításokkal magán-,
majd nyilvános lóversenyeket rendeztek.
Esterházy Miklós Ferenc (1804-1885)
ménesét 1852-ben alapította kétszázöt
lóval, mely az ő irányítása alatt élte virágkorát, tevékenysége meghatározó volt
a magyar lótenyésztésre és a ménesek
létrejöttére. Esterházy jelentős vagyonából bőven juttatott a lóistállók, a ménes és a versenypályák megépítésére és
fenntartására, „importja” nyomán angol
zsokék és trénerdinasztiák alakultak ki
Tatán.”(1) Az Esterházy család hagyományosan lókedvelő volt, a ménesalapító
fia, gróf Esterházy Miklós József (18391897) 1862-ben létesített versenyistállót
Tata-Remeteségpusztán. Ezzel párhuzamosan lovas karrierjét is építgette, amely
1863-ban az első nem hivatalos tatai lóversennyel egy időben kezdődött. Az első
hivatalos lóverseny, a kiegyezés évében,
1867-ben volt Tatán.
„Tatán korszerű, jól öntözött homok
és gyeppályák álltak a tréningező lovak
és lovasaik rendelkezésére. Az Esterházy
istállókat – a ménest és a versenylovakat
– Remeteségpusztán helyezték el, de több
magán- és béristálló is volt a város területén, szintén az Esterházyak tulajdonában.”(2) A szakírók egyöntetű véleménye
szerint az 1886-ban az Öreg-tó partján
épült lóversenypálya az Osztrák–Magyar

Monarchia legszebb ilyen jellegű létesítménye volt. Itt folyamatosan mintegy
300 versenylovat neveltek, idomítottak.
„A versenypálya így Bécsből és Pestről is
könnyen megközelíthető volt. Tata volt a
19. század utolsó évtizedében a „magyar
Epsom”, ahol Bécs és Budapest legnagyobb sportkedvelői találkoztak. Tata a lóversenyek időszakában a monarchia társasági életének rivaldafényébe került.” (3)
A lóversenyek tatai népszerűségére jellemző, hogy az 1890-es lóversenyt személyesen tekintette meg Ferenc Ferdinánd
trónörökös, aki akkor több napot is töltött
a városban az Esterházyak vendégeként.
Ekkor évente három-négyezer ember követte a lóversenyeket a helyszínen.
Esterházy kiváló osztrák kapcsolataira
jellemző, hogy Erzsébet királyné „kedvence éveken át Esterházy Miklós gróf volt,
a híres „Sport Niki”, a bécsi Jockey-Club
egyik alapítója.” (4) Nemzetközi kapcsolatrendszerében meghatározó volt, hogy
„a monarchia lóversenyüzemében kiemelkedő szerep jutott Tatának.” (5) Esterházy
versenyszínei, a sárga és a kék, valamint a
griff karddal és rózsával már az 1860-as
évektől rendszeresen megjelentek a Monarchia és Németország lóversenyein.
1907-ben tíz versenyistálló volt Tata-Tóváros területén, mintegy háromszázötven-négyszáz lóval. A versenyistálTATAI PATRIÓTA
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lók közül a nagyobbak közé tartozott az
Egység utcában a Szemere, a Pezsgőgyár
mellett a Hutschenreiter, az Ady Endre utcában a Milne, a Lovarda alatt a volt Svájcerájban pedig az Esterházy istállók. Meg
kell említeni azokat az angol idomárokat
– Robert Adams, John Beeson és Alfred,
Wilhelm Maw, Hitch György, Henry Milne
és Robert Smart –, akik az 1860-as évektől éltek a városban. Beeson és Milne az
Almási úti temetőben nyugszik. Milnével
versenyzett sok éven keresztül a magyar
lótenyésztés egyik legkitűnőbb lova, a
Tokyo. A leghíresebb tatai zsokék között
tartották számon Bonta Ferencet, Janek
Gézát, Fettig Alajost, Gulyás Mihályt és
Szente Károlyt. Janek kitűnő eredményeit
mutatja, hogy az 1903-as angol versenyévben huszonhárom győzelmet aratott,
Magyarországon pedig mintegy húsz éven
keresztül volt egyeduralkodó.
A Vadász és Versenylap 1886 elején írt
Esterházy Miklósról mint a tatai lóversenyek létrehozójáról: „1870-ben Európa
legjobb „úrlovasa” volt, és 27 díjlovaglást
nyert meg. Akkoriban huszonöt lova volt.
Számára a tatai lóversenyzés lehetőségei
voltak a legfontosabbak.” (6)
„Tatán az egyes lóversenyeket a város
sok pontján plakátok is népszerűsítették,
mely szerint a helyárak negyven fillértől
hat koronáig voltak, különvonat indult
Budapestről Tatakertre.(?) A versenytéren fedett tribünök, totalisateur, bookmaker, zene és vendéglő is volt.” (7)
A lóversenyek jelentős ipari- és vendéglátói fejlődést hoztak, a tatai fürdőhelyek
látogatottsága és igénybevétele óriási
mértékben növekedett, bevételeik megtöbbszöröződtek. A tréningtelepek folyamatos munkalehetőséget, megélhetést
biztosítottak a helyieknek.
A TATAI LOVASÉLET HANYATLÁSA

1897-ben meghalt gróf Esterházy Miklós József, a tatai „lóbirodalom” létrehozója. Az ezt követő években lassú hanyatlás
következett a tatai versenyek szervezésében, a versenyek időpontját a trénerek és
istállótulajdonosok tiltakozása ellenére
előbbre hozták, emiatt a legjobb lovak el
sem jöttek a tatai versenyre. „A gróf birtokait unokatestvére Esterházy Ferenc örökölte, aki a tata-remeteségi ménes állományának jelentős részét átcsoportosította a
devecseri ménesbe. A hanyatlás Esterházy Ferenc 1909-ben bekövetkezett halálával tovább folytatódott. A tréningtelep és
a versenypálya lassan elnéptelenedett.”
(8) A nehézségek ellenére az 1898-as év
kiemelkedő eseménye volt, hogy megalakult Tatán, az Esterházy kastélyban az
Országos Lovász Segélyegylet, 1899-ben
pedig a monarchiában elsőként, Tatán
próbálták ki azt a startgépet, amely húsz
ló indítására volt képes. További szenzációja volt az évnek a Berlin-Tata „messzehajtó verseny” Tatai vár célállomással.
TATAI PATRIÓTA

„Az első világháborút követően Tata
szerepét fokozatosan átvette az alagi
tréningtelep. A ménes utolsó példányait
1923-ban értékesítették.” (9) Az istállók
iránti igény csökkenésének fő oka a háborús veszteségekben kereshető, miután a
felére csökkent a magyar telivérek száma
a háború utáni években.
„Miközben az egykor híres ménes megszűnt, Remeteségpuszta egy új ménesnek
adott otthont. Az új ménes állományából
került ki az a négy szürke ló, amely a nagysikerű Ben Hur című filmben kapott „szerepet” 1927-ben.” (10)
A Tata-Tóvárosi Híradó 1932. 12. számából a gróf Esterházy ménesnek a budapesti mezőgazdasági kiállításon aratott
nagy sikeréről értesült a város közvéleménye. „Mind a lipicai, mind pedig az „arabs”
lovakkal elnyerte a kiállítás legnagyobb
díját. A három első díj mellé három második és több más díj is csatlakozott.” (11)
A ménes fennállása azonban csak rövid
ideig tartott, hiszen „1944. január 5-ig felszámolták a ménest, lovainak nagy részét
magánemberek és a bábolnai ménes vásárolta meg.” (12)
1945 UTÁN A MEGTŰRT KATEGÓRIÁBAN
AZ „ÚRI SPORT”

Az ezt követő években, évtizedekben a
lósportot szisztematikusan visszafejlesztették, mivel „úri sportnak” bélyegezték,
a szakág központi támogatásokból sem
részesült. Az a döntés érvényesült, hogy
a lótenyésztést és egyes helyeken a lóversenyek szervezését a helyi mezőgazdasági üzemekre (állami gazdaság, TSZ) kell
bízni. Felmentették a nagy tenyésztési és
versenyzési tapasztalatokkal rendelkező
szakembereket. Tatán ennek a szakágnak a létrehozását, fejlesztését az állami
gazdaságra bízták, amely a szerencsének
is köszönhetően rendelkezett az ehhez
szükséges eszközökkel, az Esterházyaktól megmaradt, de leromlott állapotban
levő ingatlanokkal. 1968-tól több mint
két évtizedig állandó helyen, a gimnázium
alatt elterülő hangulatos erdei tisztáson
kiépített akadálypályán tartották a díjugrató versenyeket, melyek szervezésében
Galkó Ernő, Lomniczi Béla, Nagy Antal és
dr. Vető József jelentős szerepet vállalt. A
korábban megalakult Tatai Lovasklub és
a Lovasiskola fenntartója az állami gazdaság volt.
„Tatán 2009-ben megrendezett „Lovak
és Emberek” címet viselő konferencia ösztönzően hatott a Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesület megalakulására.”
(13)
Az évente ismétlődő budapesti Nemzeti Vágta a szakág legkiválóbbjainak jó
megmérettetés, ebből az elmúlt években
a „tatai lovasság” is kivette részét, hiszen
a közvetítésekből Európa-szerte láthatták
Mátyás Edina Daniellát, aki Káder Blanka
nyergében 2012-ben harmadik, 2015-ben

Mátyás Edina Daniella a
Nemzeti Vágtán
Balu Gidrán Bajnok nyergében pedig a negyedik helyen végzett Tata képviseletében
a több mint négyszáz vágtázó közül.
A továbbiakról beszéljenek az illetékesek.

A 21. század első évtizedében Horváthy
Lóránt, Kertváros önkormányzati képviselője kezdeményezésére a családi napok
programjaként a régi pályák helyén újra
megszervezték a lóversenyeket. A kezdeményezés telitalálat volt, melyről a szervező-képviselő így nyilatkozott:
vámosi lászló: Képviselő Úr, ha most a
Nagy Sportágválasztó eseményen lennénk,
Ön mely sportágat választaná és miért?
horváthy lóránt: Fiatal koromban
az úszással kezdtem ismerkedni, majd
hamarosan a tenisz lett a kedvencem.
Már akkor is vonzott a sportágban rejlő folyamatos játék, a küzdeni tudás és a
koncentráció mind egyéni mind csapatversenyben. A lényeg a „korhatár” nélküli
teniszezés lehetősége.
Hasonló jegyeket hordoz a kerékpározás és a síelés is, mindkettő természet
közeli, valamint biztosítja az egészséges
testmozgás lehetőségét. A „ráérő idő” lehetőségeit is kihasználva nagyon vonzó
számomra a családi kapcsolatokat is erősítő gyalogtúrázás. A mai sokat ülős életben örömmel biztosítok időt a rendszeres
úszásnak a jó közérzet, a fizikai állapot és
az edzettség érdekében. A lovassporthoz
személyes kötödésem is van, hiszen nagyapám, akit sajnos már nem ismerhettem,
Kisbéren igen megbecsült méneskari százados volt.
v.l.: A 19. század második felére esik a
tatai lovassport fénykora, amely az Esterházyak érdeme. Ön szerint mit kell tenni
azért, hogy a városlakók újra értékeljék a
nagyszerű elődök erőfeszítéseit?
h.l.: A mai mindennapokban nyoma
sincs annak a pezsgő polgári és lovas
életnek, amely csodálatos városunkat
jellemezte a kiegyezés utáni időkben, a
huszadik század harmincas éveiig. Pedig
Tata-Tóváros (Kertváros) Európában is
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kiemelkedő szerepet játszott a lovasélet
meghonosításában, hála gróf Esterházy
Miklós előrelátó és sikeres diplomáciai
munkájának.
A köztudat mára már mindezt elfelejtette, ennek felelevenítése és tartalommal
megtöltése, képviselői feladataim fontos
részét képezik. Ezt a szándékot tükrözik
az Öveges és a Diófa utcai portálokra kihelyezett „Képek Kertváros múltjából”
helytörténeti és közinformációk, ezek
reményeim szerint jó célokat szolgálnak.
Terveim között szerepel a korábbi lóversenypálya nyomvonalának összevetése
Kertváros jelenlegi beépítettségével, hogy
az itt lakók meggyőződhessenek arról, dobogtak-e lópaták családi házuk területén.
Ahol pedig a versenypálya keresztezi a
jelenlegi közutat, ott valamilyen hasznos
információval, jellel szeretnénk utalni a
múlt eseményeire. A kertvárosi hagyományok folytatásának jó lehetősége a Kertvárosi Nap kezdeményezése, melyben
családi programok, a Pezsgőgyári lovas
díjugrató verseny szervezése szerepel a
célok között. Az Esterházy Pezsgőgyár
1905-től jelentős szerepet játszott a lovas
életet kísérő társadalmi rendezvényeken.
v.l.: Ön Kertváros önkormányzati képviselőjeként kezdeményezője volt a lóversenyek újraindításának. Milyen eredményekről, tapasztalatokról tájékoztatja a Tatai
Patrióta Olvasóit?
h.l.: A Pezsgőgyár melletti egyedülálló
szépségű füves, fás területre álmodtuk
meg a Tatai és Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Egyesülettel összefogva a hagyományok folytatását. A területet mindig
szívesen vették igénybe különféle rendezvényekhez, de azt gondolom, hogy a Pezsgőgyári díjugrató versennyel találtuk meg
a tatai lovasok méltó felvonulási területét.
Ebben az évben már második alkalommal
hívtuk a kertvárosi családokat, polgárokat
és a díjugrató lovasokat a hagyományok
ápolására. Örömteli az érdeklődés, a sok
pozitív visszajelzés, valamint a rendezvény szervezése körüli segítségnyújtás,
amelyet ezúton is nagyon köszönök mindenkinek. Találkozzunk jövőre is!
Tata város polgármester, Michl József
kertvárosiként rendszeres résztvevője és
segítője a Kertvárosi Napoknak, valamint
jelentős szerepet vállalt a Tata Város Díja
átadásával az évente tartott lóversenyeken.
Erről is nyilatkozott a Tatai Patriótának:
vámosi lászló: A ló és lovas több mint ezer
éve magyar nemzeti jelkép és egyúttal nemzeti érték is. Mit jelent ez az Ön számára?
michl józsef: Hazánkban a ló és az ember viszonya több mint ezer évre nyúlik
vissza. Már ősi állattenyésztő elődeink is
szoros kapcsolatban éltek a lovakkal. A
ló nagyban befolyásolta történelmünket,
nemzetünk sorsát. Gondoljunk csak vis�sza akár a honfoglalásra, mekkora szerepük volt benne a lovaknak. A magyar nép
számára a ló több mint haszonállat, hoz-
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zátartozik történelmünkhöz, identitásukhoz, nem hiába nevezzük magunkat lovas
nemzetnek. Ezt a hagyományt mindenképp őriznünk és ápolnunk kell!
v.l.: Tata a 19. századtól a lósport és a
lótenyésztés egyik fellegvára volt az Osztrák–Magyar Monarchiában. A kormány
által meghirdetett Nemzeti Lovas Program
sok kiváló lehetőséget ajánl városunknak,
mint az állattenyésztés és a lótartás támogatása, az iskolai lovas oktatás, lovaspark
létrehozása, illetve lovastúra útvonalak
kialakítása. Polgármester úrnak milyen
elképzelései vannak ezen programok megvalósításáról Tatán?
m.j.: A lovas programok rendezésének,
szervezésének az kell legyen a fő célja,
hogy gyermekeinket közelebb hozzuk a
lóhoz. Néhány évvel ezelőtt olyan gondolattal indultunk el, hogy biztosítanunk
kellene általános iskolásainknak azt a lehetőséget, hogy az oktatás egy ideig lovas
helyen legyen. Ez azt jelentené, hogy az
egyik évfolyam lovas környezetben tanulna néhány napig, akár több hétig. Minden
tantárgyat a ló megközelítéséből sajátítanának el: énekórán lovas énekeket tanulnának, rajzórán lovat rajzolnának, testnevelésórán lovagolnának, földrajzórán
arról tanulnának, hogy melyik lófajta
honnan származik, és mit kell tudni arról
a tájegységről és így tovább. Ez az elképzelés jól illeszkedik ahhoz a programunkhoz, hogy „Minden gyerek sportoljon vagy
gyakoroljon valamilyen művészeti ágat
vagy mindkettőt”. Itt szépen találkozna a sport és a művészet, és lényegesen
több gyerek tudna kapcsolatba kerülni
a lóval. Nagy öröm, hogy városunk immáron három nagyobb lovas programmal büszkélkedhet. A Tatai és Térségbeli
Lovasélet-fejlesztő Egyesület már évek
óta megrendezi a Szent György Napi Lovasünnepet és a Mihály napi vásárral egybekötött Lóvoda Napot. Mindkét program
egyre népszerűbb, és évről évre több látogatót vonz. Úgy, mint a Kertvárosi Nap
keretében rendezett Pezsgőgyári díjugrató verseny, amelyre az ország minden

területéről érkeznek versenyzők. Ezt a
három programot mindenképp tovább
kell erősítenünk. Ezenkívül szeretnénk
megteremteni a tájlovaglás lehetőségét
lovastúra útvonalak kialakításával. Az
elmúlt évek során már számba vettük,
hogyan lehetne a tófarokban, illetve erdeinkben olyan ösvényeket kialakítani a lovasok számára, hogy ne zavarják egymást
a gyalogosok, kerékpárosok és a lovaglók.
Mivel a kistérségben is komoly lovasélet
folyik, felmerült az az ötlet is, hogy lehessen például Tata és Kocs között lovas szekérrel közlekedni, nem a főúton, hanem
mezőgazdasági úton. Ez a környék újabb
turisztikai attrakciója lehetne. Mindezek
megvalósításához komoly pénzügyi forrásokra van szükség, amelyek egyelőre nem
állnak rendelkezésünkre. Bízunk benne,
hogy közös összefogással, a pályázatok figyelésével, a Tata és Környéke Turisztikai
Egyesület bevonásával van esélyünk ezek
megvalósítására. Bőven van még ötletünk,
hogyan lehetne helyben továbbfejlesztenünk a lovaséletet. Már több kidolgozott
projektünk is van, amelyekről érdemes
továbbgondolkodnunk.
vámosi lászló
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MESTERSÉGEM CÍMERE
az autóiparhoz szenvedély,
energia és nyitottság kell
Most nagyon pörög az autóipar – mondja Fenyvesi József, a GEDIA Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. A préselt és hegesztett biztonsági és ütközésvédelmi karosszéria elemeket gyártó cég
kemény évet zár idén, rengeteg plusz megrendelésük volt, amelyeket egytől egyig teljesíteni
tudtak a dolgozók támogató hozzáállásának köszönhetően. Fenyvesi József szerint az autóiparhoz
szenvedélyre, energiára és nyitottságra van szükség.
Milyen évet zár idén a GEDIA Kft.?
Ötvenmillió eurót meghaladó árbevételünk lesz. Kemény év van mögöttünk rengeteg plusz megrendeléssel.
Az elmúlt esztendőkben általában
attól szenvedtünk, hogy kevesebb
megrendelésünk volt, mint vártuk.
Idén pont ennek az ellenkezőjét állíthatjuk.
Milyen terveik vannak a közeljövőben?

2015-ben ötezer négyzetméteres
csarnokkal bővültünk. Most elértük
azt a gyártási kapacitást, amelyet
ismételt terjeszkedés nélkül egy
évig tudunk fenntartani, aztán ismét
szükség lesz valamilyen fajta bővítésre.
TATAI PATRIÓTA

Az autóipar rettenetesen gyorsan
változik. Milyen tulajdonsággal kell
rendelkeznie annak a cégnek, amely
talpon akar maradni?
Nyitottnak kell lenni az állandó
változásra, és nagyon magasnak kell
lennie a cég stressztűrő képességének. Komoly minőségi elvárásoknak
kell nap mint nap megfelelnünk, sokszor azonnali intézkedésekre van
szükség. Bármilyen kis probléma
adódik, nekünk arra azonnal reagálnunk kell.

A németországi családi tulajdonban
lévő GEDIA csoport 2006-ban alapította magyarországi leányvállalatát,
a GEDIA Hungary Kft.-t, amelynek
székhelyéül Tatát választották. Miért
épp városunkra esett a választásuk?

Logisztikailag nagyon jó helyen
van Tata. Megközelíthetőség szempontjából kiváló adottságokkal bír,
majdhogynem az összes autógyár
– az Audi, a BMW, a Volkswagen és
a Suzuki –, amelynek beszállítunk,
könnyen elérhető innen. Amikor
döntöttünk a beruházás elindításáról, mind a kormány, mind a város
pozitívan állt a projekthez. Nagyon
kedvezőek voltak a befektetési lehetőségek, könnyen tudtunk lépni.
Annak ellenére, hogy a város nem
rendelkezik nagy ipari múlttal, sok
olyan ember él itt, akik az iparban
dolgoznak, és korábban ingázásra
kényszerültek. Ma már négyszáz főnek – tatainak és környékbelinek –
tudunk munkát adni, nekik már nem
kell messzire utazniuk.
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MESTERSÉGEM CÍMERE
Milyen kapcsolatot ápol a cég a várossal?

Cégvezetőként mennyire van kapcsolata a dolgozókkal?

A várossal nagyon sokrétű kapcsolatot tartunk fenn. Rendszeresen támogatjuk a városi rendezvényeket, a
sportegyesületeket. A szívemhez legközelebb az oktatási intézmények: az
óvodák, iskolák támogatása áll. Vállalati társadalmi felelősségvállalásunk
során egyre jobban a környezettudatosságra fókuszálunk. Az energiatakarékosság fontosságára való figyelemfelhívást, hol máshol lehetne
elkezdeni, mint a kicsi gyerekeknél,
ezért nemrégiben két tatai óvodával, a Kicseskerttel és a Fürdő utcaival – ahová dolgozóink gyermekeinek többsége jár –, víztakarékossági
programot indítottunk el. A Bláthy
iskolával való együttműködésünk is
évek óta tart. Kiemelt figyelmet fordítunk az utánpótlásra, a szakmunkásképzésre, ezért gyakorlati programot indítottunk. A hegesztőnek
készülő diákok jöhetnek hozzánk
gyakorlatra. A program sikerességét
mutatja, hogy a nálunk megfordult
tanulók közül ma már többen nálunk
dolgoznak.

Ahogy növekszik a cég, sajnos,
egyre kevesebb. Ettől függetlenül
a vállalat legfontosabb értékének
azokat a kollégákat tartom, akik a
gyártómunkát végzik. Ők a legfontosabbak, mi csak azért vagyunk, mert
ők gyártanak. Sajnos, kevés lehetőség van arra, hogy megköszönjem
nekik, hogy ennyit és így dolgoznak.
Nagyon kemény évet zárunk, nagyon
nehéz lett volna végigvinnünk ezt az
évet, ha kollégáink nem állnak mellettünk és nem támogatnak. Alkalmazottaink rengeteget túlóráztak,
sok szombatot is végigdolgoztak,
többen közülük családanyák, gyermekeket nevelnek, háztartást vezetnek. Tudom, hogy ez nem egyszerű.
Amennyire tehetem – bár ez kevés
idő –, próbálom rendszeresen tartani velük a kapcsolatot, nemcsak
rendezvények alkalmával, hanem a
mindennapokban is. Ezért is naponta többször végigmegyek a gyáron.

Honnan vezetett az út a GEDIA Kft.
ügyvezetői székébe? Már gyerekként
autókkal akart foglalkozni?

Nem is tudatosan, de világéletemben az autóiparban dolgoztam, már
a legelső munkahelyem is ilyen cég
volt. Valamiért gyerekorom óta vonzódom az autókhoz, és ez mindmáig
így van. Szerintem, aki nem szereti
annyira az autókat, nem tudna sokáig ebben a szakmában dolgozni,
ugyanis ehhez a munkához szenvedély és energia kell. Nem mondom,
hogy nem tudnék a tejiparban dolgozni (minden bántás nélkül mondom ezt), de nem szeretnék.
Kell, hogy kötődjön az ember annak
cégnek a termékeihez, ahol dolgozik?
A mi termékeink irigylésre méltóak. Ha megnézzük, egytől egyig
új modellek azok az autók, amelyek
a mi termékeinkkel futkároznak az
utakon. Az emberi technológia egyik
csúcsa, amit mi gyártunk. Igaz, néha
káros anyagot bocsát ki, néha balesetet okoz, de akkor is csodálatos eszköz, amelyet szeretni lehet mind design, mind technológiai tartalmában.
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Ezért van most is biztonsági cipőben?

A gyártásba csak ilyen cipővel lehet
bemenni. Elég veszélyes az üzemünk,
targoncák közlekednek, veszélyes
hulladékok okozhatnak sérüléseket.
Le kell menni, mert az ember legjobban a saját szemével látja vagy nem
látja a dolgok változásait.

Az irodájában több autóalkatrész ki
van állítva. Milyen elemek ezek?
Van például egy BMW Z4-es hátsó
felfüggesztő elemem és egy sima 3-as
BMW felfüggesztő tartóm, amely az
autó legmélyebb pontja. Van itt még
biztonsági öv-rögzítő doboz is. Ezek
mindegyikéhez fűz valamilyen emlék, kötődöm hozzájuk.
Mi alapján választ autót?

Számomra egy autó nem attól jó,
hogy milyen presztízst képvisel, hanem attól, hogy a valóságban milyen
műszaki tartalommal bír. Nekem
sokkal fontosabbak a műszaki szempontok, illetve a design. Egy jó márkához tartozó műszakilag kevésbé
kiemelkedő autó kevésbé vonz, mint
egy kevésbé jelentős márkának kiváló tartalommal bíró terméke.
A szabadidejében is az autókkal foglalkozik legszívesebben?

A hobbijaim között mindenképp
szerepel az autók iránti szenvedély.
Az autóversenyek, a Forma-1 világa
nagyon érdekel. Mondhatnám, hogy
a szívem csücske. Gyakran szoktam
nézni, követni az autóversenyeket,
és szívesen ki is próbálom ezeket
a technikai vívmányokat. Nagyon
szeretem a ház körüli munkákat is,
már elég jó rutinom van a kertészeti és barkácsmunkákban. Legjobban
azonban a sport, elsősorban a futás,
és a családdal töltött idő kapcsol ki.
Business coachingot is tanult. Hogyan
tudja alkalmazni a coaching szemléletet a munkájában, és hogyan a magánéletében?
Munkában akkor alkalmazom,
amikor problémát kell feltárnom,
vagy annak megoldásban kell segítenem. Az üzleti életben sokkal kön�nyebb coach szemmel segíteni, ha
valaki másnak van problémája, mint
ha saját magunknak. Ettől függetlenül a coaching folyamat eszközelemeit mindig lehet használni. A magánéletben leginkább a gyerekeimnél
alkalmazom, hogy felnőve képesek
legyen önállóan dönteni és tetteikért
vállalni a felelősséget. Mindannyiunknak rá kell jönnie, hogy ha szülői
fejjel döntünk gyermekeink helyett,
az egyenes út a pokolba. Ahogy a
mondás is tartja: a pokolba vezető út
jóakarattal van kikövezve. Ma a szülők túl sokszor döntenek gyerekeik
helyett, túl sokat akarnak megoldani
helyettük. Ahelyett, hogy olyan helyzetbe hoznák őket, hogy mire felnőnek, tudjanak önállóan dönteni és
felelősséget vállalni. Ha így teszünk,
akkor boldogabb felnőttek lesznek.
Hogyan készül a karácsonyra? Hogyan tölti az ünnepeket?

Nálunk hagyomány, hogy karácsony előtt disznót vágunk. Ez minden évben nagyon jó hangulatban
történik baráti körben. Ami a készülődést illeti, nagyon könnyű dolgom
van, hiszen a feleségem minden terhet levesz a vállamról. A gyerekek
ajándékainak kiválasztása már megtörtént. Felkészülten várjuk a karácsonyt, nincs kapkodás, stressz. Az
ünnepek alatt a családé és a barátoké
a főszerep.
pállné bodonovich ágnes

TATAI PATRIÓTA

ESZEM-ISZOM

A 18. Királyi Szakácsok versenyének díjnyertes menüsora
Beatrix királyné mazsolás kuglófja a felső tálca jobb oldalán látható.

Petre Cukrászda receptje

beatrix királyné mazsolás kuglófja
A kuglófot először 2010-ben készítette el Petrezselyem Antalné, Gyöngyi a Királyi Szakácsok versenyén Nagyszakácsiban. Csapata meg is nyerte a versenyt!
Hozzávalók 10 személyre
•
•
•
•
•
•
•

1 kg liszt
kb. 8 dl tej (amennyit felvesz)
5 dkg élesztő
10 dkg mazsola
1,5 dkg só
1 citrom reszelt héja
15 dkg cukor (ebből 3 dkg az
élesztős tejhez, a többi pedig a
liszthez)
• 2,5 dkg vaj

Elkészítés

Kevés langyos cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztbe sót, cukrot, reszelt citromhéjat és mazsolát
teszünk, majd összekeverjük. A liszt
közepébe fészket készítünk, abba
öntjük az élesztős tejet, és hozzá-

TATAI PATRIÓTA

adunk még annyi langyos tejet, hogy
lágy tésztát kapjunk.

Kézzel bedagasztjuk a tésztát,
majd a tál oldalát körbekenjük a fagyos vajjal. A megmaradt vajat az ujjunk hegyére tesszük, és tésztánkat
úgy dagasztjuk tovább körbe-karikába, egészen addig, amíg a vajunk el
nem fogy, és a massza fel nem veszi
teljesen a vajat a tál széléről. Ekkor
már leválik a tészta az ujjunkról és az
edény faláról is.

Ezután letakarjuk, és meleg helyen
20 percig kelesztjük. Amíg kel a tésztánk, két kuglóf formát kivajazunk és
kilisztezünk. A megkelt tésztát kissé
elsodorjuk, és a sütőformákba tes�szük, majd 10 percig tovább kelesztjük.

Előmelegített sütőben vagy kemencében 180 fokon kb. 30 percig
sütjük. Ha sütőformánk mázas cserépből van, akkor a kisült kuglófokat
abban hagyjuk kihűlni. A sütőből kivett cserépedényeket fa lapra tegyük,
mert a hideg kövön elrepednek!

Ízlés szerint díszíthetjük, tálalhatjuk porcukrozva, csokoládéval leöntve vagy finom sárgabaracklekvárral.
A recept nem tartalmaz tojást, így
tojásérzékenyek is fogyaszthatják.
Jó étvágyat kívánunk!
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