Régóta foglalkoztat a kérdés:
milyen gondolati, kulturális és
cselekvési lehetőség rejlik e két
szóban. Vagy inkább az itt és most
összetartozó fogalmakban…
Legelőször 2008 környékén
merült föl bennem erősebben,
amikor a Magyary-terv kapcsán
többször is megszólítottuk a tataiakat, véleményük megfogalmazására, a helyi gondolatok megismerésére kérve.
Az előzmények is komoly tapasztalatokat nyújtottak, s korábban nem ismert közösségi
élmények értek engem személyesen is, mély és új tartalommal.
2003-ban Tatán is elindultak az
önkéntesen szerveződő polgári
körök. Helyi felhívásra jószerivel
nem volt szükség, az akkori magyarországi helyzetben és hangulatban nagyon gyorsan egymásra
találtak az együtt gondolkodók, a
hasonló értékrenddel bírók, találkoztak érzések, célok, gondolatok
és vélemények. A folyamat elején
spontán kiválasztódtak a szervező erők, és mi, tataiak sokan
tudtunk annak érdekében tenni,
hogy megváltozzon a hamis, álságos és a nemzetet, magyarságot
nem szívből képviselő szellemiség, gondolatiság.
Egymást követték az események. Később Magyary-köröket
szerveztünk a Mikoviny-, a Fellner-, az Öveges-, az Esterházy- és
Giesswein-programok
további
tartalommal megtöltéséhez, a
helyi vélemények, meglátások
összegzésével. Az ismert nevek
tükrözik, hogy a tataiság az első
perctől fogva áthatotta szellemiségünket, konkrét lépéseinkhez
is muníciót kaptunk elődeinktől.
A szervezésben sok tatai polgárt
kértünk együttműködésre, akik
az első hívó szóra mellénk álltak,
vállvetve terveztünk, vetélkedés,
rivalizálás nélkül egyesítettük
erőinket.
A szakmai körökben a tataiakat
foglalkoztató kérdésekről, problémákról, fejlődési lehetőségekről,
a város előtt álló feladatokról, kihívásokról folytak a megbeszélések, igaz, különböző intenzitással
és hullámzó eredményességgel,
kissé hektikus rendszerességgel.
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De mindenki a
munkája, családja, egyéb kötelezettségei és
vállalásai mellett kapcsolódott e láthatatlan szálakkal
kötődő kör tagjaihoz, jelképes
kézfogással
kapcsolódtunk
össze mind
többen.
A most felidézett közösségi erőtérből
konkrétan is
kiemelkedett a
Giesswein-kör által összeállított
Tataiak Egészségmegőrző Programja. A dr. Pálfi János és Schenk
Lászlóné Erika által jegyzett s
további önkéntes gondolkodást
vállaló orvos kollégák segítségével összeállított tervezet nagy
szakmai alázatról és céltudatosságról tett hitet. Minden egyes
fejezete, gondolata, felvetése rólunk, a tataiak egészségéről szólt.
És szólhatna ma is, hiszen tartalmi elemei aktuálisak – érdemes
lenne leporolni a fedelét. Talán a
város kiemelkedő fejlődésével az
anyagiak sem jelenthetik a „szűk
keresztmetszetet”, s így a tataiak
ilyen értelemben is kivívhatják
közösen kialakított, városi szinten elfogadott egészségmegőrző
programjuk valóra váltását.
A szakmai körök alakulását,
működését a város részéről korábban koordináló felelősként
is szeretném megköszönni Izing
Lászlónak fáradhatatlan szervező
munkáját, aktivitását. A különböző szakmai körök létrehozásánál
mindig ott találtuk, szabadidejét
önzetlenül adta, s a körök fenntartásában is vállalt önkéntes feladatokat. Ugyanúgy társai voltak
persze mindazok, akik értékes
idejüket, energiájukat fordították
hasonló módon a közös gondolkodásra.
A tatai polgári közösség valós
létezését az is alátámasztja, hogy
városunkban imponálóan sok a
civil szervezet, aktivitásuk nem
kirakatbéli látszat, hanem ered-

VEZÉRCIKK

mi, tataiak!

ményeket hozó teremtő szándék. Szinte nincs olyan terület,
ahol ne lenne valamilyen polgári
kezdeményezés. A város maga
is több témát felkaroló, érdemes
képviselőivel
kezdeményezett
párbeszédet, így orvosokkal, művészekkel, civil szervezetekkel, a
Magyary-terven keresztül a tatai
polgársággal.
Az elmúlt nyolc-tíz év változása,
fejlődése részleteiben is alátámasztja és erősíti azt a bizonyos
„mi, tataiak” gondolatiságot. A
megvalósult fejlesztések és felújítások – zeneiskola, városháza,
azaz az önkormányzati hivatal
épülete, lakótömbök és közintézménynek energiaracionalizálási
programja – tanúsítják állításomat. És az új építések – az Angolkert, az Öturisztikai Központ, a
Kossuth tér, a különböző kulturális rendezvények – mind, mind
nekünk, tataiaknak készültek,
zajlottak a jobb, szebb, tartalmasabb, megbecsültebb mindennapi
életünk, jövőnk érdekében.
Érezzük magunkénak a fejlődést, az eredményeket, s töltse el
reális büszkeség lelkünket! Csak
egyszerűen örüljünk. Mindezt mi
vittük véghez közösen, tataiak!
„Mi, tataiak!”
Horváthy Lóránt
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CSINÁLJUK A FESZTIVÁLT
A Víz, Zene, Virág Fesztivál
Magyarország legnagyobb
családi fesztiválja – fogalmazták meg a szervezők.
Városunk kiemelt rendezvénye – mondja a városvezetés. Kiváló minősítésű
összművészeti fesztivál –
tartja a Magyar Fesztivál
Szövetség. Európai színvonalú rendezvény – szól az
Európai Fesztivál Szövetség értékelése. Megannyi
díjat, elismerést tudhat
magáénak, de ami talán
mindegyiknél fontosabb:
a fesztiválozóknak ez az
év egyik legnagyobb bulija Tatán. Essősy Andrást,
a Víz, Zene,Virág Fesztivál
Egyesület elnökét a rendezvény kulisszatitkairól
kérdeztük.
TATAI PATRIÓTA

Essősy András
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Mire utal a fesztivál elnevezése?
Több magyarázat, elképzelés van
erről. A hivatalos emlékezet szerint a víz környezetünk védelmét,
az egyre fontosabbá váló ökológiai
tudatosságot jelképezi. A zene a társadalmi befogadást, a toleranciát, a
közösség felé való nyitást fejezi ki.
A virág a testi-lelki harmóniára utal,
díszletet, hátteret és keretet adva az
eseményeknek. Az én olvasatomban
a víz az élet feltételét, a virág az élet
folyamatát jelképezi, a zene pedig az
a világnyelv, amely minden embert
összeköt.
Hogyan jött létre a fesztivál?

Huszonhárom évvel ezelőtt a művelődési ház kezdeményezésére
indult. Tata természeti és épített
környezetét kihasználva szervezték
a város lakóinak és az innen elszármazottaknak. Ahogy megszokták és
megszerették az egyedülálló rendezvényt, az egyre nagyobb léptékűvé
vált. A Víz, Zene, Virágot ma már az
ország első tíz fesztiválja között emlegetik, csak olyan óriási fesztiválok
előzik meg, mint a Sziget vagy a Balaton Sound. Mi azonban nem hasonlítjuk magunkat hozzájuk, hiszen ők
költségvetésükben is többmilliárdosak. Rendezvényünket a Magyar
Fesztivál Szövetség kiváló minősítésű összművészeti fesztiválnak titulálta, és az európai fesztiválminősítést is elnyertük. Az OzoneNetwork
televíziós csatorna is kitüntetett
minket, mivel úgy tudjuk évről évre
természetes közegben megszervezni
a fesztivált, hogy közben óvjuk a környezetet, és erre fel is hívjuk a fesztiválozók figyelmét.
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A fesztivált Magyarország legnagyobb családi fesztiváljaként hirdetik. Nem túl trendi manapság
bármit is a családdal reklámozni.
Sokak szemében a család valami
elavult, ósdi dolgot jelent. Miért
hirdetik mégis ezzel a szlogennel
a rendezvényt?
Bennünk is felmerült már, hogy
bizonyos rétegek, korosztályok számára nem tűnhet túl vonzónak ez a
szlogen. Elolvassák a plakátot, és azt
mondják: ez nem nekünk való, ott
nem lehet bulizni, oda csak dedósok mennek. Ha jobban megnézik
a programot, láthatják, hogy a kisgyermekektől az idősekig minden
korosztály jól érezheti magát, talál magának megfelelő programot.
Megfér egymás mellett a játszóház,
a party aréna és a borudvar. Mindenkire gondolunk: fiatalra, idősre,
családosra, gyerek nélkül jövőkre
is. Nem csupán egyetlen korosztály,
egyetlen réteg igényeit elégítjük ki.

Sokszínűek és családbarát vagyunk,
mint egy hotel: ami nem azt jelenti,
hogy csak a családosok érezhetik jól
magunkat nálunk, hanem hogy rájuk
is gondoltunk. A fesztiválnak nem
titkolt célja, hogy az idelátogatókkal
megszerettessük a várost, hogy később egy nyugodt hétvégén családjukkal vagy barátaikkal újra ellátogassanak hozzánk, felfedezzék Tatát
és környékét csöndesebb napokon is.
A rendezvénnyel hozzájárulhatunk
ahhoz, hogy úgy emlékeznek Tatára,
mint egy kellemes kisvárosra, ahol az
egész család jól érezte magát.
Minden évben számos újdonsággal készülnek. Miben lesz más az
idei fesztivál?

A fesztivál bizonyos értelemben
ugyanolyan lesz, mint mindig: nem
toljuk el a várat, nem eresztjük le a
tavat, a kastély is a helyén marad.
Szóval a díszleten nem változtatunk,
örülünk, hogy ilyen csodás hátterünk

van, amelyet évről évre tovább díszíthetünk. Újdonságnak számít, hogy
idén nem az Esterházy-kastélyban
lesz a borudvar, hanem a várkertben
építünk egy zárt, bensőséges hangulatú udvart. A kastély felújítása miatt
kell másik helyszínre telepítenünk a
fesztivál egyik legkedveltebb találkozási pontját – szerintem nagyon hangulatos lesz. Idén a sportrajongókra
is gondoltunk: a város ifjúságának
strandsportpályát avatunk a TAC-cal
és a helyi iskolákkal karöltve, valamint külön területet alakítunk ki a
fociszurkolóknak is óriás kivetítővel,
hogy folyamatosan figyelemmel tudják kísérni a Labdarúgó Európa-bajTATAI PATRIÓTA
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nokság eseményeit. Mint minden
évben, most is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekprogramok
még színesebbek legyenek, a legkisebbek is minél jobban élvezzék a
fesztivált, idén például Szipi kalauz
kezeli a jegyüket az egyébként ingyenes vidámparkban. Többet nem árulhatok el az idei újdonságokról, június
végén minden kiderül.
Sokan mondják,hogy ez a fesztivál
már nem ugyanaz, ami huszonhárom évvel ezelőtt volt…

Változással megőrizni – én így
gondolom –, hiszen a változás megállíthatatlan, életünk része. Lehetséges, hogy már sok mindenben nem
hasonlít rá, de ez bizony ugyanaz a
fesztivál, hiszen tradicionális elemei
– vízi karnevál, légi parádé, tűzijáték,
koncertek stb. – megmaradtak. Úgy,
mint a virág, amely ugyan állandó
eleme a fesztiválnak, mégis mindig
más, mert minden évben újra virágzik, csak látszólag marad ugyanaz.
Legnagyobb változás a zenei programokban történt, de ez így van
rendjén, hiszen a zenei ízlés huszonhárom év alatt rengeteget változott.
Több generáció is felnőtt azóta, akiknek természetesen más a zenei ízlésük. A fellépők kiválasztásánál rájuk
is tekintettel kell lennünk. A rendezvény korábbi ingyenességét is sokan
emlegetik. Ahhoz azonban, hogy a
fesztivál hosszú távon fenntartható
és biztonságos legyen, rászorulunk
a látogatók hozzájárulására. Budapesti vendégeink értetlenkednek a
2000 Ft-os belépőn, elmondásuk
szerint a parkolásuk szokott ennyibe
kerülni, nálunk ez is ingyenes. Egy
mozijegy ára három napra nem száTATAI PATRIÓTA

mít soknak, ha figyelembe vesszük,
hogy ezért az összegért a többi program mellett tizenhét olyan koncertet kap az idelátogató, amelyek ára
fejenként legalább 3 000 - 5 000 Ft
volna. A 14 éven aluli gyermekek számára továbbra is ingyenes a fesztivál,
játszóházainkban térítésmentesen
akár 15 000 - 20 000 Ft-ot is elugrálnak, eljátszanak a hétvége alatt. Ha
többszörösére emelnénk a belépőt,
akkor lennénk a rendezvény valódi,
piaci értékénél. Ami ingyenes, annak
értéke egy idő után elvész…
Az idei fellépők között van a
Wellhello, Mága Zoltán, Charlie,
Quimby, DJ Dominique. Mi alapján
választják ki őket?
Nem az aktuális televíziós sztárokat hívjuk, akikről egy év múlva már
azt se tudjuk, kik ők. Korábbi nagy
slágerek előadóit, illetve mai kedvenceket hívunk. Régebben kevésbé
tervezetten ment a szervezés. Ma

már átgondoltan építjük fel a programot: Fellner Richárd zenésszel
és zeneszerzővel dolgozunk együtt.
Minden esztendőben megtárgyaljuk,
mi az elvárás, ő pedig profi szakemberként letesz elénk egy komplett
programot, amely nemcsak javaslat a
fellépők személyére, hanem teljesen
kidolgozott struktúra: ki, mikor, melyik színpadon játsszon. Nem is gondolnánk, hogy mennyi mindenre kell
figyelni, például, hogy az egymást
követő fellépők ne legyenek disszonánsak, hasonló stílusú előadók ne
egyszerre lépjenek fel, közel azonos
technikát igénylő fellépőket egy színpadra tegyük. Továbbá fel kell mérnünk azt is, hogy egy koncertre körülbelül mennyien jönnek el. Tavaly
például kisebb tumultus alakult ki a
Wellhello koncerten, rossz helyszínt
választottunk nekik. Idén a legnagyobb színpadra tesszük őket. A nap
végére a közönséget napraforgó elv
alapján elosztjuk: a bulizni vágyók
a hátsó traktusba mehetnek, a nyugodtabb zenét kedvelők a várba, a
beszélgetni vágyók a borudvarba, és
így tovább. Sokan tesznek javaslatot,
kiket hívjunk koncertezni, én nem
szólok bele, profikra bízom. Azért,
mert nekem tetszik valaki, nem biztos, hogy a nagyközönségnek is ő a
favorit. Ha Richárd olyan személyre,
együttesre tesz javaslatot, akit nem
ismerek, megnézem az interneten:
ha valakit/valamit több millióan „lájkolnak” az mégis csak árulkodó. Elfogadom a javaslatot. Mindenkinek
más tetszik, nekünk pedig az a feladatunk, hogy a különböző igényeket
kielégítsük, ugyanakkor ízlésformálónak kell lennünk, nem ízlésrombolónak.
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Kiknek köszönhetjük a fesztivált?
Kik állnak mögötte?
A fesztivált a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület szervezi. Pár éve az
egyesület elnökségének néhány tagjával létrehoztuk a Víz, Zene, Virág
Nonprofit Közhasznú Kft.-t, amely
azóta a fesztivál lebonyolító szerveként működik. A rendezvény ideológiai hátterét továbbra is az egyesület
határozza meg, ennek alapján évről
évre kidolgozzuk a kft. számára az
aktuális feladatokat. A fesztivál ideje
alatt közel száz fő segíti a programok
zavartalan lebonyolítását. Büszkén
mondhatom, hogy a rengeteg látogatót vonzó programok mögött sokan
és egyre többen állnak.

A rendezvény céljaként nemcsak
a szórakoztatást, hanem az értékközvetítést is megjelölték. Milyen
értéket közvetít a Víz, Zene, Virág?
Az érték-, illetve kultúraközvetítés
sokféleképpen megjelenik a fesztiválon. Egyrészt visszaköszön a színpadi produkciókban, minden műfajban
neves és színvonalas művészeket
vonultatunk fel, legyen szó népzenéről, világzenéről, popról, rockról,
jazzről, dixiről, nótáról. A zenei produkciók mellett a kiállítások, a sport
és rekreációs kínálat is sokszínű, értékorientált szemléletet tükröznek.
A vásárnál is igyekszünk megválogatni, hogy kik jöhetnek és milyen
formában. Olyanokat hívunk, akik
nemcsak árusítanak, hanem bemutatót is tartanak, megmutatják, hogyan
készül a baba, a faragvány, hogyan
kalapálják a kispatkót, hogyan készítik, dagasztják a tésztát. Sok esetben
be is lehet kapcsolódni, lesz például
mini műhely, ahol a gyerekek süthetnek. A fesztivál természetvédelmi és
egyben történelmi helyszínen zajlik.
A három nap alatt az embereknek
lehetőségük van arra, hogy megismerjék Tata természeti és épített
értékeit, múltját, jelenét. Mind az
Esterházy épületekbe, mind a várba
tömegek mennek be ilyenkor, akik az
ottani kiállításokat is megnézik, ha
már egyszer egy másik program mi-

att betértek oda. Értéket tükröznek
az együttműködéseink is: büszkék
vagyunk a Nagycsaládosok Országos
Egyesületével kötött megállapodásra, idén elindítjuk a Vakok Állami
Intézetével való együttműködést is.
Ezek mellett tucatnyi értékes partnerünk van még.
Mit jelent az, hogy a rendezvény
a fenntarthatóság eszméje köré
épül?
Elsősorban azt, hogy óvjuk a természetet, a környezetet, ahol a fesztivált szervezzük. Figyelünk arra, hogy
ne legyenek szemétkupacok, rendet
követelünk a kitelepült vendéglátóktól. Dr. Mamo Grum, az etióp Lalibela
étterem tulajdonosa és fesztiválunk
visszatérő szereplője egyszer azt
kérdezte tőlem: – Áruld el, hogyan
csináljátok, hogy itt nem hangoskodnak az emberek, nem randalíroznak,
nincsenek szeméthegyek? Ő ilyennel
még nem találkozott, pedig már elég
sok rendezvényen megfordult az országban. Feszességet követelünk, és
rögtön cselekszünk, ha ilyennel találkozunk.
A fesztivál ideje alatt ki tud-e kicsit kapcsolódni? Végig tud-e hallgatni egy koncertet?
Nem. Ez szinte lehetetlen. Folyamatosan járom a helyszíneket. Három telefonnal közlekedem. Bárhol
vagyok, mindig az ellenkező irányba
hívnak. Naponta több tíz kilométert
is megteszek gyalog. Amikor az első
hullámok lemennek, és boldogan
sétálnak az emberek, képes vagyok
nagyon jól érezni magam. Néhány
évvel ezelőtt Mungo Jerry lépett fel
a fesztiválon, rövid ideig hallgattam,
de így is óriási élmény volt. Egy ott
folyó társalgásnak is fültanúja lehettem: arról beszéltek, micsoda imitátort hoztunk ide, mennyire hasonlít
Mungo Jerryre, el sem tudták képzelni, hogy valóban őt látják a tatai Víz,
Zene, Virág Fesztiválon. Ezekért a
pillanatokért érdemes vállalni a sok
stresszt és felelősséget.
B.Á.
A fotók a Víz, Zene, Virág Kft. tulajdona.
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Kőfaragó-ház fotó: Grépály András Zoltán

kézműves és interaktív
látogatóközpont lehet
a kőfaragó-házból
A város vezetése már több évvel ezelőtt kidolgozta a Kőfaragó-ház és a Kálvária-domb
megújítására és hasznosítására vonatkozó tervét, és várta a kínálkozó lehetőséget,
hogy mindezt meg is tudja valósítani. Most elérkezett a megfelelő pillanat, ugyanis a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot írtak ki
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” címmel. A
gondosan előkészített munkának köszönhetően csak aktualizálni és finomítani kellett a pályázatot. Még a nyár folyamán döntés születik arról, hogy támogatásra érdemesnek találják-e projektünket.
Új pályázati ciklus, új városi nagy
projekt
Tata városa felkészülten vágott
neki a következő európai uniós pályázati ciklusnak (2014-2020) harmincegynehány jobban, illetve kevésbé kidolgozott projekttel. Az új
időszak számos újdonságot hozott,
megváltozott az elosztási rendszer,
amelyben megnőtt a megyék szeTATAI PATRIÓTA

repe: lett külön megyei fejlesztési
alap, létrehozták a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot
(TOP). A közelmúltban ennek keretében kiírták a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázatot,
amelynek célja a megye turisztikai
fejlesztése. A város már régóta szerette volna bevonni a Fazekas utca
62. szám alatt található Kőfaragó-há-

zat és környékét a kulturális turizmusba. 2008-ban erre vonatkozóan
projekt tervet is készítettek, és várták a megfelelő pályázatot, amelynek
keretében sor kerülhet a megvalósításra. Most érkezett el a megfelelő
pillanat: a Városkapu Zrt. és a Kuny
Domokos Múzeum vezetősége és
munkatársai a kiírt pályázat kritériumait figyelembe véve aktualizálták
a korábbi, 2008-as tervet, és elkészí9

21. SZÁZADBAN JÁRUNK
tették az új fejlesztési koncepciót. A
városatyák a március végi testületi
ülésen döntöttek a projekt támogatásáról, és tavasz közepén Tata Város
Önkormányzata, a projektgazda be
is nyújtotta a „Kőfaragó-ház Látogatóközpont és környezetének turisztikai fejlesztése” c. pályázatát, amely
magába foglalja a látogatóközpont
kialakítását, a Fellner Jakab kilátó
felújítását, a Golgota-szoborcsoport
restaurálását, a kápolna látogathatóvá tételét és némi tereprendezést
a környéken. A projekt összköltsége
350 millió forint, amely 100%-os
támogatást élvez. A nyár folyamán
bírálják el a pályázatokat. Jó eséllyel
indul a város, ugyanis minden kiírásban szereplő kritériumnak megfelel.
Amennyiben nyertesnek nyilvánítják
a pályázatot, szeptembertől elindíthatják a közbeszerzési eljárásokat,
és 2017. december 31-ig meg is valósulhat a projekt.
A legújabb turisztikai igényeknek
megfelelve

A mai magyar turizmusban egyre
fontosabb szerepe van a sportnak és
az aktív pihenésnek, a turisták körében egyre nagyobb igény mutatkozik
arra, hogy mozgalmasan, élményekben gazdag módon töltsék el szabadidejüket. Tata városa ezt idejekorán
felismerte, többek között ezért hozták létre az Új Kajakház Ökoturisztikai Központot, amely a kerékpárosoknak és a kirándulóknak nyújt
sport- és turisztikai szolgáltatásokat,
továbbá ezért alakították ki a Fényes
Tanösvényt, ezért újították meg az
Angolparkot, és építették ki az Által-ér völgyi kerékpárutat. Az elmúlt
időszakban a kulturális és az aktív
turisztikai élmények mellett a gasztroturizmus iránti igény is felerősödött. A turisták a szabadidő hasznos
eltöltése mellett, arra is vágynak,
hogy utazásuk során a kulináris élvezeteknek is hódolhassanak, finom
és különleges ételeket, italokat kóstolhassanak meg. Mindezen igényeket figyelembe véve a városvezetés
úgy kívánja megújítani a Kőfaragó-házat és környékét, hogy az teljes egészében kielégítse a legújabb
turisztikai igényeket. A tatai fazekas
és pezsgőgyártási hagyományokra
alapozva, illetve azokat újragondolva
kíván a Kőfaragó-házból kézműves
és interaktív turisztikai látogatóközpontot kialakítani, amelyben a
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gasztronómia is szerepet kap. Mindehhez pedig szervesen kapcsolódik a
Kálvária-domb megújítása is, amely
további turisztikai látványosságokat
mutatna be a nagyközönségnek interaktív módon.
Kőfaragó-ház

Jelen pályázat legfontosabb eleme,
hogy a 18. század végén barokk stílusban épült Kőfaragó-házat − Tata
egyik legszebb és legrégebbi épületét − rekonstruálják. Megakadályozzák a műemlék épület további állagromlását, és olyan látogatóközpontot
alakítsanak ki benne, amely számos
innovatív elemet tartalmaz, és hoszszú távon fenntarthatóvá teszi az ingatlant. Olyan turisztikai célterületet
hoznak létre, ahol a látogatók interaktív és szórakoztató módon juthatnak ismeretekhez és élményekhez.
A látogatóközpont alkalmas lesz a
legszélesebb körű turisztikai funkciók ellátására, valamint oktatásoknak, rendezvényeknek is helyet tud
biztosítani. A földszinten kézműves
sörfőzdét, sajtüzemet, gyümölcs- és
zöldségaszaló műhelyt alakítanak ki,
ezekben a helyiségekben az érdeklődők végignézhetik a termékek előállításának minden fázisát, sőt lehetőséget is kapnak arra, hogy egy rövid
tanfolyam keretében elsajátítsák a
sörfőzés, a sajtkészítés valamint az
aszalás rejtelmeit, és elkészítsék saját termékeiket. Az alapanyagokat
kistérségi helyi termelők adják, így a
helyi piacra is pozitív hatással lesz a
fejlesztés. A földszinten lesz még turisztikai információs pont, vendéglátóhely, „zöld bolt”, ahol helyi kézműves termékeket lehet vásárolni. Az
udvarra pedig kültéri füstölőt, illetve
fafaragó műhelyt terveznek, amelyek
szintén mindenki számára nyitottak
lesznek.
A felső emeleten interaktív fazekasműhelyt és kiállítóteret alakítanak ki, állandó kiállítás formájában
itt mutatják be a tatai kultúra ma
még nem kellőképpen értékelt szeletét, a városban gazdag hagyománynyal bíró fazekas mesterséget. Egyrészt ide költöztetik át a Tatai várból
a fazekasságot bemutató állandó
kiállítást, másrészt időszakos kiállítások is helyet kapnak itt, amelyek
az aktuális termékeket, munkadarabokat tárják a nagy közönség elé. Az
interaktív fazekas műhely pedig lehetőséget ad a turistáknak, hogy ki-

próbálják az agyagozást és a korongozást. Az emeleti kiállításokért, a
fazekasműhelyért, a közgyűjteményi
és múzeumpedagógiai funkciókért
a Kuny Domokos Múzeum felelne,
míg a turisztikai feladatok ellátása,
üzemeltetése a Tatai Városkapu Zrt.
feladata lenne.
Kálvária-domb

A Kálvária-dombra tervezett fejlesztések közül a jelenlegi pályázat
költségkerete miatt nincs arra lehetőség, hogy minden azonnal megvalósuljon. Így most csak a Fellner
Jakab kilátó felújítása, a Golgota-szoborcsoport rehabilitációja, a kápolna
állagmegóvása és látogathatóvá tétele, a víztorony rendezvényhelyszínné
alakítása, illetve némi tereprendezés
fér bele a projektbe. A későbbiekben
a látogatóközponthoz hasonlóan itt
is olyan szolgáltatásokat, látványos-
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ságokat kínálnának majd, amelyek
interaktívak és maradandó élményt
nyújtanak, például lesz mászófal, a
golyó témája köré épített játékok,
„mini” via ferrata stb.
Ötletgazdából üzemeltető

A városvezetése a pályázat kidolgozásával a Városkapu Zrt.-t bízta
meg, amelyre – pozitív elbírálás esetén – az üzemeltetés oroszlánrészét
is bízná. Az elmúlt években megvalósított ökoturisztikai fejlesztések – az
Új Kajakház Ökoturisztikai Központ
és csatlakozó kerékpáros, vízi és gyalogos túraútvonalai, az Angolkert, a
Fényes Tanösvény – üzemeltetését
egytől egyig a Városkapu látja el, sőt
2016 májusától a Fényes fürdőét
is. Így kézenfekvő volt, hogy a Kőfaragó-ház is az ő kezébe kerüljön.
Azontúl, hogy a turisztikai célpontok üzemeltetése terén a városi cég
már kellő tapasztalattal rendelke-
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zik, a döntésben az is nagy szerepet
játszott, hogy a város vezetése nem
szeretné, hogy a látványosságok,
szolgáltatások egymás konkurenciái
legyenek: az a cél, hogy egymást erősítsék, illetve kiegészítsék.
A Kőfaragó-ház projekt számos
olyan elemet tartalmaz, amely magában hordozza annak lehetőségét,
hogy a turisták néhány héten belül
visszatérnek Tatára. Egyrészt a „hoppá-élmény” miatt: - Nem is számítottam arra, hogy saját magam csinálok
sört, nem gondoltam volna, hogy
tudok korongozni stb. Másrészt a
különböző műhelyekben olyan kézműves tevékenységekbe kóstolhatnak bele a látogatók, amelyek munkafázisai időben jól elkülönülnek
egymástól, például egy agyagedény
elkészítése formázásból, szárításból,
égetésből, mázazásból, majd újbóli
égetésből áll. Ha valaki az egészet
meg szeretné tanulni, és maga sze-

retné elkészítenie az edényét, akkor
többször vissza kell térnie, ez ugyanígy van a sörfőzéssel, a sajtkészítéssel és az aszalással is.
Az egész évben látogatható programokkal meg lehetne hosszabbítani
a turisztikai szezont, amely nemcsak
a tatai éttermek és szállodák forgalmára lenne pozitív hatással, hanem a
város idegenforgalmi adóbevételeire
is.

A fejlesztés megvalósulása esetén a
város minden pontja kínál majd ökoturisztikai szolgáltatásokat, hiszen
Tóvároson ott van már az Újkajakház
Ökoturisztikai Központ és az Angolkert, a Fényes-források területén a
Fényes Tanösvény. A Kőfaragó-ház
és környéke rehabilitációjával a városközpont is jelentős turisztikai célponttá válhat.
Bodonovich Ági

Fellner Jakab kilátó a Kálvária-dombon fotó: Grépály András Zoltán
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Golgota-szoborcsoport fotó: Grépály András Zoltán

KŐFARAGÓ-HÁZ
A geológiailag hihetetlenül érdekes
Márvány-hegynek (Kálvária-domb) köszönhetően Tatán hajdanán vezető mesterségnek számított a kőfaragás. Már a 15.
században megkezdődött itt a Dachstein
és Jura mészkő, kékkő, illetve porhanyókő
bányászása. A 18. században Esterházy
József nyittatta újra a kőbányát. A domb
környékén lévő Kőfaragó utcát egykoron
a kőfaragó mesterek és a kővágó legények
lakták. A ma Kőfaragó-háznak nevezett
épület nem uradalmi tulajdonú ház, egy
tehetős kőfaragó mesteré lehetett, aki
megakarta mutatni mesterségét és rangját. A szemöldökgyámos kapu és a homlokzat párkánya is kőből van kifaragva. A
nagyon szép elrendezésű műemlék épület
- belső udvarával, kősziklába vájt borospincéjével, valamint barokk épületszárnyának boltozatos konyhájával - egyedülálló látványt nyújt, amelyet tovább emel a
műemléki környezet. Városunk építészeti
karakterén is jól látszik, hogy egykor bőségesen rendelkezésre állt a kő: lakóházak
lábazatai, kerékvetői, templomok, rendházak padozata, lépcsők árulkodnak erről.
KÁLVÁRIA KÁPOLNA

A kápolnát az 1300-as években emelték
Szent Iván (Keresztelő Szent János) tiszteletére. A román stílusú, romos templomot
1754-ben lerombolták, és Fellner Jakab
tervei alapján alapköveire újjáépítették.
Fellner a szentély csonka falait kiegészítette, sártetővel átfedte, és délnyugat felé
homlokzattal látta el. Tetejére pedig kecses huszártornyot helyezett. A kápolnát
1908-1911 között restaurálták. A második világháború okozta sérüléseket az
1962-63. évi helyrehozatalkor végleg eltüntették. 1980-ban a kápolnában Fellner
Jakab emlékére kiállítást rendeztek.
KÁLVÁRIA-SZOBORCSOPORT

A kápolna közelében lévő Golgota-szoborcsoport Schweiger Antal műve. Az
1770 körül készült alkotás a kereszten
lévő Jézust és a két latort ábrázolja. Krisztus keresztje tövében Mária, Mária Magdolna és Keresztelő Szent János látható.
FELLNER JAKAB KILÁTÓ

A negyven méter magas tornyot Stieber
Antal építette 1939-ben. Az építmény egykor sörétöntő toronyként funkcionált a
Turul Sörétöntöde részeként. Az 1960-as
évektől idegenforgalmi célra használják.
A tetején lévő nyitott teraszra közel kétszáz lépcsőfok vezet föl, innen jól látható
nemcsak az egész város, hanem a Gerecse
és a Vértes hegyei is. A kápolnához hasonlóan a kilátótorony is a barokk hangulatú
városkép kialakításában nagy szerepet
játszó Fellner Jakab emlékét őrzi.
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KÖZEL KÉP
fotó: Schneider István

a házasság művészete
Levente Pétert és Döbrentey Ildikót azzal a szándékkal kerestem meg, hogy a családról, házasságról, gyermeknevelésről, Tatához fűződő kapcsolatukról kérdezzem.
Héregi otthonukban fogadtak. Fél órás beszélgetés után még csak az első kérdésnél
tartottunk (én legalább húsz kérdéssel készültem). Három órát töltöttem náluk, de
így sem tudtunk mindenről beszélni. Abban maradtunk, hogy a beszélgetést folytatjuk majd, hiszen nekik is sok mondanivalójuk lenne még, bennem is sok kérdés
maradt.
Manapság mindenkinek mást
jelent a család. Nem ritka, hogy
valakinek két apukája, négy nagymamája, négy-öt féltestvére van.
Ildikó és Péter mit ért a család fogalma alatt?
Péter: Ezt a kérdést hármas egységben lehetséges vizsgálnunk:
minek a házasság, minek a család,
minek a nemzet. Nemzet nincs családok nélkül, család nincs házasság
nélkül. Élettársi kapcsolatból, azonos neműek kapcsolatából soha az
életben nem lesz család, nemzetség
és nemzet még laboratóriumi körülTATAI PATRIÓTA

mények között sem. Szükség van férfi
és nő részvételével a házasságra, a
szövetségre. Nem tudom elfogadni a
sima együttélést, mert az nem jelent
szövetséget. Ezt a fajta kapcsolatot
„ideiglenesen ágyamban állomásozó
próbababa-kapcsolatnak” nevezem,
amely óriási könnyebbség a szövetséggel, az elköteleződéssel szemben.
A legnagyobb kárnak és pazarlásnak
tartom, amikor emberek lemondanak a választás lehetőségéről, és
csak pazarló, pótcselekvő, parancsra
cselekvő választópolgárokká degradálódnak. Ahelyett, hogy választani
tudó, távlatokban is gondolkodó pol-

gárok lennének. Javaslom a személyes
gondolkodás-döntés-cselekvés
hármas egységét: Én gondolkodom,
döntök és cselekszem, vállalva ennek
csupán anyagi hátrányait. Cserébe
szellemi nyitottságot, rendíthetetlen
lelkierőt kaphatok, amikor következetesen cselekedni kezdem mindazt,
amit előtte választottam, kigondoltam. Ez olyan személyes szabadságot ad, amelyet semennyi euróért,
semmilyen állásért, üzletért fel nem
cserélnék.
Ildikó: A házasság két szerelmes
ember nagylelkűségének művészete.
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Nem szórakozás, nem munka, nem
sport, hanem művészet. Művészet
úgy együtt élni, hogy különbözőségeink és az ezekből fakadó örökös
ütközések ellenére meglegyenek a
boldog perceink. A szívünkben állandóan meglegyen a szelíd, boldog
alapérzés a kihívásokkal, kudarcokkal, tragédiákkal teli életben. Számomra ezt részint a hitem, részint a
családom adja, minden más ezekre
épül, ezeknek a gyümölcse. Amikor
az ember házasságot köt, odaáll, és
hangos szóval kimondja, hogy Isten
és ember is hallja, hogy kitart a másik mellett, amíg él. Ez akkora lelki
töltést, felelősséget, biztonságot ad,
amit a puszta együttélés nem adhat
meg. Kiteljesedik, önbizalommal telítődik az ember. Büszkén tekintek
a társamra, a másik felemre, aki volt
olyan bátor, hogy ország-világ előtt
vállalt engem. Bátorságunk és szerelmünk gyümölcse a nagylelkűség,
amelybe nemcsak az egymásért vállalt felelősség, hanem az áldozatok
sora is beletartozik. Ez segít, hogy
a ne olvadjunk fel egymásban, hogy
egyikünk se várja el, hogy a másik
felolvadjon benne. Mindkettőnk számára fontos, hogy szabadnak érezhessük magunkat ebben az önként
vállalt kötelékben.

Péter: Mielőtt arról beszélnénk,
minek a házasság, minek a család,
először azt érdemes tisztázni, hogy
minek a férfi és minek a nő. A globális nagyvilágban szeretik összemosni a kettőt: pech vagy szerencse
kérdése, hogy férfi vagy női nemi
szervvel születsz, és te majd eldöntheted, hogyan kívánsz élni. Erről
szól az utóbbi száz év. Nekem sok-

Ildikó és unokája, Ábris

kal gusztusosabb és színesebb száz
évre van szükségem, minthogy azon
morfondírozzam, fiú vagyok-e vagy
lány. Először is mindenkinek magában kell tisztáznia a kérdést, hogy
minek a férfi, minek a nő. Erre saját
életemből szeretnék példát hozni:
mi az, ami nekem és nőtársamnak,
két félembernek, egy egész férfinak
és egy egész nőnek az egészségét
meg tudja őrizni. A legfontosabb a
lelki tulajdonság, a megbízhatóság,
hogy biztonságban érezzem magam
a másik mellett. A második a szellemi nyitottság, hogy mindent meg
tudjunk beszélni, ne aludjunk el
úgy, hogy nincs egy tisztázó gesztus,
kiengesztelődés kettőnk között. A
harmadik helyen pedig feltétlen ott
van a test karbantartása, a szexualitás, mindkét félnek lehetőséget adva
a kezdeményezésre, nem feledve,
hogy megismerkedéskor a test állt
az első helyen. Amikor viszont valaki
eldönti, hogy szövetségben akar élni
valakivel, akkor a kimondott igentől
kezdve nem a test, hanem a lélek, a
biztonság legyen az első helyen.

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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Amikor a házaspárok a legkisebb
nehézséggel is szembetalálkoznak,
szétköltöznek, elválnak. Péter és Ildikó közel ötven éve házasok, pedig
sok tragédián mentek keresztül.
Soha nem merült fel, hogy külön
utakon folytassák?
Ildikó: Mindennek alapja leggyönyörűbb földi ajándékunk: a szerelem. Ez nálunk első látásra született, s lassan ötven éve tart. Közösen
megélt családi és művészi küzdelmeink, örömeink és fájdalmaink, egyre
mélyülő hitéletünk olyan erős hálót
vonnak körénk, amely elszakíthatatlannak bizonyul. Mégis, ha azt
kérdezi, voltak-e mélypontok a házasságunkban, természetesen azt válaszolom: igen, persze, hogy voltak.
Én mint nő, mindent az érzelmeken
keresztül közelítek meg, és akkor érzem jól magam, ha körülöttem már
mindenki jól van. Azután jövök én.
Fontos éreznem, hogy szeretnek, és
látnom a többiek tekintetében, hogy
tudják, szeretem őket. Péter mint
férfi, ezzel szemben gyakorlatias,
praktikus lény: örökké tenni akar valamit. Sokkal inkább kifelé élő, mint
én. Más a tempónk, mások a környezetünktől való elvárásaink. Péternek
nagyon fontos, hogy legyen körülötte
hang, általam zajnak nevezett valami: bejön, és jó hangosra bekapcsolja
a rádiót. Neki szükséges, hogy valami örökké szóljon, időként odafigyel,
de sokszor nem is hallja. Én állandóan hallom. Nekem fontos, hogy ami
szól, jó minőségű legyen, és nagyon
igénylem a csendet. Sok ütközési lehetőség adódik a házasságban. Sokszor ütközünk is, egyikünknek sincs
könnyű karaktere. Nagyon kívánom
a fiataloknak, hogy valóban a másik
felüket találják meg, mert a szerelem
segít begyógyítani a sebeket, amelyTATAI PATRIÓTA
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eket egymáson ejtünk. Vannak mélyebb sebek is, amelyek nehezen gyógyulnak, ezek a mélypontok, ezeken
át kell cipelnünk egymást. Ilyenkor
válik fontossá a másik iránti elköteleződésünk: hűségből viszem őt egészen addig, amíg újra szeretni tudom,
szívből meg tudom ölelni. Szerencsére a mi életünkben ez az állapot sosem tartott sokáig. Egyetlen esténk
se volt, amikor úgy feküdtünk volna
le, hogy kibírhatatlanul utálom, látni
se akarom őt. Olyan perceink nekünk
is voltak, amikor ki nem állhattuk
egymást. Azt gondoltam, mekkora

a két fél továbbra is egészet alkosson. Ha ez valóban fontos, akkor az
ember át tudja lépni a saját árnyékát,
és képes békülésre nyújtani a kezét.
Kilenc évvel ezelőtt Önök voltak
az első Házasság hete című rendezvény arcai, azóta is mindenfele hívják magukat, hogy házasság, család témában tartsanak előadást.
Mi a sikerük titka?

Nem ragadtunk le se a házasság, se
a család kifejezésnél, mindent három
dimenzióban próbálunk megfogalmazni. A lélekből indulunk ki. Ha ép
a lelkem, vagyis tiszta a lelkiismeretem, akkor tud gyarapodni a szellemem, akkor tudok nyitott maradni.
Se párt, se egyház, se földrajzi, se
kulturális régió nem kebelezhet be.
Így folyamatosan karbantarthatom
a testem is, nem hagyom eltunyulni.
Mindannyian tudjuk, mennyire
fontos a családi minta. Milyen mintát láttak maguk előtt?

Péter és unokája, Viola

bolond vagyok, hogy vele élek. Nem
turbékol az ember örökké. Abban a
percben, amikor kezdjük elveszíteni
az önuralmunkat, jobb, ha kicsit eltávolodunk egymástól. Aztán amikor
jönnek a józanabb gondolatok, a józanabb érzések− a nőnél elsősorban
az érzések, a férfinél elsősorban a
gondolatok−, akkor megint összeszedjük magunkat. Két ember közül
az egyik mindig valamivel agreszszívabb, önzőbb, mint a másik, és ez
nem feltétlen a férfi. Ezzel együtt jár,
hogy az önzőbb többször megbántja a másikat. Tapasztalatom szerint
mindig annak kell kezdeményeznie a
közeledést, a békülést, akit megbántottak, mert neki több és fájóbb az
indítéka. Ezt bizony nehéz megtenni,
de ha az ember azt mondja: igen, ő
a másik felem, és szeretem annyira,
hogy ő még meg is bánthat, akkor
könnyebb odafordulni hozzá. Nem
az a fontos, hogy a világ előtt együtt
maradjunk, hanem, hogy mi ketten
továbbra is kiegészítsük egymást, és
TATAI PATRIÓTA

Ildikó: Nekem olyan csodálatos
szerencsém volt, hogy a szüleim szerelmi házasságot kötöttek a 30-as
években. Átélték az államosítással
járó fájdalmakat, 52-ben mindent elvettek tőlünk. Nagyon megtörhettek
volna, de nem így történt. Volt bennük egy természetes elfogadás, amely
nem tévesztendő össze a szolgai
megalázkodással. Mindezek ellenére
az Isten megkímélt attól, hogy szegénynek érezzük magunkat, mivel ez
csak anyagi szegénység volt, nem lelki
és nem is szellemi. A szüleim ugyanazok a kedves, tiszta, emberszerető
emberek maradtak. Tizennyolc éven

át egyetlen rossz szót sem hallottam
senkiről a háta mögött, se fasisztákról, se bolsevikokról, se istentagadókról. A legnagyobb ajándék, amelyet
tőlük kaptam az, hogy megbízom az
emberekben. Igen, talán megvolt a
veszélye, hogy egy naiv libácska lesz
belőlem, de remélem, nem így történt.
A szeretet felvértez, az ember megtámadhatatlan lesz. Még nem nagyon
fordult elő, hogy valaki visszaélt volna
a bizalmammal. Ennek köszönhetően
mindenkinek elmondom, ki vagyok,
mit gondolok, s ha hibázom, belátom,
és bocsánatot kérek.

Péter: Míg Ildikó szülei az ”igenek”,
addig az én szüleim a „nemek” emberei voltak, méghozzá szenvedélyesen.
Anyám igazi anyatigris volt, apám
konok, puritán, protestáns presbiter,
összehúzott szemöldökkel, derűsen
biztató tekintettel. Ha nem tudott valamit összeegyeztetni a lelkiismeretével, akkor határozottan nemet mondott. A hadseregben nem tett töltényt
a pisztolyába. Osztályon felüli ember
volt, ezért nem büntették meg, nem
rúgták ki, de nem is küldték vissza
a frontvonalra. A gazdasági hivatalhoz került, ő lett a nagyváradi tisztek
családjainak parancsnoka, és azzal a
feladattal bízták meg, hogy menekítse őket Ausztriába. Apám teljes mértékben megfelelt ennek a feladatnak.
Folyamatosan nemet mondott, ennek
később még én is ittam a levét: egy
ideig nem szerezhettem diplomát,
segédszínészként kezdtem el dolgozni az Állami Bábszínházban. Tizenhárom évvel később már tanulhattam volna, de akkor már bosszúból
sem akartam. Amikor Vámos László
utolsó rendezői osztályát indította
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hívőknek még ennél is könnyebb, ők
még azt is hozzá tudják tenni, hogy
légy nyugodt, mert egész életed az
Úristen tenyerén zajlik, soha nem
érhet baj, nem vagy egyedül. A szülőnek az a dolga, hogy biztasson, erőt
adjon. Még akkor is, amikor gyermeke olyan ötletekkel áll elő, hogy otthagyja az egyetemet vagy tizennyolc
évesen megnősül.
Két gyermeküket is elvesztették.
Hogyan sikerült túllépniük ezen?
Hogyan tudtak továbbra is gyermekekkel foglalkozni?

hívott: szeretné, ha rendező lenne
belőlem. Felvételi nélkül bejuthattam volna, de nem tudtam vállalni:
feleségem volt, albérletben laktunk,
gyerekünk meghalt, szüleimet is segítettem, dolgoznom kellett.
És mi a csodálatos az egészben?
A két családban pontosan egyforma volt a szeretet, a vértező családi szeretet. Lelki megbízhatóságot,
sportszerűséget sugároztak felénk,
és nekik köszönhetően ugyanolyan
szellemi igényességgel voltunk az
ismeretek szerzésében. Ami a materiális dolgokat illeti, az én „nemet”
mondó szüleim pont ugyanolyan szegények lettek, mint az ő „igent” mondó szülei. Apám és anyám példaképek számomra mind a házasságban,
mind a családban, mind a nemzethez
tartozás érzésében. Szóval a családi
minta nagyon meghatározó.
Ildikó: Manapság a gyerekeknek
úgy kell felnőniük, hogy alig látják
az apjukat, van, aki az anyjával is alig
találkozik. Ez a mi nagy pazarlásunk,
felelőtlenségünk a saját jövőnkkel
szemben. Az apa az, aki mintát ad
elsősorban a fiúgyereknek, de a lánynak is. A lányban olyan mély nyomot
hagy az apa személyisége, hogy akaratlanul is hozzá hasonlót keres, s
talál. Pár év együttélés után a nő sorban felismeri a férfiban apja fontosabb tulajdonságait. Péterben is sok
minden van apámból, amiért külön
szeretem. Szeretettel gondolok arra,
hogy itt van egy kicsi apámból is.
16

Egy interjúban azt mondták: a
gyermek nem a miénk, csak ajándékba kapjuk egy időre. Hogyan
lehetünk jó szülei ennek az „ajándéknak”?
Ildikó: Minden gyermek, amikor
megérkezik a világra, egy kis titokcsomagot, egy batyut hoz magával.
Ebben minden szép és jó benne van,
amit majd az embertestvéreknek adhat, ami miatt szeretni fogjuk, és ami
által ő maga boldog lehet. Ez azt is
jelenti, hogyha valaki más csomagját próbáljuk ráerőltetni, lehet, hogy
jobban fog boldogulni, de boldog ember csakis a saját batyuja által lehet.
Ám ezt a batyut ő egyedül nem tudja
kinyitni. Ezért van a szülő, a nagyszülő, a tanító, a lelki vezető: hogy
a legodaadóbb szeretettel segítsenek bontogatni. Az a küldetésünk,
hogy gyermekeinket felelősségteljes
szeretettel szeressük, vezessük az
életben úgy, ahogy azt egy ember
megérdemli. Annak méltóságával,
tudatával, hogy azért vagyok a szülője, hogy tizennyolc-húszéves kora táján, amikor el kell őt bocsátanom, azt
mondhassam: „Elengedlek, nyugodt
vagyok, nem aggódom, mi lesz veled,
mert mindent, amit lehetett, megtettem, hogy kibírjad az élettel járó pofonokat és sikereket. Bízom benned,
hogy amikor embert próbáló útelágazásokhoz érsz, azon leszel, hogy a jó
utat válaszd. Ha mégsem a jót választod, és visszarohansz ide, akkor én itt
vagyok, jöhetsz, én mindenben segítelek, de most mehetsz, elengedlek.” A

Ildikó: Első gyermekünket, Domokost születése napján elvesztettük,
majd házasságunk tízedik évében
– amikor már az is megfordult a fejünkben, hogy talán sose lesz saját
gyermekünk −, gyönyörű, egészséges babaként megszületett Dorka.
Kívül-belül szép ember lett belőle.
Azokban a családokban, ahol akarvaakaratlanul egy szem gyermek van,
túl sok jut neki a felnőtt világ okoskodásából. Mi tudtuk ezt, így azon
voltunk, hogy minél többet legyen
más gyerekek között, hogy tanuljon
meg osztozni. Természetesen a testvért semmivel és senkivel nem pótolhattuk. A legnagyobb ajándék, amit a
szülő gyermekének adhat: a testvér.
Dorkának aztán adott az Isten testvért, Marcit, aki féléves korában fertőző agyvelőgyulladásban meghalt.
Marci elvesztése nagyon megtört
minket, én lázadoztam, pöröltem Istennel, nem volt elég erős a hitem.
Két év után megkönyörült rajtunk
az Atya, és ezt a gondolatot küldte:
− Nincs baj, gyermekeitek jó helyen
vannak. Otthon vannak, nálam vannak. Milyen jó, amikor valaki mélyen
istenhívő, mert amikor elveszít valakit, tudhatja, hogy szerette jó helyre
került, hazatért. Nekünk meg kellett
szenvednünk azért, hogy idáig eljuthassunk.
Péter: 1983-tól három évig a földön feküdtem kiütve. Azóta tanítom
magatartáskultúrából, hogy a pokol
és a menny nem a halál után kezdődik, hanem már itt a földön. A feleségem, Dóra lányunk és az Atyaúristen
segített feldolgozni. Úgy tudtam hordozhatóvá tenni a keresztet, hogy azt
mondtam magamnak: lányunknak
nem két meghalt testvére, hanem
több millió magyarul értő testvére
van. Maga, az interjút készítő is a
TATAI PATRIÓTA
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közösségi emberré vált. A gimnáziumban végig osztálya legnépszerűbb
személyisége volt. Először gyógypedagógia szakra felvételizett, ahol
rögtön a felvételi napján ösztöndíjat
kapott volna. Aztán mégse gyógypedagógus, hanem tájépítész lett. Hat
egyetemi évad után évfolyamában
hatvan diákból az elsők között volt.
Ma már egészen más műfajban sikeres egyéni vállalkozó. A férje, Dénesünk másik feleként, akivel egészet
képviselnek.

Ildikó: Azt a feladatot kaptuk,
hogy kislányunknak béke legyen a
szívében, ne legyen csalódott. Kötelező volt jókedvűnek és játékosnak
lennünk, örömmel élnünk az életet.
Mindennek köszönhetően sokkal
mélyebben és komolyabban gondolkodott, mint kortársai. Az elvált szülők gyerekei is hasonlókon mennek
keresztül, ennek következtében ők
is komolyabban gondolkoznak. Sajnos, nem sok gyereknek segítenek
feldolgozni a szülők válását, óriási
feszültség marad bennük, amelytől
aztán felelőtlenek, gátlástalanok, hiperaktívak lehetnek. Látom, mennyire szomjaznak a gyerekek egy-egy
olyan felnőttre, akitől őszinte figyelmet kaphatnak. Dorkánál is megvoltak a veszélyek, de átvészelte.

Családi kirándulás

Dorka lányuk egyik gyermekével

testvére a mi gyermekeinknek, mert
ért magyarul, látta esti meséinket.
A maga gyermeke pedig a mi pótunokánk. Gyermekeink − hála a Jóistennek − több millióan vannak attól
függetlenül, hogy milyen pártra szavaznak, mely egyháznak a tagjai, ők
a mi gyermekeink is. Szellemi és lelki
felelősséggel tartozunk értük, csak
anyagival nem.
Kisóvodásként hogyan élte meg
lányuk testvére elvesztését?

Ildikó: Dorka boldogan várta és
büszke játszótársa volt a kistestvérének. Négy és fél évesen el kellett
fogadnia, hogy Marcikát a kórházban
nem tudták meggyógyítani és meghalt. Emiatt nagy súly nehezedett rá.
Kisgyerekként együtt kellett élnie
azzal a gondolattal, ami egy felnőttnek is megoldhatatlan, hát még egy
gyereknek. Féltünk, nem lesz-e túl
nagy teher neki, nem válik-e szorongóvá, gyanakvóvá, emberkerülővé.
Szerencsére mindig felszabadultan
TATAI PATRIÓTA

beszélt kistestvéréről, mintha ott
lenne, mindig azt mondta, van testvérem, csak nem ebben az életben.
Én se tudom azt mondani, hogy csak
egy gyerekem van, mindig elmondom: van még két gyermekünk az
örök életben.

Péter: Nagyot sóhajtva döbbentünk rá, hogy mindez nem negatívan hatott rá, hanem nemesítette őt,
nem lett csalódott. Jó humorú, igazi

Ma már Dorka is édesanya, három gyermeke van. Mennyiben
más a nagyszülői szerep?
Ildikó: Korosztályunkban mindenkinél azt tapasztaljuk, mekkora
ajándék, milyen nagy élmény, amikor nagyszülők lesznek. Mindenki
azt gondolja, neki van a legnagyobb
öröme. Nálunk az unokákkal állt be
életünkben a harmónia, velük billent
helyre a mérleg. Ez a mi beteljesülésünk, boldogok és hálásak vagyunk.

Az unokák: Viola, Ábris és Iluska
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Így öregségünkben elmondhatjuk,
hogy mindazzal együtt, ami történt,
nekünk van a legcsodálatosabb,
leggyönyörűbb életünk. Bizonyára
mindketten túl kemények voltunk,
ezért ekkora próbákra volt szükségünk, hogy ember legyen belőlünk.
Dorka nagyon jó férjet választott,
Dénessel jól egymásra találtak. Így
van egy fiúnk is, akinél jobbat nem
is tudtunk volna nevelni. Nekik az
Isten megadja, hogy nehézség nélkül
szülessenek gyermekeik, nekik nem
került tizenöt évükbe, hogy három
gyermek szüleinek mondhassák magukat. Unokáink Ábris, Iluska és Viola gyönyörűek, okosak, kedvesek. Így
ért körbe az életünkben ez a „szál”.

Számos szálon kötődnek Tata városához. Melyek a legfontosabbak?
Ildikó: Tatán mindig otthon érezzük magunkat, nemcsak a város
szépsége, hanem a tataiak kedvessége, nyitottsága miatt is. Három évvel
ezelőtt az Angolpark felújításának
nagy tervén belül megbízást kaptam
a Jenő-malom legendájának megírására. Az anyaggyűjtés időszakában
sikerült egy kevés ismeretet szereznem a város történelméből, s azóta
Tata az én kedves városom is lett.
Ennél már csak Héreg, tényleges otthonunk kedvesebb számomra.

Péter: Tata rettentő szerencsés város, nemcsak természeti adottságai
miatt, hanem szellemi szempontból
is kiváló összetételű hely. Ezért azt
mondjuk, hogy ezt a várost szellemileg támogatni kívánjuk. Ha nem pártpolitikában, nem egyházpolitikában
gondolkodom, hanem józan paraszti
ésszel, akkor azt mondom, hogy Tata
nyitott város. Itt nem érzem, hogy
kisebbrendűségi vagy felsőbbrendű-

ségi kórban kellene szenvednem, hanem természetesen tudok viselkedni.
Tata kapcsán mindenképp meg kell
említenem az evangélikus Franko
családot, akik felkaroltak bennünket,
amikor huszonöt éve végleg Héregre
költöztünk. Igazi szellemi, lelki, művészeti központra leltünk náluk. Kiváló kapcsolatot ápolunk a reformátusokkal is, Szabó Előd lelkésszel és
feleségével, és már majdnem tizenöt
éve a Magyary Zoltán Népfőiskolával
is. Igen meghatározó életünkben Keresztesi Józseffel való szellemi kapcsolatunk. A népfőiskolán keresztül
olyan kiváló tatai embereket ismertünk meg, mint Kálmán Attilát, akivel addig csak távolról tiszteltük egymást. Feltétlen mondanom kell Michl
József nevét is, akit még a 90-es években a zsámbéki főiskolán ismertem
meg. Akkor még nem is foglalkozott
pártpolitikával. Lényegtelen, polgármester-e vagy sem, személye meghatározó Tata hétköznapjaiban. Népes
családja is kedves nekünk. Még sorolhatnám a neveket: Rochlitz család
apraja-nagyja, Czumpf Attila, Musicz
László... Mind fontos emberek, mert
attól függetlenül, milyen párt „felelősködik” Tatán, vagy ki a polgármester, ők mindig ugyanazok maradnak.
Én is mindig Levente Péter szeretnék
lenni, nem igazgató, elvtárs, úr stb.,
hanem a Levente Péter. Ha megkérdik tőlem, mit írhatnak a nevem mellé, azt mondom: „Péter bátyó, önképző társaslény”, ezt vállalom.
Bodonovich Ági

A képek a művészházaspár
fotóarchívumából valók.
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Baji látkép fotó: Grépály András Zoltán

magyary zoltán büszke lenne ránk
A tatai már az ötödik legfejlettebb járás az országban
Magyary Zoltán ma is büszke lenne a Tatai járásra és a
benne élőkre. A legfrissebb kutatások alapján hazánk
ötödik legfejlettebb járása. Magyary az 1930-as években kijelölte Tata és az egész járás fejlődési irányát, és
„mintajárássá” fejlesztette. Az itt élők mindenkori felelőssége, hogy a megkezdett munkát folytassák, és tovább fejlesszék a térséget. Az előkelő helyezés mutatja,
hogy méltók vagyunk Magyary Zoltán örökségére, „jó
gazdái” vagyunk otthonunknak.

veszprémi). Csak az egri és a szegedi
járás került még be a húsz legfejlettebb közé. A mostani és a két évvel
ezelőtti adatok összehasonlítása
alapján elmondható, hogy az elmúlt
két esztendő a fejlettségi különbségek növekedését eredményezte. Az
amúgy is rossz helyzetben lévő járások mutatói tovább romlottak, a
legnagyobb mértékű javulást pedig a
legfejlettebb járások érték el.

A járások rangsora

Az ötödik helyezés elsősorban a
járásban élőknek és az itteni vállalkozásoknak köszönhető. Azonban,
amikor a járás fejlettségéről beszélünk, semmiképp sem szabad megfeledkeznünk az egyes települések
közötti összefogásról, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásról, amely közel tizenkét esztendeje járul hozzá a
térség fejlődéséhez, sikerességéhez.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató
Intézete két esztendő elteltével idén
az általa kialakított járási fejlettségi
mutatók legfrissebb értékei alapján
újra képet adott a 174 magyar járás
fejlettségbeli különbségeiről és az elmúlt évek változásairól. A Tatai járást
2014-ben a hetedik helyre sorolták,
ma már az ötödik helyen szerepel.

A járások sorrendjének felállításakor számos mutatót vettek figyelembe, így például a korösszetételt, a
bölcsődei férőhelyek számát, a rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesülők arányát, a helyi adók mérTATAI PATRIÓTA

tékét, a legközelebbi megyeszékhely,
autópálya-csomópont elérhetőségét,
a használt lakások átlagos árát, a jövedelmeket, a várható élettartamot,
a vállalkozások és a vendégéjszakák
számát, az autók korát és annak ezer
lakosra jutó arányát, az iskolai végzettséget, az elvándorlási arányt, az
álláskeresők, a vállalkozások és a
boltok számát éppúgy, mint a szélessávú internet előfizetők, vagy éppen
a hulladékgyűjtésbe bevont lakások
arányát.

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a budapesti kerületeken
és a főváros agglomerációján kívül
a legfejlettebb járások szinte kizárólag nyugat-, és közép-dunántúliak (győri, tatai, mosonmagyaróvári,

Járás a hatékonyan működő kistérség területén

Magyarországon 1983-ban szüntették meg a sok évszázados múltra visszatekintő járásokat. Ezután
jöttek létre a kistérségek, amelyek
elsősorban területfejlesztési és statisztikai célokat szolgáltak. Később a
2004. évi CVII. törvény lehetővé tette
a kistérségek települései számára,
hogy többcélú kistérségi társuláso19
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kat hozzanak létre. Ekkor döntött
úgy Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Tardos,
Tata, Szomód és Vértestolna, hogy az
1996-ban alakult területfejlesztési
társulását átalakítja és szorosabbra
fűzi együttműködését. Létrehozták
a Tatai Kistérségi Többcélú Társulást, melynek Tata lett a székhelye.
A települések önkormányzatai abban egyeztek meg, hogy bizonyos
területeken – az oktatás és nevelés,
az egészségügyi ellátás, a család- és
gyermekvédelem, a szociális ellátás,
a közművelődési, közgyűjteményi
tevékenység, a belső ellenőrzés, a
területfejlesztés, az energetika és
az adóvégrehajtás területén - még
hatékonyabban működnek együtt.
A társulás, amely háromszáz négyzetkilométeres területen működik,
közel negyvenezer ember életére
van hatással. A feladatkörébe tartozó
ügyekben a Társulási Tanács dönt,
amelynek tagjai az egyes települések
polgármesterei, elnöke Michl József,
Tata város polgármestere, elnökhelyettese pedig Schunder Tibor, Baj
község polgármestere. A társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal végzi dr. Kórósi
Emőke jegyző irányításával.
A társulás szoros kapcsolatát és
hatékony együttműködését jól példázza, hogy 2013-ban, amikor viszszaállították a járási rendszert,
mindenki számára egyértelmű volt
a tíz település együvé tartozása. Természetes volt, hogy a járás területe
megegyezzen a kistérség területével. Létrejött az újjászervezett Tatai
Járási Hivatal is, amely az egykori
tóvárosi községháza épületében működik, ahol egykor Magyary Zoltán is

dolgozott.
A járások létrejöttével a társulás
által ellátott feladatok is átalakultak.
2013 júliusától a korábban létrehozott Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonán túl a Szociális Alapellátó Intézmény is a társulás fenntartása alá
került. Ez az intézmény felel a szociális étkeztetésért, a házi- és jelzőrendszeres házi segítségnyújtásért, a támogató szolgálatért, az idősek és az
értelmi fogyatékosok nappali ellátásáért, a családsegítésért, a lakótelepi
szolgáltatásért, valamint a hajléktalanok ellátásáért. 2013 októberében
Tata Város Önkormányzata pedig
megalapította a Tatai Egészségügyi
Alapellátó Intézményt, amely szintén járási feladatokat lát el, vagyis a
társult települések lakosai számára
biztosít orvosi ügyeleti ellátást.
A társult önkormányzatok a közbiztonság és a foglalkoztatás területén is együttműködnek, Közbiztonsági
Egyeztető
Fórumot
működtetnek, amelynek keretében
a tatai rendőrfőkapitány rendszeres
tájékoztatást ad a járás közbiztonsági helyzetéről, aktuális rendőrségi
feladatok végrehajtásáról. Továbbá
a települések közösen vesznek részt
a közmunkaprogramban és a közhasznú foglalkoztatás programszerű
megvalósításában.
Közösen megvalósított projektek

Az elmúlt években a Tatai Többcélú Kistérségi Társulás nemcsak a
közösen vállalt feladatok ellátása területén bizonyította sikeres együttműködését, hanem a területfejlesztés kapcsán is. Ugyanis a társulás
fogja össze és koordinálja a kistérség
gazdasági, kulturális, idegenforgalmi
és infrastrukturális fejlesztési prog-

Kistérségi ülés a Városházán fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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ramjait, meghatározza a fejlesztési
célokat. Továbbá célul tűz ki megvalósítási terveket, pályázatokat készít
és nyújt be fejlesztési források elnyerésére. Ellátja a járás településeinek
képviseletét és érdekeik érvényesítését a területfejlesztési feladatokban,
összehangolja a környezetvédelmi
járási teendőket, együttműködik az
épített és természeti környezet értékeinek megóvásában, közreműködik
a rehabilitációban.

A 2007-2013 közötti európai uniós
pályázati ciklusban több alkalommal
nyújtottak be közös pályázatot, amelyeket nyertesnek nyilvánítottak.
Ezen időszakban a Tatai Kistérségi
Többcélú Társulás összesen 374 633
894 Ft uniós támogatást nyert el,
amelyet kiegészített a Magyar Állam
támogatása (önerő-támogatás formájában), valamint az önkormányzatok által biztosított, a megvalósításhoz szükséges önerő.
Európai uniós támogatásból sikerült kívül-belül megújítaniuk a 97
főt ellátó Tatai Kistérségi Időskorúak
Otthonának Fényes fasori épületét.
A projekt során felújították az épület lakórészeinek, vizesblokkjainak,
valamint közösségi tereinek épületgépészeti rendszereit, továbbá az
épület tetejét. Ezenkívül különböző
eszközöket is beszereztek, lehetővé
tették az otthonban az internet hozzáférést, és számos fizikoterápiás és
egészségügyi programot szerveztek.
A projekt összköltsége 104 millió
forint volt. Szintén európai uniós
támogatásból valósult meg a Deák
Ferenc utca 5. szám alatt lévő Szociális Alapellátó Intézmény épületének felújítása is. A rekonstrukciónak
köszönhetően sikerült egy központi
intézménybe integrálni a járási ellátottságú szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatásokat. Az összevonás
következtében valamennyi szociális
szolgáltatást – kivéve a hajléktalan
ellátást és az idősek klubját – egy helyen biztosítanak. Az épület rekonstrukciója, átépítése 146 millió forintból valósult meg.
Közös összefogással hat intézmény
– Tata Város Polgármesteri Hivatala, Vaszary János Általános Iskola
Jázmin Utcai Tagintézménye (Tata),
Szent István Iskola (Baj), Angyalffy
Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola (Naszály), Napközi Otthonos Óvoda (Kocs), Tatai Kistérségi
Időskorúak Otthona (Tata) – energiatakarékos felújítását is megvalósították. Korszerűsítették az épüleTATAI PATRIÓTA
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tek fűtési rendszerét, és utólagosan
hőszigetelték őket. A beruházásokkal nagymértékben csökkentek azenergiaköltségek is, évente bruttó
11 millió forintot takaríthatnak meg
az intézmények. A korszerűsítés
384 millió forintból valósult meg,
amelyhez a szükséges önerőt (közel 90 millió forintot) a fejlesztésben résztvevő önkormányzatok
biztosították. Megkezdték Tatát és
a környező településeket összekötő
kerékpárutak fejlesztésének előkésztését. Az uniós pályázaton elnyert
34,7 millió forintból a kerékpárút
tervdokumentációja készült el. „A
munka és a magánélet összehangolását segítő innovatív program
megvalósítása a Tatai Kistérségben”
c. pályázat keretében pedig sikerült racionalizálni az intézmények
nyitvatartási és ügyintézési idejét,
rugalmas szolgáltatásokat vezettek
be, több hivatalt, intézményt családbaráttá tettek, információs füzetet,
valamint térségfejlesztési stratégiai
dokumentumot készítettek, összehangolták a közlekedést a munkaidővel, a tanulással, az intézmények
nyitva tartásával. Ezen projekt
47,9 millió forintos támogatásból valósult meg.
A 20 legfejlettebb magyarországi járás
Név

Járási fejlettségi
mutató (5 fokú skála,
5 a legjobb)

Győri

4,48

Vecsési

4,44

Budapesti kerületek
Budakeszi
Tatai

Veszprémi
Dunakeszi

Mosonmagyaróvári
Balatonfüredi
Gödöllői

Szentendrei
Érdi

Székesfehérvári
Szombathelyi
Egri

Balatonalmádi
Gárdonyi

Komáromi
Szegedi

Soproni

TATAI PATRIÓTA

4,44
4,36
4,36
4,36
4,32
4,24
4,20
4,20
4,20
4,16
4,16
4,16
4,12
4,08
4,08
4,08
4,08
4,04

(forrás: gvi.hu)

A társulás által fenntartott Szociális Alapellátó Intézmény fotó: Grépály András Zoltán

Nézzünk néhány pontos adatot, amely alapján járásunk az ötödik legfejlettebb!
Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó száma (2014)
1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma (2012)

16, 98

937,06

1000 állandó lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma (2014)

12, 80

Szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya (2011)

56,43%

Önkormányzati helyi adók 1000 állandó lakosra (2012)

35948 Ft

Legközelebbi autópálya-csomópont elérhetősége (2012)

3,84 km

1000 lakosra jutó internet előfizetések száma (2014)

255,12

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya (2014)

91,7%

1000 állandó lakosra jutó személygépkocsik száma (2014)

347,23

Vándorlási különbözet 100 lakosra jutó aránya (2004-2014)

+5,05%

Fiatalodási index, 0-18/60-X éves népesség aránya (2014)

68,92%

1000 állandó lakosra jutó halálozások száma (2014)

11,21

Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 1000 állandó lakosra vetítve (2014)
Nyilvántartott álláskeresők aránya (2014)
Tartós álláskeresők aránya (2014)

1,89

4,25%

34,02%

(forrás: gvi.hu)

A jövő
A következő európai uniós pályázati ciklusnak is több projekttel vág
neki a társulás, ezeknek kettős célja
van. Egyrészt olyan fejlesztéseket kívánnak megvalósítani, amelyek javítják az egyes települések környezeti
állapotát, anyagi és környezeti szempontból is fenntarthatóvá teszik őket,
valamint erősítik a lakosság kötődését településükhöz. Másrészt szeretnék az egyes települések turisztikai
attrakcióit fejleszteni, ezekhez pedig méltó szolgáltatásokat rendelni.
A látnivalókat egységes turisztikai
programkínálatba kívánják szervezni. Továbbá az üzleti környezetet is
szeretnék fejleszteni a foglalkoztatás
növelése érdekében.

Mindezek a fejlesztések tovább
szolgálják a járás fejlettségét, pozitív
megítélését, hatással vannak az itt
élők életkörülményeire és az itt működő vállalkozások sikerére, amely
hozzájárulhat ahhoz, hogy egy újabb
kutatás alkalmával még előkelőbb
helyre sorolják járásukat, illetve újra
méltókká váljuk a „mintajárás” címhez.

Pállné Bodonovich Ágnes
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A szövetség májusi közgyűlésének résztvevői
fotó: Grépály András Zoltán
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partnerség a környezetünkért
Az Által-ér Szövetség Komárom-Esztergom megye
egyik legmeghatározóbb civil szervezete. Huszonkét évvel ezelőtt azzal a szándékkal alapították, hogy a helyi
nehézipar által tönkretett környezetet rehabilitálják. A
szövetség ma is számos összefogás, projekt, beruházás
kezdeményezője. Az évek során több szervezet került ki
szárnyai alól és nőtt naggyá, velük továbbra is szorosan
együttműködnek. Tavaly elnyerték a Komárom-Esztergom Megyéért szakmai díjat. Musicz Lászlóval a szövetség szakmai igazgatójával beszélgettünk.
Az 1980-as évek elején olyan méreteket öltött a tatai Öreg-tó szennyezettsége – elsősorban a tatabányai és
az oroszlányi üzemek szennyvízének
közvetlen odavezetése miatt -, hogy
1985-ben be kellett tiltani a tóban
való fürdőzést. Ez igazi vízválasztó
volt Tata életében, hiszen az Öreg-tó
volt a város legnagyobb turisztikai
vonzereje. Ennek kiesésével megkezdődött Tata idegenforgalmának
mintegy két évtizedes mélyrepülése.
Ráadásul ekkorra már a híres tatai
karsztforrások is rég elapadtak. Kevesen fogták fel mindezek igazi jelentőségét, de mai értelemben ez igazi
ökológiai katasztrófa volt. A KGST
egyik moszkvai ülésén komplex kör22

nyezetvédelmi modellterületté is
nyilvánították a Tatai-medencét, benne az Által-ér vízgyűjtőterületét. – Állatorvosi lóként mutogatták a vidéket,
ahol minden szennyezési típus előfordul – meséli Musicz László. Ebben az
időben néhány fejlesztés, környezetvédelmi beruházás ugyan elindult, de
hatásuk igen csekély volt.
A rendszerváltás idején Tata Város
Önkormányzata zászlajára tűzte az
Öreg-tó megmentését, amellyel az
első szabad választáson induló öszszes politikai párt egyetértett. − Ebben az időben a tóról helyzetfeltáró
tanulmány is készült, amely pontos
kórképet adott az akkori állapotokról
– mondja a szakmai igazgató. Az anya-

got egy amerikai csapat készítette magyar szakértők közreműködésével. A
tanulmány legfontosabb megállapítása, hogy a problémával nagyobb léptékben kell foglalkoznunk, vízgyűjtő
szintű szervezetet kell létrehoznunk
a tó megmentéséért. A tatai önkormányzat is tisztában volt azzal, hogy
nem lehet az Öreg-tavat egymagában
kezelni, az érintett településeknek
össze kell fogniuk. 1994 januárjában a
város kezdeményezésére jött létre az
Által-ér Szövetség, amely a vízgyűjtő
területén lévő településeket, a megyei
önkormányzatot, valamint a vízgyűjtő
legnagyobb vízhasználó cégeit (Vértesi Erőmű, Vízmű stb.) fogta össze.
– Ebben az időben a szennyvíztisztító üzemek még nem működtek ilyen
hatásfokkal, így a Vízmű is jelentős
környezethasználóként csatlakozott
a szövetséghez – mondja az igazgató.
Az Által-ér vízgyűjtő területe
520 km2, amely a pusztavámi forrásvidéktől egészen a dunaalmási
Által-ér torkolatig terjed. Ez a tatai,
tatabányai, oroszlányi kistérség egészét jelenti, vagyis az egész Tatai medencét.
A szövetség alapszabályát, amely
alapjában véve nem változott az évek
során, az a Kiss István segítette öszszeállítani, aki sokáig Magyary Zoltán
munkatársaként dolgozott. A szervezet legfontosabb célja az volt, hogy az
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Által-eret érintő ügyekben az egyesület legyen a terepe a horizontális és
vertikális egyeztetéseknek egyaránt.
A szövetség szerkezetét úgy alakították ki, hogy a vízgyűjtő egész területe
– felső, középső, alsó – képviseltesse
magát az irányítói testületekben. A
szövetség elnöki pozícióját többnyire Tata város vezető tisztségviselője
(polgármestere vagy országgyűlési képviselője) töltötte be, jelenleg
Michl József polgármester. A tagok
már az alapításkor tisztában voltak
azzal, hogy a környezetvédelmi problémákat a maguk komplexitásában
kell kezelni, nem lehet egyik napról
a másikra elzárni a szennyező csapokat, sok egyeztetésre, felmérésre lesz
szükség – árulja el László.
A szövetség a megalapítást követően rögtön munkához is látott: többször vizsgálták a víz minőségét az
Által-ér különböző szakaszain, újabb
és újabb szennyezőforrásokat tártak
fel, amelyek megszüntetését kezdeményezték a környezetvédelmi hatóságnál. A vízgyűjtő egész hosszán
feltárták a természeti értékeket. Több
helyen előkészítették és kezdeményezték a természetvédelmi területté
nyilvánítást. A mindennapi munka
során a tagok felismerték, hogy nem
lehet csak környezetvédelemmel foglalkozni, hanem óriási szükség van
szemléletformálásra, környezeti nevelésre is. Felvették a kapcsolatot az
érintett települések oktatási intézményeivel, és megkezdték a diákok ez irányú nevelését. Ebben az időszakban
is rendelkezésre álltak már források,
amelyekre pályázni lehetett. – Ezek
azonban a klasszikus demokrácia
építését szolgálták, vagyis egyeztetésekre, tanulmányutakra, környezeti
nevelésre lehetett támogatást nyerni,
nem a környezet rehabilitációjára –
mondja Musicz László. Jobb híján az
egyesület is ezekre pályázott. A települések vezetőivel jártak például a
lengyelországi Mazuri-tavaknál, ahol
környezetvédelmi
beruházásokat

tekintettek meg, de így jutottak el a
szövetség tagjai Ausztriába is, ahol a
megújuló energiaforrásokkal ismerkedtek.
Mindeközben – ha kellett, ha nem
− garmadával készültek az újabb és
újabb tanulmányok. A szakmai igazgató úgy véli, az akkori környezetvédelemért felelős miniszterek forrás
híján gyakorlatilag ezzel odázták el a
témát. A kormányzat ugyanakkor folyamatos támogatásáról biztosította
a szövetséget, rendszeresen egyeztettek a különböző tárcákkal. Itt helyben
továbbra is igyekeztek ébren tartani
az összefogást. − Az összes település becsületére legyen mondva senki
nem tartotta feleslegesnek az egyeztetéseket, a közgyűlések mindig szinte teljes létszámban zajlottak– meséli
László.
A szövetség azonban ebben az
időszakban sem tétlenkedett. Mivel
érdemi lépéseket nem tudtak tenni, más irányba fordultak, elkezdtek
például megújuló energiaforrásokkal foglalkozni. Majd a 90-es évek
végén a megyében elsőként vidékfejlesztésbe fogtak, ebből jött létre a
mai Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési
Közösség, amely annyira jól kezdett
működni, hogy az összefogás ma már
a Vértes túloldalára, Fejér megyére
is kiterjed, harmincnyolc település a
tagja. Ez a szervezet ma már önállóan
működik, de továbbra is szoros kapcsolatot ápol az Által-ér Szövetséggel,
irodájukon is osztoznak.
Tizenhét esztendő után, 2008-ban
nyíltak meg az első érdemi állami
támogatások, amelynek köszönhetően 2009-ben megkezdődhetett az
Által-ér teljes hosszában történő felújítása. 2010-ben az Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatósággal és a várossal
összefogva másfél milliárd forintos
uniós támogatást nyertek el az Öregtó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációjára. A szövetség kezdeményezte
a helyreállítást, mivel azonban a pályázónak százmillió forintos önerőt

Által-ér Szövetség májusi közgyűlése. Balról jobbra: Bán Gellért, a naszályi Malomliget tulajdonosa,
Michl József polgármester, a szövetség elnöke, Bencsik János országgyűlési képviselő,
Musicz László szakmai igazgató (fotó: Grépály András Zoltán)
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kellett volna biztosítania beruházáshoz, a vízügyi igazgatóságot kérte fel
a pályázat beadására és a kivitelezés
lebonyolítására, állami szerv esetében ugyanis eltekintettek az önerőtől.
– Nem akartuk tagjainkra és az érintett településekre hárítani ennek az
összegnek a finanszírozását – mondja az igazgató. A szövetség azonban
mindvégig közreműködött a rehabilitációban, motorja volt az egész projektnek.
2013-ban évekig tartó előkészítő
munkát követően a szövetség létrehozta a Gerecse Natúrparkot, amelyet azóta is ő működtet. A natúrpark
alulról jövő kezdeményezés, amely
nagyobb tájegységeken komplexen
kezeli a vidéki táj megőrzését, a természeti értékek megóvását, a környezeti nevelést, a fenntartható gazdálkodást, továbbá azon munkálkodik,
hogy egységes natúrparki arculatot
adjon a vidéknek. A natúrpark létrehozását is a partnerségre alapozták: – Azt szerettük volna, hogy azok
csatlakozzanak a natúrparkhoz, akik
valóban késztetést éreznek arra, hogy
magukévá tegyék ezt a fajta szemléletet, és kövessék a fenntarthatóságnak
ezt a formáját – árulja el a vezető az
alapításról. A Gerecse majdnem valamennyi települése vállalta az összefogásban való részvételt. A natúrparknak huszonkilenc település és további
tizennyolc gazdasági és civil szervezet a tagja. Az Által-ér Szövetség és a
Gerecse Natúrpark tagjai között igen
nagy az átfedés, ez utóbbihoz azonban a Gerecse távolabbi települései is
csatlakoztak.
A közelmúltban egyéb projektekben is fontos részt vállalt a szövetség.
Ezek közül kiemelendő a Fényes Tanösvény kialakítása és a Réti 8-as tó
rehabilitációja. Az előbbinél nemcsak
az ösvény nyomvonalát jelölték ki, hanem ők határozták meg az ökoturisztikai látványosság mondanivalóját is.
Az utóbbinál a tervek előkészítésével
bízta meg őket a város, továbbá a környezeti hatástanulmány elkészítésével és a vízjogi engedélyek beszerzésével. A kivitelezést ugyan már nem
ők végezték: hozzáértő kezekbe adták, de mindvégig jelen voltak a megvalósításnál. A későbbiekben még a
beruházás kommunikációs feladatait
is magukra vállalták, előadásokat,
fórumokat tartottak, illetve folyamatosan tájékoztatták a sajtót a projekt
menetéről.
Ami pedig a jelent illeti, a szövetség,
illetve a natúrpark újabb nagy feladatok elé néz. Az Öreg-tó és az Által-ér
vízgyűjtő rehabilitációjának jótékony
hatását látva a szövetség és a város
zászlajára tűzte a program folytatását. Mindennek megvalósítását egy
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nagy vízügyes fejlesztésbe szeretnék
ágyazni, amely könnyen szakaszokra
bontható. A beruházás nemcsak a tó
helyreállításának folytatását jelentené, hanem a visszatérő források megfelelő módon való hasznosítását is.
– Nem szabad megfeledkeznünk arról,
hogy hazánk legbővízűbb forrásrendszere van itt újjászületőben. Ezzel az
óriási vízkészlettel kezdenünk kell
valamit. Tavakat, tórendszereket lehet vele fenntartani, a várost behálózó vízelvezető árkokat újra meg lehet
tölteni vízzel, a malmokat is újjá lehet
éleszteni. Ennek jegyében újította
meg a város a Réti 8-as tavat is – magyarázza a hasznosítási lehetőségeket
László.
Az Öreg-tó rehabilitációjának folytatásában - az előzetes felmérések
alapján - még kb. egymillió köbméter
iszapot kellene eltávolítani a tóból. A
kiszedett iszap jelentős részét elszállíttatnák, kisebb részét pedig helyben hasznosítanák: szigetrendszert
alakítanának ki a tavon az ideérkező
vándormadaraknak. Az iszapot agyagos szigeteléssel stabilizálnák, hogy a
szennyeződések ne oldódjanak ki. A
tisztítás nemcsak a vízminőség javulását segítené elő, hanem a tó víztárolási kapacitását is növelné. Mindehhez
állami és uniós forrásokat kívánnak
igénybe venni. A rehabilitáció korábbi
üteme során a tófarokban egy öthektáros öblöt alakítottak ki, amely ma
már kiváló halbölcső és madárélőhely,
az elmúlt időszakban számos védett
növény is megjelent itt. Tulajdonképpen egy szűrőmezőt hoztak létre,
amely részt vesz a tóba érkező Által-ér vizének megtisztításában. – Ennek testvérét szeretnénk létrehozni,
illetve visszaállítani a tó délkeleti részén. Sajnos valamikor feltöltötték, és
elválasztották a tó vizétől, pedig igen
fontos a tó öntisztulása szempontjából, fontos, hogy a tavon belül meglegyenek azok az ökológiai elemek,
amelyek lehetővé teszik a tó öntisztulását– magyarázza a szakmai vezető.

Bajótra tervezett látogatóközpont látványterve
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A keleti oldalon azért volt szükség fövenyes part kialakítására, hogy a tóból
kikívánkozó szennyeződések, amelyek korábban visszamosódtak, itt lerakódhassanak. A kavicsos, homokos
sekély vízi zóna olyan élővilágot hoz
létre, amely elősegíti a lebontási folyamatokat. A nagy szennyező csapokat
már elzárták, most a tavon belüli feladatokkal kívánnak foglalkozni. Az elkövetkezendő években szeretnék előkészíteni a rehabilitáció II. ütemét. A
szövetség már meg is kezdte a tárgyalásokat a vízügyi igazgatósággal egy
újabb együttműködés reményében,
illetve további partnereket keresnek,
akik az ügy mellé állnának. Már az
előkészítéshez is szeretnének pályázati forrásokat igénybe venni. 2020-ra
szeretnének mindennel készen lenni,
hogy az akkor induló új támogatási
ciklusban már a projekt megvalósítására tudjanak pályázni.
A natúrparkhoz kapcsolódóan is
új fejlesztésen dolgozik a szövetség.
Nemrégiben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtottak be a
bajóti látogatóközpont létrehozására,
amely a térség legjelentősebb ökoturisztikai fejlesztése lesz. A pályázatot
konzorciumi partnerekkel – a Szalézi
renddel, Bajót Község Önkormányzatával és a Duna-Gerecse Turisztikai
Nonprofit Kft.-vel – közösen adták
be. Amennyiben nyernek, a péliföldszentkereszti ősi zarándokhelyen két
év múlva olyan ökoturisztikai központ
jön létre, amely komplex kulturális és
természetvédelmi centrum is lesz
egyben. Otthont ad majd a Gerecse
Natúrparkról szóló állandó kiállításnak, továbbá minden tagtelepülésnek, partnernek lehetőséget biztosít
a bemutatkozásra. Lesz konferencia
terem, ajándékbolt, szervező központ,
tanösvény, a későbbiekben még
szabadtéri színpadot is terveznek.
– Fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet a Gerecse különböző vidékeire, s
azok rejtett szépségeire, sokszor mi,

tataiak sem tudunk például Szomor
vagy Gyermely kincseiről – mondja
Musicz László. Megvalósulás esetén
a bajóti és a tatai ökoturisztikai központ szoros kapcsolatot alakítana ki,
és egymást erősítve kínálnának turisztikai szolgáltatásokat a Gerecsébe
látogatóknak.
A közeljövőben minden tagtelepülésen szeretnének valamit fejleszteni,
akár csak egy natúrpark információs
pontot létrehozni, vagy kisebb környezetvédelmi beavatkozást végezni. Tatabányán is több fontos projekt
zajlik, illetve indul el a közeljövőben,
mint például az Erőmű-tó sorsának
rendezése vagy látogatóközpont kialakítása a Turulnál. A szövetség
szempontjából igen fontosak ezek a
fejlesztések, amelyekben ugyancsak
szívesen közreműködnének.
Május végén tartotta a szövetség
éves közgyűlését, amelynek idén a felújított több mint ötszáz éves naszályi
vízimalom adott otthont. A találkozón
Michl József polgármester, a szövetség elnöke tájékoztatta a tagokat a
jelenleg folyó szakmai egyeztetésekről, amelyek az Öreg-tó rehabilitációjának II. ütemét készítik elő, illetve a
Gerecse Natúrpark Bajótra tervezett
látogatóközpontjáról. Musicz László
pedig beszámolt az elmúlt időszakban elvégzett munkákról, vagyis az
Öreg-tó mederkotrási munkálatairól,
a Gerecse Natúrpark újdonságairól, az
újrafakadó források vízének elvezetéséről és az Által-ér vízgyűjtő területén
lezajlott vízminőség védelmi beavatkozásokról. A közgyűlésen átadták az
Által-ér Völgy Természeti és Kulturális Örökségéért díjakat is, melyeket
idén a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. és a Happy Bike Kft. vehetett
át. Az előbbi a fenntartható fejlődés
területén végzett környezettudatos
termelési kultúráért, míg az utóbbi az
Által-ér völgyi kerékpárutak előkészítésében, tervezésében való közreműködéséért.
B.Á.
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PORTA
Védőnőink a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szakmai versenyének
döntőjén, ahol 7. helyezést értek el. Balról jobbra: Pappné Karsai Zsuzsanna,
Nagyné Szűcs Rózsa, Harcsa Péterné Anikó, Bartáné Fischer Viktória

a menny és a föld összeér
Minden gyermek születése csoda, bármilyen családba is érkezik – vallja Harcsa Péterné
Anikó tatai védőnő, akinek mindmáig könnyeket csal a szemébe egy-egy új csecsemő világra jötte. Tatán jelenleg kilenc védőnő dolgozik a várandós anyák, a gyermeket nevelő
családok és a nők egészsége védelmében. 2013 szeptemberében költöztek át a frissen
felújított Wágner-házba, ahol azóta is fáradhatatlanul, hivatástudatból végzik tevékenységüket.
A Magyar Védőnői Szolgálat tavaly
nyáron ünnepelte fennállásának centenáriumát. A Magyar Örökség-díjas
és hungarikumnak minősített védőnői szolgálat egyedülálló a világon,
sehol máshol nincs ilyen közvetlen
és rendszeres módja a családok gondozásának. – Külföldön nincs ilyen
jól kiépített rendszer, sok helyen
vannak segítők, szülésznők, kisgyermekgondozók, de ők csak rövid ideig
támogatják az anyákat, általában a
gyermekágyas időszak végéig, utána
magukra vannak hagyva a családok
– mondja Anikó. Pedig többek között
a védőnők szerteágazó munkájának
köszönhető, hogy világviszonylatban
hazánk igen jó helyen áll a fertőzések, betegségek, illetve a koraszülés
és csecsemőhalandóság megelőzésében, továbbá az egészséges táplálkozás és a higiénia terén.
Tatán a védőnői szolgálat az Egész-
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ségügyi Alapellátó Intézmény keretein belül működik, az önkormányzat
tartja fenn. Védőnőink jelenleg 1202
családban 418 három év alatti és 744
három és hat év közötti gyermek

gondozását végzik. Ezen felül tizenegy oktatási intézmény egészségügyi
feladatait is ők látják el, több mint
4500 diák fejlődését kísérik figyelemmel (decemberi adatok). Külön
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A védőnők “otthona” fotó: Grépály András Zoltán

öröm a védőnők számára, hogy kissé
megint emelkedett a születések száma. Most mind a hét tatai körzetben
körülbelül huszonöt kismama van,
ez azt jelenti, hogy Tata lakosainak
száma hamarosan közel kétszáz lélekkel nő. – Átlagosan tizenöt-húsz
kismama szokott lenni körzetenként
– mondja a védőnő, aki kolléganőivel azt tapasztalja, hogy a kormányzat családpolitikai döntései pozitív
hatással vannak a gyermekvállalási
kedvre. A mostani emelkedést azonban még nem a CSOK-nak (Családok
Otthonteremtési Kedvezménye) tudják be, hiszen az ilyen fajta összefüggéseket csak hosszabb idő elteltével
lehet egyértelműen megállapítani.

A védőnők az első hat hétben hetente, utána havonta, majd két havonta és három éves kortól évente
járnak ki a családokhoz, vagy azok
jönnek be tanácsadásra. A területi védőnők (jelenleg hatan vannak
Tatán) kijelölt tanácsadási időben
várják a várandós kismamákat és a
csecsemőket, korábban az Árpádházi
Szent Erzsébet Rendelőintézetben,
közel három éve pedig a Fürdő utcai
Wágner-házban, ahol nagyon jól érzik magukat. - Elkülönült, kulturált,
tiszta, csendes helyen vagyunk, ahol
senkihez sem kell alkalmazkodnunk,
csak egymáshoz – mondja Anikó, aki
nagyon hálás az épületet működtetőknek, hogy ilyen készségesek és
együttműködőek velük. Egyetlen egy
dologban szenvednek hiányt az új
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rendelőben: - Jó volna, ha lenne még
egy helyiségünk – árulja el a védőnő.
Gyakran végeznek ugyanis karitatív
feladatokat, segítik a nehéz sorsú családokat. Sokan visznek be hozzájuk
kinőtt ruhát, nem használt játékot,
hogy adják tovább a rászorulóknak.
Azok is hozzájuk fordulnak, akiknek
éppen ezekre van szükségük. – Máshova nem szívesen mennek el ilyen
holmikért, előttünk azonban nem
szégyellik szegénységüket – mondja
Anikó, miközben az íróasztala alatti
ruhás zsákokra mutat. A plusz helyiség ezen holmik tárolására lenne jó,
ennek hiányában igyekeznek minden felajánlást azonnal eljuttatni a
megfelelő helyre. – Szerencsére Ta-

tán nagyon jól működik az egymás
támogatása, a tehetősebbek gyakran
segítik a megszorultakat – tudom
meg a védőnőtől, aki kapásból tíz-tizenöt olyan családot is tud mondani,
akikhez segítségért fordulhat, ha egy
másik valamiben hiányt szenved.
Ezek a családok ünnepekkor gyakran
kis ajándékcsomagokat is készítenek,
vagy tűzifát vásárolnak, és megkérik
a védőnőket, hogy vigyék el oda, ahol
leginkább szükség van rá. Nemrég
egy anyuka testvérbabakocsit szerzett egy másik családnak, és el is
szállította nekik.
A tanácsadási időn kívül a védőnők
otthonukban látogatják a családokat,
ezenkívül mindenkinek saját óvodája
is van a körzetben - van, akinek kettő is -, ahol negyedévente tisztasági
vizsgálatot végeznek. Ha valami gond
van, akkor akár hetente is kimennek.
Országos tapasztalatok szerint a
védőnőket nem mindig fogadják szívesen, a védőnői szolgálatot vissza
is lehet utasítani. – Tatán még nem
nagyon fordult elő, hogy valaki elhárította volna segítségünket – mondja
Harcsa Péterné –, a családok zöme
örömmel fogad bennünket. Igyekszünk éreztetni velük, hogy segítő
szándékkal jövünk, nem ellenük dolgozunk. A tatai védőnők úgy érzik, a
családok megbecsülik őket, bizalommal vannak irántuk, és megfogadják,
amit szakemberként tanácsolnak
nekik. – Pótnagymamák vagyunk, befogadnak minket a családba, jólesik,
amikor bejönnek hozzánk, és látjuk,
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adnak a szavunkra, fontos nekik, mi
mit mondunk. Ugyanúgy várjuk a kisbabák érkezését, mint a szülők – árulja el a védőnő, aki mindmáig minden
gyermek születését megkönnyezi:
- Amikor a gyermek megszületik, és
először felsír, abban a pillanatban a
menny és a föld összeér.
A védőnők úgy látják a családok
több dologban is változtak az évek
során, például ma már mind a nők,
mind a férfiak máshogy állnak hozzá egy kisgyermek születéséhez. Az
anyák sokat olvasnak, tájékozódnak,
és ma már nem feltétlen szeretnének
táppénzre menni várandósan. A babavárás időszakát más állapotnak, de
egészséges állapotnak tekintik, amíg
tudnak, dolgoznak. Sokszor a gyermek születése után nem sokkal újra
munkába állnak. Míg régen inkább
a nők feladata volt a család, a gyermeknevelés, a védőnők örömmel tapasztalják, hogy ma már a férfiak is
egyre aktívabban veszik ki részüket
a csecsemőgondozásból, sőt már a
várandóság idején is elkísérik párjukat a különböző vizsgálatokra, terhes-tanácsadásra stb. A szülésen is
jelen vannak, és támogatják a szülő
asszonyt. A védőnők nagyon fontosnak tartják, hogy az apákat is minél
inkább felvilágosítsák a várandósságról, és a szülés részesévé tegyék,
hiszen ők nehezebb helyzetben vannak: a változások a női testen belül
történnek. Van egy kis apa-füzetük,
amelyet a leendő apukáknak adnak,
hogy oldják a bennük lévő feszültsé-

get, félelmeket a szüléssel és a csecsemőgondozással kapcsolatban. A
későbbiekben is nagyon fontosnak
tartják az apák szerepét, és igyekeznek felhívni az anyák figyelmét arra,
hogy a gyermek megszületése után
ne mellőzzék párjukat, ne csak a gyerek körül forogjon minden. – Nagyon
kell vigyázni az anya és az apa kapcsolatára, hiszen ebből születik a család – hívja fel Anikó sokszor a szülők
figyelmét erre.

A Tatai Védőnői Szolgálat a Háztűzőrző Nők és Anyák Egyesületével
közösen rendszeresen szervez szülésfelkészítő tanfolyamot, gyermekneveléssel kapcsolatos előadásokat.
Minden évben szaktanácsadó napot

tartanak az Anyatejes nap alkalmából, és a Születés hete rendezvény
keretében is több programmal várják
az érdeklődőket. E programok célja,
hogy olyan fórumot teremtsenek a
tatai és környékbeli kismamáknak,
ahol bátran megoszthatják problémáikat, és válaszokat kaphatnak kérdéseikre. A város felsőtagozatos és
középiskolás diákjainak csecsemőápolási versenyt rendeznek, a nyertes csapat a megyei, illetve az országos viadalon is részt vehet. – Fontosnak tartjuk, hogy már iskolás korban
elkezdjük ennek az oktatását, és kicsit népszerűsítsük a gyermekgondozás szépségeit – mondja Harcsa
Péterné.

A városvezetés rendszeresen kikéri a védőnők véleményét a bölcsődei, illetve az óvodai férőhelyek számának meghatározásakor, továbbá
minden egyéb kérdésben, amely Tata
legfiatalabb korosztályát érinti. A védőnők a Gyermekbarát város program kialakításában is közreműködtek, meglátásukkal, tapasztalataikkal
segítették annak kidolgozását.

Anikó úgy gondolja, manapság az
dolgozik a védőnői pályán, akinek
van hivatástudata, hiszen ehhez a
szakmához komoly elköteleződés
szükséges : – Szeretünk védőnők lenni, szeretjük ezt a munkát, különben
nem lennénk itt – zárja a beszélgetést Harcsa Péterné nagy mosollyal
az arcán.
Pállné Bodonovich Ágnes
A képek a Tatai Védőnői Szolgálat fotóarchívumából valók.
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Szegény gazdagok c. film

százhúszra nőtt a
komárom-esztergom megyében
forgatott filmek száma
Beszámoló egy jelenleg folyó kutatásról

Harmadik éve tart az a kutatómunka, amelynek keretében a Komárom-Esztergom
megyében forgatott filmeket gyűjtjük össze. A munka egyfajta értékgyűjtemény,
amely jól használva kinccsé válhat. A kutatás célja, hogy a megyében forgatott filmek
megmaradjanak az emlékezetben címük, rendezőik, forgatási helyszínük és készítési
évük alapján. Büszkék lehetünk arra, hogy számos hazai és külföldi rendező talált itt
méltó helyszínt filmjeinek.
Az alapkutatásban az a száz film
szerepelt, amely 2015-ben bekerült
a Tatabányai Értéktárba. Ebből kiadvány is született. Mára azonban százhúszra nőtt a megyében forgatott filmek száma, és a jelenlegi kutatások
alapján biztosan mondhatom, hogy
idén a százharmincat is elérhetjük.
Ehhez azonban még több filmet meg
kell néznem, és számos forrást elle28

nőriznem kell. A kutatómunka összefoglalásáról 2017-ben könyv, 2018ra, a megyei filmgyártás századik
évfordulójára pedig film is készülhet. Márciusban jelent meg Tatán a
Szelet Tata című helytörténeti összefoglaló, amelybe Bálint Csaba többek
között az én tatai vonatkozású kutatásaim eredményeit is beillesztette.
A Tatabányai Múzeum hamarosan

megjelenő évkönyvébe pedig most
adtam le a százhúsz film anyagát.
Nézzük, mire használható ez a
százhúsz film!
Elsősorban arra, hogy megnézzük.
Bátran ajánlom a Youtube csatornát
a keresésre. Azt azonban tudni kell,
hogy nem minden film található meg
TATAI PATRIÓTA
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ezen a felületen. A Magyar Televízió
néha veszi a bátorságot, és a felújított, digitalizált változatból bemutat
egyet-egyet. Én annak tudatában
nézem meg a filmművészet alkotásait, hogy naponta azokon a forgatási
helyszíneken megyek el, ahol egykor
esetleg legendák jártak. A filmtörténet egy-egy nagy jelentőségű filmjének marketing ereje van, hatással
van a kultúrára, a turisztikára. Egy jó
példa erre Svájcból: Az angol Beatles
együttes az alpesi országban forgatta
a Help című filmjének egyes jeleneteit. Az a szálloda, amelyben a gombafejűek megszálltak, ma is marketingként használja ezt az eseményt.
A hírességeknek köszönhetően 1965
óta folyamatosan teltházas. Ezt a receptet talán itthon is lehetne hasznosítani.
Érdemes visszatérni a film születésére kicsinyke megyénkben. Komárom-Esztergom megyében közel
száz évvel ezelőtt forgattak először
játékfilmet. 1918-ban Korda Sándor
forgatta Komáromban Jókai Mór
regényéből Az aranyember első kópiáját. Magyarországon készült alkotásai közül ez az egyetlen, amely
vetíthető állapotban maradt fenn, a
többi elveszett vagy megsemmisült,
holott 1914-től folyamatosan készített filmeket. A Tanácsköztársaság
idején szerepet vállalt a filmgyártás
újjászervezésében, ezért a bukás
után menekülnie kellett az országból. Kalandos úton Angliában kötött
ki testvéreivel, Zoltánnal és Vincével.
Az ő nevükhöz fűződik az angol nemzeti filmgyártás kezdete, ők alapították meg ugyanis a London Filmstúdiót. Korda világhírű filmeket készített,
dolgozott Amerikában is. Itthon az ő

Légy c. film
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nevét vette fel a Tata és Budapest között található etyeki filmstúdió őrizve a magyar filmtörténet nagy alakjának dicső tetteit.
Mindenkor felmerül a kérdés: hány
filmet forgattak pontosan Tatán? Huszonkilencet biztosan, és 2016 végére ez a szám tovább növekedhet,
hiszen jelenleg is több itt forgatott
filmet elemzünk.
A hazai stábok mellett francia, angol, német, amerikai, olasz, spanyol,
szlovák, kanadai filmesek is dolgoztak itt legendás színészekkel a mozgókép sikeréért. Kiemelendő, hogy
a tatabányai kötődésű, Oscar-díjas
Szabó István rendező is készített filmet megyénkben: az Apa című filmjét
1966-ban. A tatabányai helyszínek
gyermekkorának köszönhetők. Többek között a 6-os telepen, a Mozdony
utcában is volt forgatás. A Szabó család egykor a Népház mellett lakott.
Ugyancsak dolgozott bajnai helyszínen az Oscar-díjas cseh rendező, Jiří
Menzel a Szívzűr című alkotásban,
ráadásul szereplőként. Mindenképpen jelentős az is, hogy az Oscar-díjas Légy című animációs filmet a tatai
Angolpark kastélya ihlette.
A kutatásban fiam, Ákos van nagy
segítségemre. A fotózás szerelmeseként keressük fel a filmforgatások
egykori helyszíneit, ahol természetesen felvételeket készítünk. Ezek a
képek a készülő könyvben mutatják
majd meg az érdeklődőknek, mitől
érdekesek vagy izgalmasak az egyes
helyszínek, kik forgattak ott filmet.
Fontosnak tartom, hogy néha ezek
felvillanjanak, amikor sétálunk a film
történetbe ágyazott helyszíneken.
Nagyon kellemes élmény, hogy
előadásomra tudatosan készülnek
az
emberek.
Nem csupán én
mondok érdekes történeteket és tárok fel
összefüggéseket, hanem a
vendégek történetei is nagyon izgalmasak. Naszályon
Bagdi Kálmánné történetéből
tudtam
meg,
hogy a Labda
című
filmet
1972-ben Tatán forgatták

Domján Edittel a főszerepben. A film
Jókai Anna regényéből készült. A
Kossuth téren és a Diák Presszónál
forgattak jeleneteket. Mihályfi Imre
rendezésében 1974-ben mutatták
be a legendás színésznő utolsó filmjét. A legutóbbi gyermelyi előadáson
pedig Baki Attiláné Petrovics Margit
történetéből tudhattam meg, mely
helyszíneken forgatták Zolnay Pál
1966-os Hogy szaladnak a fák című
filmjét. Az alkotás kockáinak Szomor
és Gyermely is adott hátteret. A báli
jelenetet a Szomor központjában található kultúrházban, a búcsú jelenetet a körhintával pedig Gyermelyen
filmezték. Szomor és Gyermely több
lakója statisztaként szerepelt. A csatkai búcsúban is vettek fel néhány filmkockát.
Ebben az évben Naszály, Gyermely,
Tata, Tatabánya, Oroszlány, Környe
és Vértesszőlős hívott meg előadást
tartani. A felkéréseknek megfelelően
folyamatosan igyekszem egyeztetni
az időpontokat.
A filmforgatások helyszínei - meglátásom szerint - kulturális zarándokhelyek vagy értékek is lehetnek.
Jó példa erre Gyermely. A tatabányai
Vértes Agorája születésnapja április
23-án volt, amelyet Barangoló turnékkal ünnepeltek különleges helyszíneken. Egy autóbusszal a Garas
Dezső rendezte Legényanya című
film forgatási helyszínére lehetett
utazni Gyermelyre vezetésemmel. A
látogatók a filmhez kapcsolódó játékban is részt vehettek. Láthatták azokat a helyszíneket, ahol Garas Dezső
stábjával filmre rögzítette a magyar
filmszatíra egyik kiváló alkotását,
amelyet 1989-ben mutattak be. A filmet Gyermelyen túl Gyarmatpusztán
forgatták, a laktanya jeleneteket Tatán vették fel. A zenész közreműködők pedig tarjáni lakosok voltak. Tatára és Naszályra is lehetne szervezni
ilyen barangolást.
Most pedig következzék néhány
történet a Tatán forgatott filmek
kapcsán…
1933-ban mutatták be a magyar-osztrák koprodukcióban készült Rákóczi induló című filmet,
amely Herczeg Ferenc regényéből készült. A szereplők között számos tatai statiszta volt. Helyszíneit tekintve
Tatán forgattak több részletet. A vár
környékén a kastély, a várkanyarban
29
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A cigány c. film

a Nepomuki Szent János híd és szobor felismerhető a filmben. A filmet
Székely István rendezte.
A szintén Herczeg Ferenc regényéből készült Pogányok című filmet
1936-ban mutatták be Martonffy
Emil rendezésében. Forgatására többek között a tatai várban került sor.
A fiatal Benkő Gyula is szerepet kapott a filmben. Ez a film sajnos csak
részleteiben maradt fenn, az is felújítás alatt van. A művet úgy ismerhettük meg, hogy egy tatai családi
hagyatékból előkerült egy képeslap,
amely a film egyik pillanatát rögzítette. Ezt Hunyáné Izsáki Zsuzsannától
tudhattuk meg, akinek nagypapája
szerepelt Martonffy Emil művében.
Figyelemre méltó az a tény, hogy a
Rákóczi induló, valamint a Pogányok
is Herczeg Ferenc műve alapján készült. Martonffy Emil Tata szerelmese volt, több filmje helyszínéül választotta a vizek városát.
A cigány című film Deésy Alfréd
30

rendezésében Szigligeti Ede regényéből készült. A forgatások 1941
júliusában és augusztusában folytak
többek között Tatán. Tata-Tóváros, a
Kálvária-domb, a Mikovényi utca 60.
és a Berta-malom szolgáltak a film
helyszínéül. A cigányzene bemutatása a film egyik jelentős küldetése.
A Szegény gazdagok Jókai Mór
műve alapján két változatban is elkészült. Az első alkotást 1938-ban
mutatták be. A tata-tóvárosi környezetben forgatott Szegény gazdagok
című filmet Csepreghy Jenő rendezte. A második világháború után Bán
Frigyes rendezésében 1959-ben mutatták be a Szegény gazdagok című
film újragondolt, színes változatát.
Az alkotók ezúttal Naszályra mentek
forgatni, ahol a vízimalom és annak
udvara adott helyszínt a történetnek. Érdemes megnézni a csodásan
felújított malmot és környékét, ahol
tavaly ismét filmet készítettek, a Vándorszínészeket. Sándor Pál rendező

a témaválasztásról így nyilatkozott:
- Az 1840-es évek elején játszódó
film forgatókönyvét egy súgó naplója
alapján írták, a történet néhány mániákus, tehetséges emberről szól.
A legenda szerint a Szegény gazdagok alapötletét Jókai Mór az életből
emelte az irodalomba. Fatia Negra,
azaz Hátszegi báró valóban létezett
Erdélyben. A főhőst Nopcsa László, Hunyad megye egykori főispánja
ihlette. A korabeli bulvárlapok sokszor, sokféle módon tálalták e tényt,
kellemetlen perceket szerezve Jókainak. Az anekdota szerint a regény
folytatásokban jelent meg. A regény
második felén dolgozott az író, amikor beállított hozzá Nopcsa László,
és pisztolyt szorított fejéhez azzal a
felszólítással, hogy fejezze be a történetet. Jókai erre nagy gyorsasággal
véget vetett a kalandos szálakban bővelkedő műnek.
1982-ben mutatták be a magyar-NSZK-amerikai
koprodukciTATAI PATRIÓTA
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sokat Komáromba és Tatára az érdekes helyszínek miatt. Amennyiben
a katonai téma adta a film gerincét,
szinte minden alkotó errefele forgatott, hiszen a lótenyésztés része volt
a gazdaságnak, ellátta a katonaságot
is pompás lovakkal. A látványos lovas
jelenetek számos filmben visszaköszönnek. A filmek sok mindenben a
segítségükre vannak a kutatóknak,
információt közölnek az építkezésekről, a korabeli ruhaviseletekről,
a szokásokról, a zenei ízlésről és sok
más dologról.
Rendkívüli küldetés Magyarországon, hogy egyre több felújított kópia
legyen elérhető, megtekinthető. A
MANDA vállalta ezt a korábbi években. Több esetben külföldről vásárol
meg kópiákat, mert itthon a történelem viharaiban rengeteg film pusztult el. Az is előfordult, hogy több
országból kerültek haza a filmek darabjai, hogy itthon egy teljes, nézhető
és felújított kópia gyarapítsa a nemzeti filmes kincstárat.

Legényanya egykor és ma

óban készült filmdrámát Viadukt
címmel Simó Sándor rendezésében.
A biatorbágyi vonatkatasztrófa története Matuska Szilveszter nevéhez
köthető. A téma feldolgozása mai
szemmel nézve is rendkívül izgalmas. Simó Sándor rendező több tatai
helyszínt is választott. A tatai tó partján az egykori Lovarda előtt forgattak háttérben a várral, illetve a tópart
Fáklya utcai végénél. A Tata melletti
Remeteségpusztán akkor még működött a Diana szálló, amely szintén
helyszíne volt a filmnek.
A múlt feldolgozásában, a történelmi igazság közelítésében vállalt szerepet Varga Ágota, császári születésű
rendező. Filmjeiben több megyei település elhallgatott eseményeit dolgozta fel. A Balázs Béla-díjas, UNESCOés Tolerancia-díjas filmrendező számos nemzetközi, hazai fesztivál és
szemledíjjal, filmkritikus díjjal, közel
száz dokumentumfilmmel a hazai
filmipar jelentős alkotója. Témáit
többségében a megyében választotta. Néha elgondolkodom azon, hogy
Varga Ágota milyen sokat tett a múlt
TATAI PATRIÓTA

feldolgozásáért, ám a megyében még
nem kapott díjat életművéért.
Akik vállalkoznak arra, hogy megtekintik a százhúsz filmet, a megyei
könyvtár honlapján megtalálják a listát. Nagyon érdekes összefüggésekre
lehet még bukkanni. A háború előtt
a rendezők szívesen hoztak forgatá-

Az alábbi településeken voltak forgatások:
Almásfüzitő, Ács, Bana, Bábolna,
Baj, Bajna, Bokod, Csatka, Csolnok,
Dunaalmás, Esztergom, Esztergom-Búbánatvölgy, Gyarmatpuszta,
Gyermely, Héreg, Kisbér, Kesztölc,
Komárom, Klastrompuszta, Majk,
Naszály, Oroszlány, Piliscsév, Remeteség puszta, Síkvölgy, Somodorpuszta, Súr, Szomor, Tata, Tatabánya,
Tarján, Várgesztes, Vértesszőlős, Vértessomló.
Cserteg István

A képek a cikk szerzőjének
fotóarchívumából valók.

A cikk szerzője és fia
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HÁROM ÉVSZÁZAD
KÉPZŐMŰVÉSZEI TATÁN

Az Art Limes művészeti folyóirat 2003ban indult. A 2015-ös,
XII. évfolyamának 49–
50. számát a XVIII–
XX. században Tata
városában élt, működött képzőművészek
bemutatásának szentelte. A lap arculatát
a bábművészetről, a
bábjátszásról, a gyermekkönyv-illusztrációról megjelentetett tematikus öszszeállítások mellett a határon túli magyar művészetet és a régió művészeti
életét bemutató, összefoglaló írások
határozzák meg. A Komárom-Esztergom megyei városok művészetének
közelmúltját, illetve XX. századi történetét feltérképező, eddig közreadott
Art Limes-számok (Esztergom 2008,
Tatabánya 2011, Dorog 2013) után
most a tatai művészettörténet három
évszázadának áttekintésére vállalkoztak a szerkesztők és munkatársaik. Terjedelmi okokból sajnos nem a
középkori kezdetektől, hanem csak
a XVIII. századtól a XX. század végéig
ívelő időszakot dolgozhattuk fel. Így
például nem foglakozhattunk Fellner
Jakab európai színvonalú építészeti
munkásságával vagy éppen a majolika- és a kerámia üzemekkel, illetve a
kiváló keramikusok tevékenységével.
A két tatai szám szerkezete, felépítése,
a művészek bemutatásának módszere
hasonlatos a korábbiakéhoz: ezúttal is
a már lezárult művészpályákat ismertettük, a Tatához szorosan vagy lazább
szálakkal kötődő alkotókat. Azokat a
művészeket, művészeti szakembereket mutattuk be, akik itt születtek, itt
éltek, itt működtek, valamint mindazokat, akik, csak egy-egy alkotóperiódusukkal vagy művükkel, műcsoportjukkal kötődnek ide. Az ismertetés egy
kislexikon adatsoraival, életrajzi- és
pályaadatokkal kezdődik (Wehner
Tibor évtizedek óta folytatott gyűjtésének, rendszerezésének eredményeként). Portrégalériával folytatódik,
amelyben munkásságukat dokumentáljuk, elemezzük, idézzük az életművükhöz kapcsolódó, legjellemzőbbnek
ítélt szakmai visszhangot, valamint
alkotásaiknak igen bőséges reprodukcióját is közöljük. Erre különösen nagy
figyelmet fordítottunk (bár ez sok esetben komoly kutatómunkát jelentett),
hiszen így vizuálisan is megközelíthetővé vált tevékenységük, s ez közelebb
hozhatta az olvasót az alkotók művészi világához. Számos művész alakját idéztük meg portréfotók, -rajzok,
-festmények, önarcképek és a kiállítá32

sok megnyitóinak fotói
segítségével. A negyvennél több művész,
művészeti író és művészettörténész munkásságának azonosságai
és specifikumai révén a
város művészetének jellegzetes vonásai mindezekből remélhetőleg jól
kirajzolódtak az olvasó
számára. A XVIII. század
második felének művészeti pezsgését rögzítettük. Az Esterházy-uradalom központjaként
ugyanis Tata jelentős
művészegyéniségeket,
kiváló festő-, grafikusés szobrászművészeket
vonzott, mint például a
keramikusként és szobrászként is rangos alkotót, Schweiger Antalt
is. Révhelyi Elemér művészettörténész ezért
írhatta egykor: „A szépművészetekben … Tata
olyan magas fokot ér el,
hogy értékben csakhamar erős versenytársa
lett még nagyobb területű, gazdagabb és kiváltságokat élvező
városoknak is”. A XIX. században ugyan
visszaesés következett, de a századvég grófi színháza körül csoportosult
alkotók tevékenysége a régi fénykort
idézte. A XX. század első felében egyegy művész kiemelkedő jelentőségű
munkássága – mint Schadl János és
Vaszary János festőművészeké –, majd
a második világháború után, a szocialista társadalmi viszonyok által determinált, lassan meginduló múzeumi és
művelődési intézményi keretek között
zajló kiállítási tevékenység, a szabadiskolai (szakköri) művésznevelési gyakorlat – Kerti Károly grafikusművész
iskolateremtő munkálkodása – jelez
fontos tendenciákat – állapította meg
bevezető tanulmányában Wehner Tibor művészettörténész.
Bemutattunk néhány kiváló, a városhoz kötődő művészettörténészt és
művészeti írót is, mert tevékenységük
elválaszthatatlan az alkotóművészekétől. Közülük talán legjelentősebb
Révhelyi Elemér, akinek munkásságában fontos szerepet kapott a tatai
művészeti múlt feldolgozása. Tata
művészetéről megfogalmazott szép
gondolataival zárjuk a kötetek bemutatását: „Tata művészegyéniségei egymásra hatottak, egymásba kapcsolódtak, egymást ihlették meg, s mint egy

nagy művészcsalád tagjai összeforrt
közösségben éltek. Egységes és egészséges, harmonikus művészi szellemet
teremtettek, ennek levegőjében éltek,
s ezzel magyarázhatjuk, hogy elszigeteltségükkel távol tudták magukat tartani a többi művészeti áramlatoktól, de
ugyanakkor expansiv erejükkel áttörve
a kis város kereteit, messze és hatalmas
területre sugározták ki egyéniségüket,
mintha érezték volna, hogy az elpusztult művészi múltnak adózva kell hivatásukat betölteni, teljesíteni. S ez a
lüktető, beszédes művészet még ma is
él, sajnos már csak kevésszámú emlékeinken, de a lelkesedők, a rajongók meg
fogják érezni azt az emelkedett művészi
légkört, amelyet Tata alkotó szellemei
hagytak ránk örökségül.” Erre a gazdag
hagyományra alapozva szükséges Tata
XXI. századi képzőművészeti életet
folytatni, támogatni, gazdagítani a város arculatának erősítése érdekében.
(Art Limes, 2015/4. I-II., megjelent
Tata Város Önkormányzata támogatásával. Megrendelhető az art.limes.
szerkesztoseg@gmail.com e-mailen,
példányai megvásárolhatók az Agora
Könyvesboltban, Tata, Május 1. út 35.)
Virág Jenő
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IRODALOM

Turczi István (1957, Tata) - író, műfordító, irodalomszervező, egyetemi
doktor, a Parnasszus költészeti folyóirat és Kiadó alapító főszerkesztője. Az
1980-as évektől kezdve folyamatosan publikál, napjaink irodalmi életének
talán egyik legjelentősebb és legsokszínűbb alkotója, verseskötetei, regényei,
drámái, rádiójátékai folyamatosan jelennek meg. Alkotói tevékenysége mellett
napjaink egyik legaktívabb irodalomszervezője. 2006-ban József Attila-, 2010ben Babérkoszorú-, 2014-ben Prima Primissima-díjat kapott. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje. 2014-ben Tata, majd Zugló díszpolgára lett. A Magyar P.E.N. Club alelnöke, majd főtitkára, az Írószövetség Költői
szakosztályának többször újraválasztott vezetője, a Költők Világkongresszusának harmadik alelnöke. Tizennyolc verseskötete, négy regénye jelent meg,
több drámát, rádiójátékot írt, és négy nyelvből fordít. Eddig öt önálló kötete
jelent meg külföldön, verseit mintegy húsz nyelvre fordították le.
(Forrás: wikipédia, Ki kicsoda, 2015)

Portré

turczi istván
a vers legyen veletek

Szinte mindent elért már, amit pályája során lehetett, mégis szüntelen
alkot, hajtja valami belső erő, a vers
mindmáig a legelemibb műfaj számára. „A vers legyen veled”- így hangzik lassan szállóigévé váló mondása.
Írói-költői, műfordítói, szerkesztői és
nem utolsósorban irodalomszervezői
szemmel hogyan látja, a mai kor emberének mit jelentenek a versek?
A vers olyan légzőnyílás, amelyen át
friss oxigén jut az emberek tüdejébe.
Azt is mondhatnám, hogy a költészet
egyfajta zöldövezet a rohanó világ betonrengetegében. Nem sikk ma verset olvasni. Egyáltalán, nem sikk ma
könyvet olvasni sem. A művelt emberre régebben azt mondták: „olvasott
ember”. Manapság sokkal több az értelmiségi, mint a művelt ember, és ez
szomorú. Pedig terápiás céllal is érdemes olvasni. Az elmélyülés, a stresszmentes szellemi kikapcsolódás, a rohanó idő értelmes lassítása növeli az
empátiát, az érzelmi intelligenciát, a
körülöttünk zajló világ történéseinek
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megértését és befogadását. És még valami: a költészet, az irodalom erősíti
az új értékekre való nyitottságunkat,
az ízléstoleranciát. Sokan erre vagy
arra a költőre, erre vagy arra a típusú irodalomra esküsznek, holott nem
ilyen vagy olyan költészetre, ilyen
vagy olyan irodalomra van szüksége
egy egészséges társadalomnak, hanem a költészetre, az irodalomra.
Mindig is foglalkozott pályakezdőkkel: miért tartja ezt kiemelten fontosnak? Fiatal költők egész generációját
fedezte fel, juttatta publikációs lehetőséghez, emellett több felsőoktatási
intézményben is tanított írásművészetet, kreatív írást. Ön szerint tanítható a szépírás?

Egy ismerősöm nemes egyszerűséggel Turczi Művek néven becézi
ténykedésemet. Néhányan értetlenkedve nézik, hogyan lehet az ember
egyszerre költő, prózaíró, műfordító,
egyetemi oktató, szerkesztő, könyvkiadó, irodalomszervező, tévés mű-

sorvezető egy személyben. Pedig igen
egyszerű a válasz: melózni kell orrvérzésig. Teljes mellszélességgel, hatékonyan, szívvel. És csak azt szabad
csinálni, amiben hiszel. Ilyen egyszerű
az egész. Harmincöt éve vagyok a pályán, és már nem lehet visszanyomni
a fogkrémet a tubusba. És szerencsés
vagyok, jó a fizikumom, szívós vagyok, bírom a gyűrődést, és elkerültek
a bajok. Eddigi életem során szinte
csak akkor láttam kórházat belülről,
ha látogatni mentem. Mondjuk, ezért
tenni is kell. Sport, mozgás, megfelelő
életmód, pozitív szemlélet és más cukiságok. Ahogy második verseskönyvem fülszövegében írtam: „Bízom
az egészséges erők játékában.” Egy
alkotóművésznek mindig azt a legnehezebb elfogadni, hogy a kultúra nem
vele kezdődött, és nem is vele fog véget érni. Ezért foglalkozom olyan megszállottan fiatal tehetségekkel. Fontos,
hogy kik jönnek utánunk. És az is,
hogy a különböző értékek ne kioltsák,
hanem erősítsék egymást. A Parnaszszus folyóirat tavaly volt húszéves.
Nem kis teljesítmény ez egy költészeti lap esetében. A kezdetektől fogva
úgy tartjuk, hogy a lap egyfajta „légzőnyílás” a fiataloknak. Olyan fórum
és megmutatkozási lehetőség, ahol
otthon érezhetik magukat. Körülbelül
kétszázötven pályakezdő költőt közöltünk húsz év alatt, és a Parnasszus
Könyvsorozat fiatalokat bemutató
Új vizeken szériája már száznál tart.
Büszke vagyok rá, hogy sokan a szakmában maradtak, elismert alkotókká
váltak ez idő alatt. Közel két évtizede
oktatok kreativitást, írásművészetet.
Voltam vendégoktató az ELTÉ-n, a
Pázmányon, a Magyar Író Akadémián és legújabban a Budapesti Metropolitan Egyetemen (leánykori nevén
BKF). Több középiskolai szépírói versenyt indítottam útjára. Havi rendszerességgel vezetek három különböző
korosztálynak írásművészeti szemináriumokat. Nyolc éve fut Szemesen
a nyári irodalmi táborom, de beindult
ugyanez Tatán és a Bálint Házban is,
nyári napközis íróiskola formájában.
And the show must go on. Szóval nem
érek rá megöregedni.
A fentiek vonzata, hogy rengeteget utazik, fesztiválokon, díjátadókon
vesz részt, illetve a Magyar PEN Club
főtitkári tisztségét is betölti. Miben
látja a kultúracsere hasznát, hogyan
lehet, van-e értelme egyáltalán nemzetközi szinten foglalkozni egy ennyire nemzetspecifikus művészettel mint
az irodalom?
A magyar irodalom igazi áruvédjegy
a világban. Van, ahol Petőfit idézik,
máshol Márai az etalon, vagy Ker-
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IRODALOM
(Kápolna nyílik a szívben)
Ha egyszer kápolna nyílik a szívben,
lesz hajléka, hol szomjat, éhet olt,
és naponta benyit valaki, aki felemel.
Nem kell szög, ecet, nem kér a salétrom-könnyekből,
és köszöni, nem fog térdepelni, inkább megpihen,
hiszen sűrű a bánat, mint a tömjén:
láthatatlan madarak mintázzák freskóit a csend tömör falán.
Új szavakat keres, átmelegszik bennük,
már nincs egyedül. Ha egyszer kápolna nyílik
a szívben, az is megmarad, ami otthagyott.
forrás: drot.eu

tész Nobel-díja jön elő. Sokat hallani
mostanában azt a kifejezést, hogy országimázs. A kultúránál nem ismerek
jobb imázsnövelő tényezőt. A magyar
zene, a tánc, a képzőművészet, fesztiválviselt művészfilmjeink és méltán
elismert színházaink mellett a magyar
irodalom közvetetten és késleltetetten
jelentkező hatásairól sem mondhat le,
aki óhajtja a hazai kultúra jelenlétét a
világban.
Több interjúban, rádiós beszélgetésben hangsúlyozta a szülőföld szerepét alkotói pályáján, a hovatartozás
fontosságát.

Tatán születtem, itt is jártam középiskolába. És egy olyan erős szellemi
aurával és hagyományokkal rendelkező iskola esetében, mint az Eötvös
József Gimnázium, nem is kell külön
hangsúlyozni, hogy az indulás meghatározó erejű volt és maradt számomra
a mai napig. Édesapám ma is itt lakik,
nagyszüleim mind itt vannak eltemetve, de szerencsére az én kapcsolatom
természete a szülővidékhez legerősebben az élő, aktív emberi viszonyokból táplálkozik. Két évtizede nem volt
olyan esztendő, hogy legalább egyszer
ne hívtak volna könyvbemutatóra,
író-olvasó találkozóra, rendhagyó irodalomórát tartani vagy éppen vendégnek a nyugdíjasok klubjába. Hazajáró
lélek vagyok, és ez már nem is fog
változni erre a kis időre, amelyet életidőnek nevezünk. Büszke vagyok rá,
hogy a városban elindíthattam az Így
írtok ti szépírói versenyt, sőt két nyári
napközis táborom is volt a művészet
és irodalom iránt érdeklődő tehetséges tatai és környékbeli fiataloknak. A
korábbi 56-os emlékmű talapzatánál
egy márványtáblán még ott olvasható
négysorosom. Megtisztelő volt, hogy
2014. augusztus 20-án a város díszpolgárává választottak. Sokat kaptam
ettől a gyönyörű várostól, és még sokat kell tennem azért, hogy ebből minél többet vissza is adhassak.
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(Miféle épület az a katarzis)
Fiam kérdezte, hogy miféle épület
az a katarzis, és hol van, melyik hegyen.
Képet is kért, hogy mutassam meg,
mégis könnyebb elképzelni azt, ami
látszik, ami ott van és nem máshol,
esetleg nincs is helye, erre gondolni sem jó.
Kell egy hely, se közel, se távol,
ami árnyéktalan, nem billeg és világít,
ami van és õrzi magát.
Ahonnan jó a kilátás — befelé.
(Emlékmakett)
„A múlttal nem tudok kiegyezni, a jövő,
(itt legyintesz) ugyan, a jövő.” Előre, hátra,
ugyanaz. Idő és tér – csupán önmagadnyi.
Mintha máris zsugorodna, mintha máris.
Ez már nem te vagy, csak egy emlékmakett.
Szavaid preparálva, gombostűzve.
Meghalsz még életedben, nulla-egész-hulla,
de a tört sem kizárt. Mindenesetre: vigyázat.
Amit kimondtál, már mindig
mozdulatlan. Hallgass!
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Mono logos
Nem tudok semmit,
s ha tudok is,
nem érzek semmit,
s ha érzek is,
nem emlékszem semmire,
csak az előttem álló útra,
a vér árnyékából kilépő holnapokra,
gyertyák sistergő jajszavára,
a könyvek fölé hajló fiú-királyra,
a befagyott tavon átkelő hajnalokra,
mocsarak bűzére, források melegére,
egy kolostor keserves köveire,
szép szobor vállán fekete madárra,
egy meg nem született gyermek hívására,
a tér nélküli súly ígéretére,
és a nevemre, amit ettől a tájtól kaptam.
Nem emlékszem semmire,
csak arra, hogy nem tudok,
és nem érzek semmit.
Úgy írj, ahogy mások imádkoznak
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Hol van a kéz, mely teremteni tud,
kérdezed hosszú utunk végén
a csukott szemű templom hűvösében.
Mint két, hangszerétől megfosztott
utcazenész, lehajtott fejjel ülünk
az oldalhajó kövezetén.
Ne számíts elragadtatásomra.
Sosem tudhatod, kire mikor
kezdenek el hatni a szavaid.
Akár egy időzített bomba,
megfeszül agyadban, kattog,
míg fel nem robban.
Ők, a haláltudók, bölcsebbek nálunk.
Ha lecsukom a szemem, látom őket,
ahogy egymás mellett fekszenek,
s mint a füvek, belélegzik
a föld alatti fényt.
Minden hit és kétségbeesés alapja
az, ami megváltoztathatatlan.
Esteledik, és ez így lesz holnap is.
Miközben a vers konokul fut tovább
az elíziumi papírmezőkön,
„Úgy írj, ahogy mások imádkoznak.”
„Úgy élj, ahogy mások meghalnak.”
„Úgy halj, fenséggel, ahogy a nap lemegy.”
Sosem tudhatod, kire mikor
kezdenek el hatni a szavaid.
Önzésünket szemünkre hiába hányják
felnőtt fiaink, láva-szemű lányaink.
Könnyezünk majd, mert hiányoznak,
könnyezünk majd, mert tudjuk, mi is nekik.
Azután fejet hajtunk, megpihenünk
a katedrális hűvösében,
és az eggyévált árnyék résein áttörő
lassú, lisztes ragyogásban
gyűjtünk egy marék reményt.
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„A vizuális nyelv minden
más kommunikációs
eszköznél hatékonyabban képes a tudást terjeszteni. Segítségével az
ember tárgyi formában
fejezheti ki és adhatja
tovább tapasztalatait. A
vizuális kommunikáció
egyetemes és nemzetközi: nem ismeri a nyelv,
a szókincs vagy a nyelvtan korlátait; egyaránt
megérthetik írástudatlanok és művelt emberek.”
(Kepes György)

egy kiállítás képei

Szigetvári Krisztina és Fábry Olívia grafikusművészek, valamint
a Talentum Művészeti Szakközépiskola tervezőgrafikus tanulóinak
bemutatkozó kiállítása
Különleges kiállításnak lehettünk tanúi a tatai Gútay Galériában.
Szigetvári Krisztina és Fábry Olívia
grafikusművészeknek, valamint tanítványaiknak, a Talentum Művészeti Szakközépiskola tervezőgrafikus
tanulóinak bemutatkozó tárlatát
láthattuk. A kiállítást Fogel Zsolt,
az iskola igazgatója nyitotta meg és
ajánlotta az idelátogatók figyelmébe.
A felvezető részhez egy Kepes
György idézetet választottam, melyben pontos meghatározást kapunk
arra vonatkozóan, miért is fontos,
hogy komolyan vegyük talentumainkat, és miért is fordítsuk figyelmünket arra a képzésre, amely a
Talentum Művészeti Szakközépiskolában történik. Köztudott, hogy a
külvilágból származó információink
hatvan-nyolcvan százalékát látásunk révén érzékeljük, és az embe36

ri agy negyven százaléka a látással
foglalkozik, ebből következik, hogy
környező világunkat elsősorban látásunkon keresztül érthetjük meg.
Ha mindezeket figyelembe vesszük,
megérthetjük, miért is fontos a vizuális nevelés. E pedagógiai feladat
megvalósításán dolgozik a fent említett két grafikusművész, Szigetvári
Krisztina és Fábry Olívia művésztanár.
Szigetvári Krisztina alkotói munkásságát a kezdeti rajzi szárnybontogatástól a későbbi magas színvonalon megtervezett kiadványokon,
könyvborító terveken keresztül van
szerencsénk ismerni. Ez a kiállítás, amelyen személyes ihletettségű
mese-illusztrációit mutatta be, tovább szélesítette azt a grafikai palettát, amely hitelességét és szakmai
felkészültségét bizonyítja.

Fábry Olívia munkái magas esztétikai minőséget reprezentálnak, amely
mögött szintén komoly szakmai tudás van. A grafika világának olyan
szeletét tárta elénk, melynek vizualitása, szakmai igényessége élményt
nyújt a befogadónak.
Kétféle képi világ, kétféle kommunikációs rendszer, melyeknek vannak olyan közös találkozási pontjai,
amelyek a kiállítás látogatása alkalmával világos üzeneteket fogalmaztak meg számunkra, ilyen a szakmai
felkészültség és az a fajta pozitív
szemlélet, amely óralátogatásaim
alkalmával a pedagógia munkában
is tükröződött mindkét művésztanár
esetében.
A két kiállító művész mellett meg
kell említeni Varga Benedek grafikusművész nevét is, aki a rajzi alapok és a művészettörténeti tudás elTATAI PATRIÓTA
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mélyítését végzi kimagasló szinten a
Talentum iskolában.
Rengeteg képi információ ér bennünket nap mint nap, egyfajta vizuális sokk, melynek képi elemeire
jellemző, hogy a befogadónak szánt
üzenetek eltérő minőségben fogalmazódnak meg. Ezen megfogalmazások mögött vizuális szakemberek,
tervezőgrafikusok ülnek, akik felkészültsége a minőségi munkához fontos kritérium (lenne).
A tatai Talentum Művészeti Szakközépiskolában harmadik éve folyik
tervezőgrafikus képzés. A kiállításon
az itt tanuló diákok voltak a harmadik szereplők. Úgy kezdtem, hogy
különleges kiállításnak lehettünk
tanúi. Az tette különlegessé, hogy
egy tárlaton szerepeltek a mesterek
és a tanítványok. Kétszeres megmérettetés volt ez a művésztanároknak,
mert a diákok munkáiban az ő iránymutatásuk, szemléletük és vizuális
gondolkodásuk is visszatükröződött.
Nem okoztak csalódást sem a diákok, sem pedig a felkészítő tanárok,
sikerült a három évfolyam munkájából olyan nívós kiállítást rendezniük,
amelyen keresztül meggyőződhettünk szakmai felkészültségükről, és
megismerhettük az egymásra épülő
feladatok rendszerét, amely majd elvezeti őket a komoly tervezői feladatok megvalósításáig.

10. évfolyam: Albert Klára, Bakos
Szonja, Barsvári Eszter, Danyi Bogi,
Demeter Izabella, Kiss Patrícia,
Kulcsár Klaudia, Pónya Noémi, Smudla
Dávid, Világos Alexandra
11. évfolyam: Chlebovits Lilla,
Drobny Sára, Glázer Zsófia, Gyűrű
Evelin, Kovács Ramóna, Pós Petra,
Szabó Xavér

Mindnyájan kis szeletet mutattak
tehetségükből, és reményem szerint
közülük kerülnek ki azok a sikeres
tervezőgrafikusok, akik komoly vállalkozások arculatát alakítják majd ki,
vagy kulturális plakátok, könyvek, kiadványok terveivel okoznak vizuális
élményt mindenkinek – Kepes György
szavaival élve – „írástudatlannak és
művelt embernek” egyaránt.
Görözdi Géza
A fotókat a cikk szerzője készítette.

A kiállító évfolyamok tanulóinak
névsora:
9. évfolyam: Horváth Kinga, Papp
Izabella, Szabó Diána, Fülöp Lili,
Wetzel Vivien, Kiss Jenni, Ollé
Dániel, Marton Krisztián, Kandorf
Dávid, Csikós Dominik, Eipl Hanna,
Szepcsik Viki, Losonczi Kinga,
Hriagyel Dominika, Mátay Kornél
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újrakezdés
Van egy általánosan elterjedt nézet, hogy valamit újrakezdeni sokkal
nehezebb, mint elkezdeni, vagyis teljesen új lappal indulni. Hiszen az újrakezdésben benne van, hogy valahol
jártunk már korábban, hogy valamit
elkezdtünk már korábban, nem teljesen tiszta az a lap, amelyre életünk
újabb fejezete íródik. Az újrakezdéssel kapcsolatban felötlik bennünk az
a gondolat is, hogy egy nehéz táskát
cipelni az első alkalommal a legkönynyebb, amíg teljes erőben vagyunk,
de ha újra fel kell venni és továbbvinni, az már komolyan megterhelő.
Ráadásul már az újrakezdés kifejezés
is azt sugallja, hogy valahova vissza
kellett térni, talán úgy, mint amikor a
társasjátékban a bábunk újra a rajtmezőre kerül. Mégis vannak olyan
újrakezdések, amelyekben segítség
az, amit korábban átéltünk, ami nem
megköt, ami nem visszahúz, hanem
éppen ellenkezőleg, inkább előrelendít.
Számomra a Tatai Református Egyházközségben végzett szolgálat ilyen
újrakezdés. A teológia elvégzését kö38

vetően ugyanis egy éves megszakítással két évet töltöttem a városban,
majd feleségemmel és három oda
született gyermekünkkel tíz évet a
naszályi reformátusok között forgolódtunk. Ezt követően hívott meg, hívott vissza lelkipásztornak a tatai református gyülekezet. Ahogyan egyik
presbiterünk megfogalmazta: a tataiak kölcsön adtak tíz évre a naszályiaknak, majd visszahívtak. A 2012-es
év ilyen formában tehát újrakezdést
hozott. Ezzel a lassan négy éve kezdődött időszakkal kapcsolatban szeretném megosztani gondolataimat.
Az újrakezdés időszaka is, mint nagyon sok minden más az életünkben,
két különböző oldalt mutat meg. Hiszen vannak olyan folyamatok, amelyek folytatódnak, és vannak olyanok,
amelyek teljesen újként kerülnek
életünkbe. Ezek közé az eddig még
nem ismert elemek közé tartozik az,
hogy gyermekeink még nem éltek
Tatán, így számukra ez új helyzet
volt. Voltak egészen új arcok a gyülekezetben, akik tíz évvel korábban
még nem éltek a városban, így ők is

újdonságot hoztak. Az is elmondható, hogy 2002-ben nem volt még intézménye a reformátusoknak, 2012ben mindent összeszámolva már öt,
különböző életkorú gyerekekkel foglalkozó intézmény életét kellett megismernem. Az első néhány hónap, de
az is lehet, hogy egy teljes év az ismeretlen, új dolgok megismerésével telt
el. Az újrakezdés különös sajátossága
azonban éppen az, hogy nem lehet a
régi emlékekre támaszkodni, hanem
meg kell ismerni újra azt a helyet, azt
a gyülekezetet, ahova visszakerültünk.
Nagy a veszélye ugyanis annak,
hogyha valamit rutinból akarunk
megoldani. Sokszor látom olyan kereszteződéseknél, ahol megváltozott
a forgalmi rend, hogy nagyon sokan
a korábbi beidegződés alapján vezetnek. Veszélyeztetés, esetleg baleset lehet ennek a következménye.
Ugyanígy van ez akkor is, amikor a
korábbi tapasztalatok alapján próbálunk meg valamit újrakezdeni. Veszélyeztetjük vele a közösséget, veszélyeztetjük vele mindazt, ami felépült.
TATAI PATRIÓTA
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Ezért sohasem lehet megspórolni,
hogy újra megismerkedjünk azzal a
közeggel, amelybe visszakerültünk,
mert vannak új eredmények, új tagok, új intézmények.
Ugyanakkor a másik irányt is megélhettem 2012-ben, hogy sok minden ismerős volt. Ismerősek voltak
az utcák, az iskolák, az üzletek, nem
kellett megtanulnom, mit hol találhatunk. A gyülekezeti tagok jelentős része ismerős volt, velük sok mindent
onnan folytathattunk, ahol tíz évvel
korábban abbahagytuk. Ismerősek
voltak a kollégák, a gyülekezet vezetése is. Mindez segített abban, hogy
lelkipásztori szolgálatom kezdetén
ne kelljen olyan sok energiát fordítanom az „ismerkedésre”.
A különbség, azt hiszem, akkor válik érthetővé az újrakezdésben meglévő érzésvilág kapcsán, ha ezt a két
szót egymás mellé teszem: ismerkedni és megismerni. Az első kezdeti
próbálkozás, amikor elkezdek valamit és az a lényege, hogy amiről csak
lehet, információt szerezzek. Akkor
is, ha ez az információgyűjtés csak
felületes, akkor is rendkívül fontos.
Segít eligazodni. Valamit megismerni
azonban sokkal mélyebb folyamat.
Nemcsak tudok valamiről, hogy létezik, hanem azt is értem, miért van
úgy, ahogyan látom. Nem csupán
pontokat látok, hanem azt is észreveszem, mi köti össze ezeket a pontokat. Az újrakezdésben ez a megismerés az, amely megjelenik, hogy látni
kezdem az összefüggéseket is.
Az eddig leírtakon túl azt is
végiggondoltam,
hogy minden újdonság vagy éppen
ismerős
részlet
ellenére is lényeges volt az a különbség,
amely
visszaérkezésünk
minőségéből adódott. Beosztott lelkészként kerültem
el Tatáról, de megválasztott lelkészként kerültem viszsza. A megismerési
folyamatban tehát
nem csupán a gyülekezettel, hanem
saját szolgálatommal is foglalkoznom kellett. Sok
mindent meg kelTATAI PATRIÓTA

lett tanulnom, sok mindent pedig el
kellett felejtenem. Meg kellett tanulnom azt, hogy ez az új helyzet milyen
felelősséget vár el tőlem, ugyanakkor
el kellett felejtenem azokat a berögződéseket, amelyek a régi időkből
voltak bennem.
A felelősség, amely korábban egyegy csoportért, a hittanos gyerekekért, egy-két adminisztrációs feladatért volt rajtam, az egészen sokféle
irányban kibővült. Nem csupán részleteket kellett látnom, hanem az egészet is. Ahogyan a Tatai Református
Egyházközség végzi a szeretetszolgálatot a városban, ahogyan odafigyel
arra, hogy a Jézusról szóló üzenet
minél többekhez eljusson, ahogyan
igyekszik a lehető legjobban megvalósítani az intézményekben is a
szeretetteljes légkört, mindez nem
megy részletekben, hanem csak az
egészben. Nem véletlenül hasonlítja
Pál apostol a gyülekezet működését
is a testhez. Csak akkor él, ha minden összehangoltan működik. Ennek
a gyülekezet-testnek pedig nem a
lelkész, hanem maga a Megváltó, Jézus Krisztus az összehangolója. Az a
keresztyén közösség fog életben maradni, amelyik ezt elfogadja, és eszerint szervezi meg az életét.
Sok olyan gondolat és érzés fogalmazódott meg bennem, amely inkább
a nehézséget, a felelősséget hozta
elő. Mégis azt gondolom, hogy ez az
újrakezdés nagy lehetőség is egyben.
Lehetőség arra, hogy felismerjük azt
a csodát, hogy a Mindenható irányít-

ja és vezeti életünket. Lehet, hogy
első ránézésre azt mondanánk, hogy
emberek döntöttek és emberek választottak meg lelkésznek, de aki hittel nézi az élete folyását, az úgy tekint
rá, mint amiben nincsenek véletlenek, vagyis fentről, a Mindenhatótól
fogad el mindent. Így fogadhattuk el
2012-ben Isten iránymutatásaként
azt, hogy Tatán folytathatjuk szolgálatunkat.
A helyszín ugyan változott és nagyon sok minden változott, de egy
nagyon fontos dolog változatlan
maradt. Ugyanannak az Úrnak szolgáltunk Tatán, majd Naszályon és
ismét Tatán. Ugyanaz a tűz ég bennünk, hogy embereknek segítsünk az
örömhírrel, azzal, hogy Jézus értük
is eljött a földre, és őket is megváltotta. Nagyon sok minden változik,
ahogyan a technikai fejlődés, a társadalmi folyamatok adják. De ezen
belül nem változhat soha az üzenet,
amelyet továbbadunk.
Újrakezdésről beszélhetünk ugyan
a helyszínre, a gyülekezetre nézve,
de folytatásról kell beszélnünk a
szolgálatra nézve. Ebben a szolgálatban szeretnénk továbbra is hűséggel
megállni itt Tatán mindaddig, amíg
az Úristen erőt, útmutatást és áldást
ad.
Dr. Szabó Előd
református lelkész

fotó: Grépály András Zoltán
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a testgyakordától a kőkútis
diákolimpikonokig
- 170 évvel ezelőtt kezdődött a tornasport Tatán
Erő, egészség és ügyesség=tornasport
A versenytorna olyan sport, amelyben
a gyakorlatokat egyénileg vagy csapatban mutatják be egyrészt talajon, illetve
tornaszerek segítségével. A helyezéseket
pontszámok alapján határozzák meg. A
modern tornasport Angliában bontakozott ki a 19. század első évtizedeiben, és
onnan terjedt el Európa-szerte, így Magyarországon is.
A torna mint testgyakorlási forma
nálunk az 1800-as évek közepén terjedt el szélesebb körben, főleg a városi
polgárságnak és a diákságnak köszönhetően. 1830-ban Pesten Clair Ignác
kezdeményezésére létrehozták az első
Testgyakorló Intézetet, ez azonban csak
kisgyerekek tornáztatásával foglalkozott.
A továbblépést, illetve az egyletek létrehozását a bécsi udvar megakadályozta,
így pár év múlva a pesti intézet az érdektelenség miatt megszűnt. Magyarország
az 1932-es Los Angeles-i olimpián Pelle
István révén két olimpiai bajnoki címet
szerzett. Érdemes egy pillantást vetni
azokra a kiváló magyar tornászokra, akik
olimpiai bajnoki címet, címeket szereztek Magyarországnak, és példaképnek
állíthatók a mai fiatalok elé: Pelle István,
Pataki Ferenc, Korondi Margit, Keleti Ágnes, Kertész Aliz, Tas Olga, Köteles Erzsébet, Bodó Andrea, Magyar Zoltán, Borkai
Zsolt, Ónodi Henrietta, Csollány Szilveszter és Berki Krisztián.
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A tatai testgyakorda megkezdi működését
Szinte alig maradt fenn írásos dokumentum a testgyakordák történetéből.
Tata sporttörténelme kivétel ebben, hiszen Dr. Nagy Márton, aki 1844-47-ben
a Tatai Kegyesrendi Gimnázium igazgatója volt, Magyarországon Pest után ő
hozta létre az első testgyakordát. Arra
törekedett, hogy az iskola minden igénynek megfeleljen, így a testi nevelésnek
is. Ezért 1845 tavaszán felkérte a pesti
testgyakorda mesterét, Clair Alajost (Ignác fiát), hogy jöjjön Tatára, nézze meg a
lehetőségeket, és készítse el a terveket.
„Ezután kijelöltük a helyet, és hozzáfogtunk a munkához, hogy még azon tavaszszal megkezdjük a hasznos mulatságot a
testi képességgel. Testgyakordánk vezetésére a pesti Clair mester egy tatai tanítványát, Szakhmári Edét bízta meg. Így
május elejével megkezdhettük a gyakorlászatot. Ez a pesti után az egyetlen volt,
sőt midőn Clair úr megnézte, jobban tetszett neki a pestinél. Lett is nagy lárma a
lapokban, jöttek nézők vidékről, sőt távoli
helyekről is megszemlélni az intézetet.”(1)
A híres tornaklub tagjai lettek a gimnázium tanulói, a szakmák tanoncai, akik
jó tanulmányi eredménnyel bírtak, és
befizették a jelképes tagsági díjat. „Minden tanoncnak saját gyakorló ruhája volt,
fehér vitorlavászonból, rajta pedig a testgyakorda jele volt.”(2)

A végzett gyakorlatokról, azok formájáról és oktatási módszereiről keveset tudunk. Az igazgató önéletrajzában leírja,
hogy „a vonulások zászlókkal és anélkül,
gimnasztikai szerekkel és szerek nélkül,
különböző alakzatok kialakítása, szerepelnek még a legkülönféle ugrások és mások.”(3)
A jó idő beálltával a gyakorlatozást a
szabadban az iskola udvarán végezték,
de volt gimnasztikai kirándulás az erdőben is. „A tanulók zene mellett masíroztak a tóparton az erdő felé, és sok szülő
és ismerős követte őket. A zenés alakzati
vonulások és gimnasztikai gyakorlatok
után ügyes mászkálásokat és ugrásokat
mutattak be. A tornászok 15-16 éves ifjak
valának.”(4) Esterházy Miklós „az ifjúságnak üdülőhely és nyári tornahelyiség
céljára az Öreg-tó felé 500 négyszögölnyi
területet ajánlott fel és engedett át.”(5) A
tatai levente intézmény is nagyban hozzájárult a helyi tornasport fellendítéséhez, ugyanis a tornát mint elsőrangú és
nemzeti célokat szolgáló sportot tették
meg az egyesület alapvető céljának.
A piarista rendház udvarán sokféle
sportszer volt felépítve, amelyeket tavasztól őszig használtak, télen pedig a
konviktus (egyházi bentlakásos diákotthon) két földszinti szobájában végezték
a gyakorlatokat. Idős tataiak elmondása
szerint a sportszerek a rendház udvarán
még 1945 tavaszán is láthatóak voltak,
azonban a várost megszálló orosz kaTATAI PATRIÓTA
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− Varga Emma, Piricz Szonja, Héri Amarilla, és Tyeklár Kata − ötödik helye azt
mutatja, hogy a tatai tornászok méltán
számítanak a tornasport vidéki nevelőbázisának. A mutatott eredmények biztos alapot jelentenek a jövő sikereihez,
melynek kovácsai a nevelő-felkészítő tatai edzők: Maráczi Márta, Várszegi Péterné, Békefi Sándor és Kökény Béla.
Maráczi Márta tatai
tanítványaival

tonák leszerelték azokat, és ismeretlen
helyre vitték.
A testgyakordát más funkcióval ugyan,
de a századfordulót követő években is
használták. A Tata-Tóvárosi Híradó 1919.
február 23-i száma hírül adta, hogy a
Tata-Tóvárosi Atlétikai Club nyolc szakosztálya között torna szakosztály is működik.
A gimnáziumi évkönyvek rendszeres
tornavizsgákról és versenyekről beszélnek. „A gimnázium mögötti gyakorlótéren
szépszámú, intelligens közönség előtt változatos versenyek zajlanak.”(6) Ezt követően évtizedek telnek el, majd újra hallat
magáról a tatai tornasport. „Tatán 1958.
október 1-én a középfokú tanintézetek közül elsőként az Eötvös Gimnázium alakította meg diák sportkörét.”(7) A megalakulást követően a lázas sportszervezői
munka eredményeként öt szakosztály
jött létre, köztük a torna is. Az első évek
a tehetséges tanulók kiválasztásával, a
rendszeres edzési lehetőségek biztosításával teltek. A torna szakosztály edzéseit
12-15 diáktornász látogatta, akik szorgalmas versenyzői voltak az Országos
Középiskolai Bajnokságnak, amelyet az
oktatási főhatóság 1962-ben minden ok
nélkül megszüntetett, majd 1972-ben
újra indított.
A Dolgozók Lapja megyei lap 1979.
232. száma hírül adta, hogy „a dallasi
tornász világbajnokságra a tatai edzőtáborban készülő női tornászválogatott
tagjai közül Gabonyi Erika, Horacsek Andrea, Kanyó Éva és Óvári Éva a tatai Eötvös
Gimnáziumban tett eredményes érettségi
vizsgát. A lányok és edzőjük, Bejek Gézáné
elmondták, hogy jobban izgultak, mint valamely világversenyen.”(8)
Sajnos a következő évtizedek nem
hoztak számottevő és említésre érdemes
eredményt a tatai tornasportban. A megyei lap a következő több mint két évtizedben összesen öt alkalommal említi
a megye tornasportját! Egy 1969. július
10-i írásuk csupa holtpontról beszél a
tornasportot illetően.

sére és kiváló edzők − Várszegi Péterné,
Hörömpöli Éva, Békefi Sándor és Kökény
Béla − közreműködésével, valamint Kőhalmi Zoltán igazgató hathatós támogatásával a Kőkúti Általános Iskola Diák
Sport Körében létrejött a torna szakág. Nem várt gyorsasággal jöttek is az
eredmények, hiszen alig pár év múlva az
országos korosztályos bajnokságban a
„sasfiókák” fiú csapata − Bogdán Samu,
Békefi Sándor, Száki Roland, Szakáll Szilárd és Németh Máté − már a vidék harmadik legjobbja címet érdemelte ki. Ez
az eredmény jelentős előrelépés volt a
korábbi országos Diákolimpia „B” kategóriás ötödik helyezése után.
Az elmúlt év további sikereket hozott
a kőkútis tornászoknak, két lány és két
fiúcsapattal a torna Diákolimpia „A” kategóriájában a lányok az ötödik, míg a fiúk
a második helyet szerezték meg. Ebben a
kategóriában való szereplésük nehezebben végrehajtható gyakorlat-elemeket
és új szereken bemutatott gyakorlatokat jelentett a tatai olimpikonoknak. Kiemelkedő Szakáll Szilárd, korosztályában
egyéni összetettben elért ötödik és Mika
Marcell hatodik helyezése. Bizonyára sokat jelentett e kiváló eredmények eléréséhez, hogy a fiúk közös edzésen vehettek részt az FTC tornászaival, a magyar
utánpótlás szakágvezető Láng Géza irányításával.
A 1. korcsoportos lányok − Horváth
Hanna, Goján Fanni, Dobler Anita, Varsányi Zsófia, Torma Enikő és Dereskei Nóra
− nyolcadik helye és a 2. korcsoportos

A sikeres nevelőedzők közül Maráczi
Mártával beszélgettünk.

Vámosi László: A legendás hírű Maráczi Mártának hogyan kezdődött a
karrierje?
Maráczi Márta: Egy csepeli gimnáziumban Kertész Alice, olimpiai bajnok
tornász, testnevelő tanár már az első
órán kiválasztott tornásznak. Az egyesületben, ahová hívott, egy másik olimpiai bajnok, Pataki Ferenc tanított, így
rajtuk keresztül nagyon megszerettem
a tornát. Ifjúsági válogatott kerettagként
jöttem először a tatai edzőtáborba. Nem
gondoltam, hogy később válogatott edzőként ez lesz a második otthonom. Közben elvégeztem a Testnevelési Főiskola
tanári szakát, majd szakedzői diplomát
is szereztem. Ekkorra már Kertész Alice mellett a KSI (Központi Sport Iskola)
főfoglalkozású edzőjeként dolgoztam.
Több éves kitartó munka eredményeként a közelgő moszkvai olimpiára „értek be” tanítványaim, Csányi Erika és
Köteles Krisztina, de már volt egy Ifjúsági Európa-bajnoki negyedik helyezett
tanítványom, Almási Lenke és egy IBV-n
(Ifjúsági Barátság Verseny) aranyérmes
versenyzőm, Kanyó Éva.
VL: A sikeres munka megtette hatását, hiszen jöttek az újabb feladatok.
MM: 1983-tól a szakfelügyelői beosztásom mellett a női válogatott szövetségi edzője is lettem, és ezt a tisztséget
töltöttem be az 1984-es és az 1988-as
olimpiákon is. Az olimpiák után 1989-től
már a női tornász válogatott szövetségi
kapitánya lettem. Az 1992-es barcelonai
olimpián a vezetésemmel negyedik lett a
női csapat, Ónodi Henrietta pedig olimpi-

Tata a tornasport vidéki bázisa

2003 a tornasport újjászervezésének
éve Tatán, amikor Maráczi Márta, korábbi szövetségi kapitány kezdeményezéTATAI PATRIÓTA

Maráczi Márta
a női tornász
válogatott tagjaival
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ai bajnoki címet szerzett.
VL: Az 1996-os atlantai olimpián nem
érték el a barcelonai eredményeket…
MM: A torna szövetség vezetői ezt követően nem hosszabbítottak velem szerződést, sajnos ma sem tudom az okát.
Visszakerültem a KSI-be vezetőedzőnek,
majd a szakma támogatásával 2000 és
2004 között újra, az olimpiai ciklus végéig a női válogatottat edzettem, majd
lemondtam a szövetségi munkáról.
VL: 2003-ban a torna szövetség vezetői támadásának kereszttüzébe került annak ellenére, hogy a szakma
kiállt Ön mellett. Mi volt a probléma?
MM: 2003-ban az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot megelőzően a
Magyar Torna Szövetség akkori elnöke
egy ismert sportújság hasábjain durva,
szakmaiatlan kritikával illette olimpiai
felkészülésünket, amely értetlenséget és
zavart okozott az edzők és a versenyzők
körében egyaránt. Azonban az edzőkollégák egységesen kiálltak mellettem, így
tovább folytattuk a felkészülést, de valószínű ez a zavarkeltés is közrejátszott abban, hogy a női csapat kvalifikáció nélkül
maradt.
VL: Mi következett ezután? Pihenés,
elfordulás a tornasporttól vagy újabb
felkérések?
MM: Kis pihenőt követően nem elfordulva a sportágtól folytattam a munkát,
hiszen több évtizedes hazai és nemzetkö-

Maráczi Márta az atlantai olimpián szereplő női tornászokkal

zi tapasztalataim nem ezt diktálták. Erre
építve Tatán kezdtem szervezni azokat a
fiatalokat, akik nagyon megszerették a
tornát, és ennek érdekében áldozatokra
is hajlandóak voltak. Ez az elképzelésem
itt Tatán maximális követőkre talált.
VL: És nagyon fontos döntést hozott
a tataiak számára, hiszen itt folytatta
sportága helyi újjáélesztését a Kőkúti
Általános Iskola Diák Sport Körének
torna szakosztályában.
MM: Mivel további motiváltságot éreztem magamban, elfogadtam a tatai edzőtábor akkori igazgatójának meghívását,
majd Kőhalmi Zoltánnal, a Kőkúti Általános Iskola igazgatójával egyeztetve a Kő-

kúti Sasok DSK-ban a tornász palántákkal kezdtem nagy szeretettel foglalkozni.
VL: …és jöttek az eredmények.
MM: Szinte egy év alatt hetven gyerek
tornászott, ismerkedett a sportággal, ez
volt a lényeg. Rövidesen látszott, hogy
egyre több az ügyes, tehetséges gyerek,
akiket versenyeztetni kellett. Az eredmények sem maradtak el, hiszen nem
gondoltam, hogy az Országos Diákolimpián pontszerzők, dobogósok is lesznek.
Természetesen örültünk minden tatai
sikernek a szülőkkel, kollégákkal és az iskola vezetőivel együtt. Nagy sikernek tartom azt is, hogy néhány éve a szövetségi,
utánpótláskorú versenyeken is részt veszünk, és bekerültünk az ún. Sport XXI.
utánpótlás programba, melyet a Magyar
Olimpiai Bizottság támogat.
VL: Milyen további tervek foglalkoztatják Önt?
MM: Észre sem vettem, hogy eltelt
több mint egy évtized a Kőkúti Sasoknál. Leszámítva a nehéz körülményeket
abszolút sportbarátságban, sok segítő
társaságában teltek el az évek, ezt mondhatom a város és az iskola vezetésére
egyaránt. Nagymamaként ma már lassan meg kell barátkoznom a gondolattal,
hogy „jöjjenek a fiatalok”.
Vámosi László

forrás: www.kemsport.hu
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Kazány Tibor, a Spinner Kerekesszék Gyártó
Kft. tulajdonosa férj, apa, cégvezető, részt
vesz a közéletben, rendezvényeket szervez,
sportol, utazgat, versenyautózik, és mindent kipróbál, amit csak lehet, illetve amit
csak tud, ugyanis kerekesszékben ül. Először
csak magának keresett megfelelő, személyiségéhez illő széket, ma pedig már másoknak
gyárt aktív kerekesszéket, még pedig olyat,
amely nemcsak könnyű, egyszerűen összecsukható, hanem hihetetlenül látványos is,
amelyre tulajdonosa büszke lehet. A székek
gyártását Tatán kezdte el 2015-ben.
Mióta ül kerekesszékben?
2002-ben huszonöt évesen motorbalesetem volt, eltört a gerincem,
azóta vagyok kerekesszékes.
Mi indította arra, hogy kerekesszékek gyártásával foglalkozzon?
Hiszen nem törvényszerű, hogy
egy mozgássérült elkezd azzal foglalkozni, milyen is az a szék, amelyben ül.
Amikor saját magamnak kerestem kerekesszéket, nem találtam olyan terméket az európai piacon, amely illett
volna hozzám. Nem akartam konzervatív, fekete széket. Olyat szerettem
volna, amiben van valami szín, egy kis
extra, ami többet nyújt annál, hogy a
lakáson belül eljussak egyik helyről a
másikra. Nem akartam bezárva lenni,
vissza akartam menni az életbe. Ekkor találtam meg a Colours nevű amerikai céget, amely elképesztő székeket gyárt, ezek nemcsak praktikusak,
hanem hihetetlenül látványosak is.
Tőlük rendeltem magamnak széket. A
balesetet után nyolc hónapos rehabilitáción vettem részt, majd visszakerültem a „nagy életbe”, ahol kezdenem
kellett magammal valamit. Eleinte
csak sportoltam, megtanultam vezetni, kerestem a helyem. 2008-ban,
amikor már éreztem magamban anynyi erőt, hogy önállóan merjem építeTATAI PATRIÓTA

ni az életemet, létrehoztam egy saját
céget, és szerződtem a Colours-sal: én
lettem a magyarországi, majd később
a közép-európai értékesítőjük. 2015ig aktívan dolgoztam nekik, ma pedig
már a saját cégemet építem.

Mi adta a lökést, hogy saját széket
készítsen?
2012-ben, majd 2013-ban és 2014ban is megszerveztem a kerekesszékes szépségversenyt. Nevem ezzel
bekerült a körforgásba, megismerték,
mivel foglalkozom, sikerült nagyon
jó kapcsolatokra szert tennem. Úgy
éreztem, most jött el az a pillanat,
amelyre kisgyermekkorom óta vágytam: önállóan létrehozni, készíteni
valamit. Így született meg a Spinner
Kerekesszék Gyártó Kft. és a Spinner
Rebel összecsukható aktív kerekesszék.
Miben tér el ez a többi cég termékétől?
Tervezők, szakemberek bevonásával
olyan széket hoztunk létre, amely biztosítja mindazt, amit használója elvár
tőle, sőt az extra igényeket is kielégíti. Önállóan lehet vele közlekedni,
össze lehet csukni, be lehet tenni az
autóba, mindezt segítség nélkül tudja megtenni a szék tulajdonosa. A mi
székünk 7,4 kg, ma a legkönnyebb a
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új színfolt
a tatai
vállalkozások
palettáján

piacon. A többi szék mind 10 kg felett
van. A dizájnra, a kinézetre is nagy
hangsúlyt fektettünk, olyan széket
hoztunk létre, amely után megfordulnak, amelyet megnéznek. Van olyan
cég, amelynek az a filozófiája, hogy
ne látszódjon a szék, olvadjon bele a
környezetbe. Bármit is csinálunk, a
szék akkor is látszik, hiszen benne ül
az ember, és összesen 150 cm magas.
Nem lehet eltitkolni, láthatatlanná
tenni. Ha már látszik, akkor olyan legyen, amit megnéznek, a benne ülő
pedig büszke lehet rá, milyen tuti
széke van. Egy lánynak legyen lányos:
rózsaszín, türkizkék, egy fiúnak pedig
több színből összeállított, sportos, vagány. Székünk háttámlája 3D-s légáteresztő anyagból van, így nem izzad
bele az ember. Továbbá szövetét – elsőként a világon — bőrbarát gombaölő vegyszerrel kezeltük le, amely egy
évig ellenáll mindenfajta baktériumnak. Ez speciális magyar találmány.
2015-ben Tatán kezdték el a Spinner Rebel szék gyártását. Hogyan
kerültek kapcsolatba a várossal?
Még az amerikai cégnél dolgoztam,
amikor elkezdtük a saját szék tervezését. Nagyon hosszú idő telt el,
mire megszületett az első prototípus.
Majd a tesztelési időszak következett,
mindeközben helyszínt kerestünk a
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gyártási folyamat elindításához. Ekkor Tata városa handbike-ok beszerzésére pályázatot írt ki, amelyet mi
nyertünk meg. Így megismerkedtünk
a város vezetőivel, akikkel nagyon jó
kapcsolatot alakítottunk ki. Felajánlották a régi kesztyűgyárat a Jázmin
utcában, hogy ott beindíthatnánk a
gyártást. A város nagyon pozitívan
állt hozzánk, úgy éreztük, itt a helyünk, szeretettel fogadnak bennünket, itt kell letelepednünk. Irodánk
továbbra is a fővárosban van, mivel
az ország pestközpontúsága ezt követeli meg. Negyven négyzetméteres
bemutatótermünk szintén Pest megyében van, Budakeszin az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézetben.
2015 szeptemberében kezdtük meg a
gyártást. Mostanra állt össze az egész
rendszer: székünk április elsejétől receptre felírható, így majdnem teljes
egészében az OEP finanszírozza. Várólistánk hosszú, sokan kivárták ezt
a dátumot, hiszen nem kevés pénzről
van szó.
Mennyibe kerül a szék?
728 ezer forint az OEP által meghatározott ára.

Van konkurenciájuk? Mekkora piacról beszélünk?
Négy konkurens cég van, amely hozzánk hasonló terméket gyárt. Sokat
dolgozunk azon, hogy mind a használók, mind az orvosok, gyógytornászok megismerjék termékeinket.
Szeretnénk minél inkább bekerülni
a köztudatba. Nagy előnyünk, hogy
pikk-pakk tudunk reagálni minden
felmerülő problémára. Ha valamely
elem meghibásodik, rögtön tudjuk
javítani, hiszen itt, Tatán van minden
egyes alkatrészünk. Postán egy nap
alatt eljut az ország bármely pontjára.
Ezzel szemben egy német vagy svájci
termék szervízelése sokkal több időt
vesz igénybe. A magyarországi piac
azonban túl kicsi ahhoz, hogy a céget
el tudjuk tartani, és fejlődni is tudjunk, ezért külföld fele is elindultunk,
elsősorban Kelet-Európa: Szlovákia,
Csehország, Románia irányába. Az
arab térségben is érdeklődnek termékeink iránt. Nyitottak vagyunk,
megyünk bármerre, ahol le tudunk
telepedni termékeinkkel.

Több újdonságon is dolgoznak,
ezekről elárulna valamit?
Most tervezzük a gyerekszéket, amely
három hónap múlva lesz megvásárolható. Európában nagyon kevés kifejezetten gyerekeknek készülő szék van.
Ezekhez nehezen lehet hozzáférni,
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és elég magas áron kínálják őket. A
méretükön kívül nem túl sok minden
utal arra, hogy gyerekeknek készülnek. Arra gondoltunk, hogy olyan
széket csinálunk nekik, amelyben jól
érezhetik magukat. Színes, mintás
– verdás, Miki egeres, Barbie babás
stb. – huzatok közül választhatnak
majd. Ezt követően jön ki egy merev
vázas székünk, amely a mindennapi
aktív élethez nyújt segítséget. A felnőtteknek is újdonsággal készülünk.
Mivel már van fiús, sportos, vagány
székünk, most a nőknek szeretnénk
kedveskedni. Igazi nőies széket tervezünk, amely csillog-villog, akár egy
ékszer. Hamarosan minden igényt
ki tudunk elégíteni. Akár egy autószalonban, nálunk is a megrendelő
állíthatja össze, milyen kerekesszéket szeretne, milyen felnit, gumit,
huzatot, kiegészítőket stb. Kollégáim,
akik A-tól Z-ig ismerik a terméket és
a céget, segítenek kiválasztani a legmegfelelőbbet, amellyel az illető tényleg ki tud mozdulni a négy fal közül,
sétálni, sportolni, bulizni, dolgozni,
autózni tud vele. Az a célunk, hogy a
kerekesszékesek kijöjjenek az utcára,
ne szégyelljék magukat.

Ezért is kezdett kerekesszékes
szépségversenyeket rendezni?
Már régóta motoszkált a fejemben,
hogy kellene valamit csinálni, ami
felhívja ránk a figyelmet, amivel elő
tudjuk segíteni az integrációt. Abban
az időben több olyan divatbemutatót
tartottak, amelyen az ép modellek
mellett néhány kerekesszékes is mutatott be ruhákat. Kijött egy modell:
elámultak az emberek, majd kocsiban
kigurult egy mozgássérült: megfagyott a levegő, mindenki sajnálta. Ez
nekem nem volt annyira szimpatikus.
Szerettem volna valamit, ami csak róluk szól, olyan emberek vannak a színpadon, akik egyformák. Ha az épek és
a kerekesszékesek egyszerre jelennek
meg, nagyon látszik a különbség. Míg
ha mindenki egyforma, mindenkit
egy szinten kezelünk, akkor ők is jobban tudnak érvényesülni. Azt gondoltam, erre lehet jó a szépségverseny,
amelynek a tengerentúlon ekkor már
nagy hagyománya volt.
Bátran jelentkeztek a lányok?
Igen, hihetetlen nagy volt az érdeklődés a verseny iránt, eddig hármat
rendeztünk. Az utolsó verseny nemzetközi volt, a világ minden tájáról
jelentkeztek lányok, még Mexikóból
és Bolíviából is voltak versenyzők.
Komoly helyszínen zajlott a verseny,
nem akármilyen támogatókkal, zsűri-

vel és műsorral. Nagyon sok pozitív
visszajelzést kaptunk. Egyik évben
még a legszínvonalasabb szépségverseny szervezőinek járó díjat is átvehettük.

Hányan ülnek ma kerekesszékben
Magyarországon?
Sajnos pontos számot nem tudok
mondani, erről nincsen statisztika,
pár ezren biztosan. Nem látjuk őket,
mert be vannak zárva. A kerekesszékeseknek van egy kőkemény magja,
akik sportolnak, néhányan az üzleti
világban is helytállnak, és mindössze
néhánynak van családja. A többség
otthon ül. Én is elképedek, amikor
olyan történetet hallok, hogy valaki
évek óta nem mozdult ki panellakásából, mert a széke nem fér be a liftbe, és
csak akkor tud lemenni az utcára, ha
valaki ölben leviszi. Sokan pedig azért
nem mozdulnak ki, mert szégyellik,
hogy székben ülnek, nem tudják megemészteni, hogy ilyen tragédia történt
velük. A veleszületett mozgássérültek
sokkal jobban együtt tudnak élni ezzel a helyzettel. Nem könnyű azoknak, akik aktívak és dolgozni akarnak,
mert kevés az olyan munkahely, ahova be lehet jutni a székkel. Legalább
az eszköz legyen alkalmas erre. Én nagyon keveset tudok hozzátenni, hogy
mindez megváltozzon, de amit tudok,
megteszek.
Közvetlenül a balesete után is ilyen
pozitívan állt a dolgokhoz?
Igen, nem tudom, honnan jött ez az
erő. Fiatal voltam, mindössze huszonöt éves, nem akartam beszürkülni.
Céljaim voltak, amelyeket meg is valósítottam. Családom van: feleségem,
két gyermekem, van egy vállalkozásom, utazgatok, sportolok. Van egy
versenyautóm is, amellyel versenypályára járok. Mindent kipróbálok, amit
csak lehet.

Motivációs előadásokat kellene
tartania...
Sokan megkerestek már, de egyelőre
saját cégem építésével foglalkozom.
Boldog vagyok, hogy összehoztam
a vállalkozást, van egy termékünk,
amellyel sok embernek segíthetünk.
Ez nekem is sok erőt ad. Látom, hogy
van értelme a dolgoknak, érdemes
dolgozni, küzdeni, a befektetett munka megtérül. Ha jobban beindul a vállalkozás, szeretnék azzal is foglalkozni, hogy másokat motiváljak, segítsek.
Többen mondták már, hogy van bennem valami erő, amely eszméletlenül
tombol, jó engem hallgatni. Én pedig
szívesen beszélek minderről.
B.Á.
TATAI PATRIÓTA

ESZEM-ISZOM
Ébresztő kávézó receptje

almakrémleves vaníliás
rebarbara kompóttal
Hozzávalók 4 főre

Elkészítés

Leveshez
• 2 kg idared alma
• 10 dkg kristálycukor
• fél citrom leve
• 2 l tej
• 0,5 l tejszín (legalább 20%-os)
• 10 dkg vaníliás hideg krémpor
• 1 db narancs

Leves

Rebarbara kompót

Az almát meghámozzuk, kockára
vágjuk, és 3 dl vízben feltesszük főni
a narancs és a citrom kifacsart levével együtt. Amikor az alma puhára
főtt, össze turmixszoljuk és félreteszszük hűlni. A 2 l tejet és a fél l tejszínt
a vaníliás hideg krémporral kikeverjük. Ha az almapép kihűlt, a kettőt
összekeverjük és betesszük a hűtőbe egy órára. Ízlés szerint adhatunk
még hozzá citromlevet.

A 2 dl vizet az 5 dkg cukorral feltesszük főni, tíz percig nagy lángon
forraljuk, míg egy picit be nem sűrűsödik. Ez idő alatt a rebarbarát ujjnyi
vastagságúra vágjuk és hozzáadjuk a
sziruphoz a citrom levével és a vanília rúd kikapart belsejével együtt. Öt
perc főzés után el is készült a kompótunk.

Vaníliás rebarbara kompóthoz
• 25 dkg rebarbara
• 5 dkg cukor
• 1 db vanília rúd
• fél citrom leve

TATAI PATRIÓTA
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