„Nem a pénz boldogít”
(Bob Proctor),
...azaz a gazdagság nem pénz, hanem
lelkiállapot kérdése...

Áldott, nyugodt adventi készülődést kívánok a kedves olvasóknak.
iközben zajlik a karácsony előtti
hajtás, ideje ráhangolódnunk az ünneplésre, a meghitt családi együttlétre nem feledve azt sem, akiről az
ünnep szól, aki megszületett és végérvényesen megváltoztatta a világot.
Egy gyermek, aki valóban újraírta a
forgatókönyvet, mindent megadott,
ami szükséges a boldogsághoz, és
megtanította, hogyan éljünk, hogyan
legyünk boldogok.
Karácsony után a következő ünneplésre újévkor kerül sor, ezt azonban a keresztény világban megelőzi
az év végi hálaadás. Így év vége táján szinte mindenki számba veszi
az elmúlt év eredményeit, sikereit,
felidézi a rosszat is, hálát ad önmagának, szeretteinek, a Teremtőnek
– mindenki a maga rendje szerint,
és az egészséges lelkületű ember azt
kívánja, hogy a jövője szebb legyen.
De miért adjunk hálát? Minek
örüljünk, hiszen a világ gyarló, sok
a gond, társadalmi kríziseket élünk
meg, sokan szegénységben élnek.
Most írhatnék arról, hogy adjunk
hálát azért, hogy van fedél a fejünk
felett, és van mit ennünk, de ezennel
nem ezt teszem. Azt kérem, hogy
e sorokat olvasva gondolkodjon el
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azon, miért lehet hálás. Mit tett azért,
hogy jobb legyen az élete? Mit kapott
meg ebből
it kapott, és mit tett
Miért fog hálát adni?
Elindítottam magamban egy gondolatmenetet, amelyet most megosztok Önnel. Nem azért, mert úgy
érzem, hogy igaz dolgok is vannak
benne, hanem azért, mert talán Önben is gondolatokat ébreszt a háláról, a boldogságról, a pénzről.
Az a hír járja, hogy ma Magyarországon nehéz megélni, nem lehet előre jutni, rossz az élet, kevés a pénz,
tehát nincs miért hálát adni. Bezzeg,
ha lenne pénzünk, akkor milyen hálásak és boldogok lennénk!
Igen, az az érzésem, hogy a jó magyar mondás, miszerint „a pénz nem
boldogít” nem igaz. Ugyanis tíz elégedetlen emberből tíz azért elégedetlen, mert jelenleg nincs elég pénze.
bből az következik, hogy ha lenne
pénze, akkor boldog lenne, tehát
nem igaz, hogy a pénz nem boldogít.
Ha elolvassuk a fenti idézetet, akkor hamarabb megtaláljuk benne a
realitást, mint a hagyományos közmondásunkban: Nem a pénz boldogít! Freund, az ismert pszichológus
azt mondta: „Azért szeretem a gazdag
pácienseimet, mert ők tudják, hogy
nem a pénzhiány a boldogtalanság
oka”. Valóban igaz, hogy pénzzel sok
mindent elérhetünk, ami boldogságunkat szolgálhatja, azonban a pénz
még önmagában nem okoz bőségtudatot, ugyanis lehet rettegni a pénzügyi veszteségektől, a bukásoktól és
sok mástól, ami igazolja, hogy a pénz
birtoklása sem hatalommal, sem boldogsággal nem jár, ha nincsen hála,
bőség és boldogságtudat. z gyakorlatilag annyit jelent, mindegy milyen
az anyagi helyzetünk, minden esetben legyünk hálásak azért, amilyen,
jobb híján azért, mert élhetnénk akár
rosszabbul is, de jobban tesszük, ha
egyszerűen hálásak vagyunk azért,
amink van. őségtudatunkat úgy lehet legjobban felszínre hozni, hogy
komolyabban belegondolunk, hogy
amink van, az egy kicsit több, mint a
szükséges. Ha ezt szem előtt tartjuk,
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kará sonyhoz és az év végéhez
k zeledve néhány gondolat
a boldogságr l

akkor ezért is hálásak
lehetünk. Az az ember,
aki hálás, és a háláját
nap mint nap kifejezi, boldogabbnak érzi
magát, teljesen mindegy, hogy mennyi pénze van. Hogyan
és kinek legyünk hálásak Hogy működik ez a gyakorlatban agunknak
és Teremtőnknek bármikor hálásak
lehetünk, hiszen mindent ettől a
kettőtől kapunk. ármiért megfogalmazhatunk hálát magunkban, és ki is
mondhatjuk. Javaslom, hogy egészen
kis dolgokért is legyünk hálásak.
Most egyfajta újévi fogadalomként
azt kérem, hogy naponta legalább
öt dolgot fogalmazzunk meg, amiért
hálásak vagyunk. Úgy még jobban
működik, ha leírjuk. Hálás vagyok
például a fodrászomnak, mert nagyon szépen dolgozik. Hálás vagyok
a inom vacsoráért, amelyet a feleségem készített. Hálás vagyok a szórakoztató tv-műsorért. Hálás vagyok
a testvéremnek, mert ma nem idegesített. Hálás vagyok a férjemnek,
mert ma nem kritizált. Hálás vagyok
a szomszédomnak, mert ma köszönt.
Hálás vagyok, mert épp akkor mentem a pékségbe, amikor meleg zsemlét hoztak...
ehet, hogy butaságnak tűnik,
de ha valaki kipróbálja, rájön, hogy
nem kell egy hónap hozzá, és kialakított magában egy olyan szokást,
mely legalább annyit változtat saját
világán, mint a karácsony ünnepe az
egész világon.
oldog, bőségtudatos jövőt kívánok

Nágel Balázs
önkormán zati ké viselő

3

TARTALOM
VEZÉRCIKK
3

Karácsonyhoz és az év
végéhez közeledve néhány
gondolat a boldogságról

IRODALOM
28
29

AKTUÁLIS
5

ég zöldebb Tatáért

21. SZÁZADBAN JÁRUNK
8

Új városi piac épül

KÖZELKÉP
10

„Az én témám Tata lett”

VÁROSHÁZA
16
20

A változás az egyetlen állandóság
Biztonságos a Tatai járás

PORTA
23

ejlődik a Kastélypark
Klinika

HISTÓRIA
26

Az sterházyak öröksége

Könyvajánló
kell”

2016. tél II. évfolyam 4. szám
Megjelenik: negyedévente
tt élned, halnod

Portré: Csics Gyula – Tizenkét
éves iú naplója 1956-ból

KULTÚRA
33

Alapító:
Michl József
Berczelly A la
Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
2890 Tata, Váralja u. 4.

A folyamatosan gyarapodó
múzeum

SZÍV, LÉLEK, HIT
36

Pállné Bodonovich Ágnes
Ádventi gondolatok

MOZGÁSBAN
37

Gyors, dinamikus, látványos
és fér iasan küzdő

MESTERSÉGEM CÍMERE
42

A kőbe vésett emberség

ESZEM-ISZOM
45

2890 Tata, Váralja u. 4.
e-mail: tataipatriota@tata.hu
,
Magyarpolányi Katalin
Görözdi Géza
Dr. émeth Marietta
Domokos A la
Bálint György
1 260 Ft
tataipatriota@tata.hu

Sous-vide libamell zellerpürével, kon itált almával,
sült hagymával

A szerkesztőségnek küldött kéziratokat, fotókat nem őrizzük meg, és
nem küldjük vissza
A hirdetések tartalmáért a hirdető
felel

AKTUÁLIS
fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

még z ldebb tatáért
A város az elmúlt évtizedben számos olyan intézkedést
hozott, amellyel a város széndio id kibocsátását mérsékelte. A közintézmények teljes energetikai korszerűsítésén túl számos lakossági energiaracionalizálást célzó
beruházás is támogatást kapott.
A tavalyi évtől kezdve a Kőkúti Általános skola tetőszerkezetén összesen kétszáz tábla napelem termeli az
energiát, amely nagyban hozzájárul
az iskola energiafelhasználásához.
További rövid távú terveink között
szerepel, hogy a polgármesteri hivatalra és a Kincseskert óvodára is
napelem kerüljön. A városban olyan
másfél hektáros napelem parkot tervezünk, amely a városi közvilágítás
energiaköltségeinek egy részét fedezi. Közel kétezer napelem tábla hasznosítja majd a nap energiáját.
A városi távhőrendszer fejlesztésénél a biomassza alapú kazánbővítésre helyezzük a hangsúlyt, így a
távhőszolgáltatóval összhangban a
megújuló energia felhasználását támogatjuk.
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Energiaracionalizálást nemcsak a
közintézményeknél végeztünk, hanem 2011-ben energiatakarékossági és költségcsökkentési okokból a
hivatalt is korszerűsítettük. ind a
nyílászárók cseréje, mind a radiátorok hőfokszabályozóval való ellátása
megtörtént, a kazánt időjárássza-

bályozással láttuk el. A nyári hőállapotra azonban nem készült zöld
megoldás. Az alábbi táblázatból jól
látszik, hogy a korszerűsítések következtében a villamosenergia fogyasztása 2013-ig, a gázfogyasztás
pedig 2014-ig csökkent.
A villamosenergia fogyasztásának
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a 2013-ról 2015-re történt 8,4 -os
emelkedése abból adódott, hogy a
korábbiaknál több irodában és gyakrabban használtak nyáron klímát. A
gázfogyasztás 2015-re a 2014. évihez képest 9,3 -kal emelkedett, a
tavalyi tél ugyanis hidegebb volt,
mint az előző.
Az ábrán is jól látszik, hogy az
utolsó két évben a villamosenergia
fogyasztásának növekedése meredekebb volt, mint a gázfogyasztás emelkedése az utolsó évben, illetve meghaladta a 2011. évi fogyasztást, ami
a beruházások utáni első év volt. Abban az évben (2011) az előző évhez
képest a villamosenergia fogyasztása
13,0 -kal, a gázfogyasztásé pedig
15, -kal csökkent. A gázfogyasztás 2014-re további 52,2 -kal esett
vissza, míg a villamos energia fogyasztása csak 5,2 -kal mérséklődött 2011-ről 2013-ra. bből azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a
nyári klímahasználat nagyobb hatással van a villamosenergia fogyasztására, mint a téli fűtés a gázfogyasztásra.
Az energiaköltségek további növekedésének megállítása érdekében kedvező fordulatot jelentett,
hogy a GreenDependent Intézet
szervezésében kilenc európai uniós ország részvételével nemzetközi
energia-megtakarítási versenyt hirdettek a közszférában. A 2016 márciusa és 201 februárja között zajló
pórolunk kilo attal elnevezésű
megmérettetésre kilenc hazai település tizenöt intézményével együtt
a Tatai Közös nkormányzati Hivatal is benevezett. A program célja
a klímaváltozás elleni küzdelem,
az energiahasználat és szokásaink
megváltoztatása az irodákban. A tatai hivatal, illetve az önkormányzat
vezetése elkötelezett az energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás iránt. römmel vesz
részt minden versenyben, amely
hasznos, előremutató, közösséget
formáló, pozitívan hat a szűkebb és
tágabb környezetre, és egyben a város javát szolgálja, hírnevét öregbíti.
A Kossuth tér 1. szám alatti hivatali
épülettel együtt a kontinensen 180
középület méri össze erejét, hatékonyságát három területen. Az egyik
a legjobb energia-megtakarítási
akcióterv kidolgozása, a második
az energia-megtakarítás, az energiafogyasztással kapcsolatos rossz
szokások megváltoztatása, a harma6

dik pedig a legkreatívabb spórolási
kampány megszervezése. A versenyre való jelentkezés után megalakult
a négy főből álló nergia Közösség,
amelynek tagjai tervezik, szervezik,
irányítják, ellenőrzik az akciótervben megfogalmazottakat.
A kollégáknak tartott tájékoztatás, képzés után egy, az energiafelhasználási szokásainkra vonatkozó
alapállapot-kérdőívet kellett kitölteniük. Később megtudtuk, hogy a
három versenykategórián kívül ezt is
értékelik. A hivatalokat két kategóriába sorolták, az ötven főnél kevesebb
és az annál több alkalmazottat foglalkoztató munkahelyekre. A tatai hivatal nyerte kategóriája versenyét, mivel a több mint nyolcvan itt dolgozó
kolléga 80 -a kitöltötte a kérdőívet.
Kimagasló aktivitásunkért - kisebb
ajándékok mellett - tizenöt őshonos
gyümölcsfát kaptunk, amelyeket két
óvodában ültetünk el. Az ajándékok
átadását a szervező reen ependent
ntézet összekötötte egy ún. félidős
rendezvénnyel, amelyen a résztvevő
riválisok kicserélhették tapasztalataikat a verseny eddigi menetével kapcsolatban. Az irányított eszmecserét
a két kategória győztesének kiselőadása előzte meg. A tatai bemutatkozás nagy sikert aratott a résztvevők
és a szervezők körében egyaránt. Az
előadásunk PPT-s anyaga felkerült a

GreenDependent Intézet hivatalos
honlapjára.
Az akciótervben kitűzött célok
közül már többet sikerült megvalósítanunk. Megkezdtük az elosztók
billenőkapcsolósra történő lecserélését, hogy az irodai gépeket (számítógépek, monitorok, fénymásolók…)
a munka befejezése után teljesen
áramtalanítani tudjuk. Minden számítógép alapértelmezésben már
kétoldalas nyomtatásra lett beállítva.
Folyamatosan cseréljük az izzókat
LED-es világításra, valamint asztali
lámpákat helyeztünk el ott, ahol felesleges az egész helyiség bevilágítása. Rendszeresen mérjük a szobák
hőmérsékletét, páratartalmát. A túl
száraz irodákba még több növényt
helyeztünk el. llenőriztük a hűtőgépek hőfokszabályozóját, illetve a
legrégebbi gépeket már új, korszerű
hűtőkre cseréltük. endszeresen ellenőrizzük a szelektív hulladékgyűjtők helyes használatát, a radiátorok
hőfokszabályozóját, nyáron a klímák
működtetését és a szellőztetést. Az
irodaszerek beszerzésénél ügyelünk
arra, hogy azok lehetőleg újra hasznosított anyagból készüljenek. Minden irodában elhelyeztünk egy igyelemfelkeltő matricát.
További terveinkről nem beszélhetünk, mert még tart a verseny!
H
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Hartmann Tihamér bemutatja nyertes pályázatukat fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

városi pia épül
20 4-ben megnyílt a helyi termelői piac. gy évvel később már városi piacról beszélhettünk, akkora igény mutatkozott rá mind a vásárlók, mind az őstermelők körében.
zt látva a városvezetés úgy döntött, méltó körülmények közé helyezi, és tervpályázatot hirdetett.
H
A városi piac minden település
életében fontos szerepet tölt be, hiszen nemcsak kereskedelmi, hanem
társadalmi és közösségi funkciója is
van, találkozóhely és fórum is egyben. Évszázadokon át a városok a
vásár köré épültek. Az elmúlt évtizedekben a nagyáruházak megjelenésével csökkent a hagyományos
piacok jelentősége. indehhez az is
hozzájárult, hogy infrastrukturálisan
nem fejlődtek, nem volt elég parkolóhely, zsúfoltak és piszkosak voltak.
A legtöbb helyen a csapadékvíz elvezetését sem oldották meg. A szociális
blokkokat és higiéniás elemeket alig
vagy egyáltalán nem biztosították.
nnek következtében kínálatuk is
romlott. Az emberek nem szívesen
8

jártak piacra, mert azokat a nagyáruházakkal ellentétben koszosnak és
diszkomfortosnak tartották. Mindezt
az áruk minősége sem tudta ellensúlyozni. Az elmúlt években – részben
a gasztroforradalomnak köszönhetően
újra megnőtt az igény a
helyi őstermelők árui iránt. zért a
korszerűsített vagy újonnan épített
piacok hamar közkedvelté váltak udapesten és több magyar nagyvárosban is.
HE

E

Tatán is tapasztalhatjuk a városi
piaci iránti igény növekedését. elenleg a vásár az Oroszlányi úti üzletsor
előtti parkolóban működik igen kedvezőtlen körülmények között kitéve
az időjárás viszontagságainak. n-

nek ellenére egyre többen vásárolnak ott, környékén sokszor nehéz
parkolóhelyet találni. A városvezetés
úgy döntött, hogy a lakosság igényeit
szem előtt tartva méltó körülmények
közé helyezi a városi piacot. 2016
májusában tervpályázatot írt ki Tata
északnyugati részén lévő egykori
„lengyel piac” helyére az Új úton, a
jelenleg működő piaccal egy tömbben. A fejlesztés célja, hogy olyan
korszerű vásárteret hozzanak létre,
amely funkcionálisan és városképileg is megfelel a település fejlesztési
koncepciójának. A felhívásban kikötötték, hogy az új épületet a meglévő
településszerkezetbe kell integrálni,
valamint „városi teret” kell kialakítani közterületi kapcsolatokkal, zöldfelületekkel, továbbá tekintettel kell
lenni a létesítmény funkciójából adóTATAI PATRIÓTA
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Hartmann Építész Kft. látványterve

dó gépjárműforgalomra, rakodásra
és parkolásra. A leendő piac épületének kereskedelmi központ szerepét
kell ellátnia, fedettnek vagy részben
fedettnek kell lennie, amely helyet
ad a kereskedelmi, szolgáltatási egységeknek, valamint az őstermelők
árusítóhelyeinek is.
E

A tervpályázatra huszonhat tervező regisztrált, köztük négy helyi
tervezőiroda, amelyek elfogadták
az Önkormányzat felkérését a pályázaton való indulásra. A beadási
határidőre végül tizenhárom pályázat érkezett. 2016 augusztusában a
szakmai zsűri kiválasztotta a támogatandó pályázatot, a tatai Hartmann
pítész Kft. tervét. A zsűri az elbírálásnál különös igyelmet fordított
arra, hogy az új piac megvalósítható
és költséghatékony legyen, valamint
a későbbi üzemeltetése se emésszen
fel hatalmas összegeket. A pályázatra
érkezett terveket bárki
megtekinthette, ugyanis
néhány hétre kiállították őket a ischer-házban.
E

E

A piac megvalósításához a város európai uniós forrásokat akar
igénybe venni, ezért szeptemberben
pályázatot nyújtott be a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében. Jelenleg zajlik az
elbírálás, ezzel párhuzamosan már
készítik az engedélyezési terveket is.
Pozitív döntés esetén 201 -ben megkezdődik az építkezés, és legkésőbb
2018-ban megnyílik az új városi piac,
Tata legújabb közösségi tere.
H

E

E

A Hartmann építésziroda olyan piacot álmodott meg, amely elsődlegesen a funkcionális
igényeket elégíti ki,
ugyanakkor illeszkedik
a környezethez, épülete
pedig karakteres, egyedi. Olyan, amit szívesen
keresnek fel majd a váTATAI PATRIÓTA

sárlók, és a kereskedők is jól érzik
magukat benne.
A telek jelenleg két irányból közelíthető meg észak felől az j útról,
kelet felől pedig az roszlányi útról.
A tervezők ezt a két utat sétánnyal
és kerékpárúttal egészítenék ki. Továbbá északnyugatfelől is kialakítanának egy utat, hogy a piacra több
irányból is be lehessen hajtani.
A létesítményt a terület északnyugati részére tervezték, az Új úttal párhuzamosan, ezen az oldalán
parkoló lenne, amely nyitvatartási
időn kívül rakodásra is alkalmas. A
piac épületéhez délkeleten burkolt
tér kapcsolódna, amely piaci napokon mobil standokkal árusítótérként
funkcionálna, egyébként városi térként működhetne. A tér fölé kihúzható árnyékoló ponyvákat képzeltek
el. Az északkeleten álló védett fákat
meghagynák, a területet teljesen kitisztítanák és a térhez kapcsolnák,
itt kapna helyet a kerékpártároló is.
A telek délnyugati határára fasort te-

lepítenének, a fák között parkolókat
alakítanának ki úgy, mint a terület
délkeleti részén.
Nyitott, átjárható, letisztult épületet terveztek. Ez a részben fedett piactér uralná a területet. ő tömegét
egy kör keresztmetszetű pilléreken
álló tetőlemez alkotná. gyhangúságának feloldására és a fény biztosítása érdekében áttörték a lemezt,
itt egy kisebb zöldterület kaphatna
helyet. A piac további funkcióit két
zárt „dobozban” helyeznék el a lemez alatt. Ezek északnyugati végébe
kerülne négy üzlethelyiség, amelyek
akkor is nyitva lennének, amikor
nincs vásár. A délnyugati „dobozban”
lenne a vizesblokk és a raktár, ahol a
mobil standokat lehetne tárolni. Az
északkeleti „dobozba” tervezték a piacfelügyeleti irodát és az élelmiszer
biztonsági ellenőrző helyiséget. Az
épület részben fedett terét tolható
rácsszerkezettel lehetne lezárni, így
védenék a szünnapokon.
Természetesen a végső forma az
engedélyeztetési eljárás és a költségvetés függvényében változhat.

Hartmann Építész Kft. látványterve
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Krajcsirovits Henrik emlékkiállításán

az én témám tata lett
Kövesdi Mónika művészettöténész kapta idén Tata város
Zsigmond Király Díját. Húsz esztendeje a Kuny Domokos
Múzeum munkatársaként kutatja a város művészeti, történeti értékeit, igyekszik ezeket minél
szélesebb közönséggel megismertetni.
10

Augusztus 20-án a városi kitüntetés átadásán
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Augusztus 20-án megkapta Tata
város legmagasabb kitüntetését,
a i mon Ki ál
at
l
dött?
A mai napig nem tudom elhinni,
hogy ilyen jelentős díjat kaptam, fel
is merült bennem, hogy esetleg tévedés volt. Ilyenkor megáll az ember és
elgondolkodik azon, miket is csinált,
mi történt vele. engeteg rendesen,
tisztességesen tevékenykedő ember él ebben a városban, aki megkaphatta volna a díjat. Én abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy
munkám egy része nagy nyilvánosság előtt zajlik, legyen szó kiállításról
vagy múzeumpedagógiai foglalkozásról.
a a a lm lt
t n t
szük, igen sok mindennel foglalkozott, és többnek nagy visszhangja
volt. Mire a legbüszkébb?

Hatalmas siker volt, hogy megrendezhettük a Vaszary-kiállítást. Nemcsak nekem személyesen, hanem a
múzeumnak is. Ezt a kiállítást teljes
egészében a városnak, a tataiaknak
szántuk. Nem az volt a célunk, hogy
bemutassuk városunk jeles polgárát
és műveit, hanem, hogy az ő szemével láttassuk Tatát, ezért kizárólag az
itt készített festményeiből rendeztük
a tárlatot. Tavaly zárult le az Angolkert projekt, amelynek kollégáimmal
mi is részesei lehettünk, a Nyárilak
földszinti kiállításának tartalomfejlesztésére, vagyis berendezésére
kaptunk megbízást. A múlt év része
volt még egy nagyobb szabású múzeumpedagógiai program is, amelynek
köszönhetően Tata összes iskolájával ismét kapcsolatba kerültünk, és
amely úgy tűnik, a jövőben is működni fog más formában, más témában.
Nagyon tevékeny évük volt, amely
nemcsak a múzeum, hanem a város
javát is szolgálta.

hívták régen, német telepesek lakták,
akkor még ugyanazok a családok,
akiket 1 30-ban betelepítettek. Az
én családom is ezek közé tartozott.
A szüleim egyszerű emberek voltak,
akik megsínylették az 50-es éveket,
amikor kifosztották és osztályidegennek nyilvánították őket. i ezeket nem tudtuk, csak azt, hogy benne
van a család légkörében a félelem, és
bizonyos dolgokról csönd van. Anyámat például kirúgták a gimnáziumból, apámat pedig elvitték katonának, de fegyvert nem adtak a kezébe,
mert megbízhatatlan, „osztályidegen volt. Az 50-es években munkaszolgálatos katonaként járta be az
országot, Zichy Pál gróffal együtt ült
a bakon, építették a városokat. Nekem minderről nem meséltek, csak
jóval később, egy részét pedig máshonnan tudtam meg. ély gyökerű,
katolikus család az enyém, amelyben
erősen élt a hagyományok tisztelete.
Talán innen ered érdeklődésem, kíváncsiságom a múlt iránt.
Már gyerekként erre a pályára készült?

Az ötvös gimnázium nagyon meghatározó volt az életemben. Nagy
múltú, hagyományaira büszke intézmény volt, melynek élén dr. Körmendi Géza állt, a piaristák neveltje.
Ragyogó tantestülete volt, fantasztikus felvételi eredményeket értek el a
diákok. Nagyon jó sorom volt ebben

az iskolában, itt szerettem meg az
irodalmat, a tanulmányi versenyeken is szép eredményeket értünk el a
nővéremmel. Az élet is igazolta, hogy
nekünk ezzel a területtel kell foglalkoznunk, ebben találjuk meg sikereinket, örömeinket. A gimnáziumból
az
T -re mentem magyar-művészettörténet szakra, elsődlegesen az
irodalom miatt. Második szakom véletlenül lett a művészettörténet. Az
egyetem befejezése után ezen a területen tudtam elhelyezkedni, és azóta
is ezzel foglalkozom.
Az egyetem után visszatért Tatára?

Mikor végeztem, az volt az álmom,
hogy Budapesten maradok. A Nemzeti Múzeum újkori osztályán kaptam állást. Ott kerültem kapcsolatba a kerámiával, amely akkor még a
giccsek világát jelentette számomra.
Nem igazán találtam ott a helyem.
közben férjhez mentem, és megszülettek a nagyobb gyermekeim. övid
időn belül tönkrement a házasságom, és 1992-ben a két pici gyerekemmel hazaköltöztem szüleimhez.
Teljesen véletlenül volt üres állás a
múzeumban. Itt találkoztam újra a
kerámiával, amely fontos öröksége
a városnak, akár a Fischer-féle porcelán, akár a fajansz manufaktúra.
Szépen fel tudtam használni Pesten szerzett tudásomat. Talán ma is
a kerámia az egyik szakterületem,
amelyhez igazán értek.

Honnan ered Tata iránti elkötele-

Tatai lány vagyok. Egész munkámra hatással van, hogy itt nőttem fel,
ez az otthonom, szeretet fűz ehhez
a városhoz. A ózsa yörgy utcában nőttem fel, olyan zárt világban,
amely már csak a mesékben létezik.
Mintha egy másik bolygón, másik évszázadban lettem volna gyermek. Ezt
az elkülönült városrészt eustiftnek
TATAI PATRIÓTA

A as ary k áll tás rende ése, a háttérben lára lánya
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Honnan szerezte tudását?

alettata etélked n a s r el

Ekkor kezdte beleásni magát a város múltjába?
Sorban adódtak a tatai témák a múzeumi feladatok, a kiállítások, a városi tévé műsorai kapcsán. ( zakács
suzsa szerkesztő ejtett értékek
címmel akkor indította a múzeum
gyűjteményi anyagát bemutató, igen
népszerű sorozatot.) Ha ma megkérdezik tőlem, mi a szakterületem,
nem tudom azt mondani, hogy pl. a
biedermeier festészet, mint mondjuk egy budapesti pályatársnál. Az én
témám nem egy korszak, egy mester, egy művesség, az én témám Tata

áll tás megny tón erger Gy lá al, a
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lett. A művészettörténész szemével
nézem városunkat. Nem az a fontos,
milyen pályaképe volt festőinknek,
milyen kvalitással rendelkeztek, hanem hogy ők mit láttak meg ebben
a városban, illetve mit tudtak hozzátenni. Nagyon kedves témám a tatai
képzőművészek életműve, küldetésemnek tartom, hogy megismertessem őket a közönséggel. em az a
fontos, hol születtek, hány évet éltek,
hanem hogy műveikből mennyire
árad városunkhoz való kötődésük,
milyen varázslatosan szép helyeket
találtak meg, amelyeket mi újra fölfedezhetünk az ő szemükkel nézve.

Azok a dolgok, amelyek az emberrel történnek az életben, képesek
egy-egy szerencsés helyzetben öszszeérni egy gombóccá, egy kerek
egésszé. Ebben benne van minden,
amit az ember magával hoz, jó adottságai, a szeretet, amelyet beleneveltek, az érdeklődés, amit tanáraitól
kapott. Ezek a legfontosabbak az
életben. Aztán jönnek az ember életében a feladatok, amelyekre újra
meg újra fel kell készülni, és rengeteget kell olvasni, azután megtartani
egy előadást, megtervezni egy kiállítást, megírni egy cikket. Mire az ember ezekkel megbirkózik, összeérnek
a dolgok. Évtizedek munkája van a
mögött például, hogy a kastély berendezéséhez kész kiállítástervekkel
tudunk odaállni, egységben látva az
egészet. Jó lenne, ha a látogatók is
tisztában lennének azzal, hogy nem
kéthónapnyi készülődés, hanem huszonöt év munkája áll mögötte. Az
újabb és újabb feladatokkal tanul
az ember. A múzeum gyűjteménye
óriási kutatási terület, igen gazdag,
tele van még feldolgozatlan anyagokkal, látszólag jelentéktelennek tűnő,
mégis mint adat, fontos darabokkal:
báli meghívókkal, gyászjelentésekkel, feljegyzésekkel.

fotó: Ábrahám
Ágnes
ny omokos
e m ga gató
á al,Barbara
etro sény s ter s nm éss el és er

ároly kollégá á al
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Hogyan jött létre a helytörténeti
t m n
úzeumunk helytörténeti múzeum. A múzeum és a gyűjtemények
sorsa összefonódik. ég a képzőművészeti gyűjtemény is helytörténeti
alapon szerveződött. Kezdetben a tatai piarista szerzeteseknek volt egy
házi gyűjteményük, amelyet a diákok
adogattak össze, s 1912-ben az egyik
iatal pap ( ornyay éla, akiben a
múzeum alapítóját tiszteli) múzeumot rendezett belőle. Akkor még
nagyon picike volt ez az intézmény,
de fotózott nyilvántartási kartonjai
voltak a tárgyakról, így joggal ezt az
évszámot tekintjük az alapításnak.
bből a gyűjteményből aztán agyary Zoltán csinált igazából múzeumot. Felismerte, milyen nagy szerepe van ennek a közösség életében,
önismeretében, összetartozásában.
Tudósokat, komoly levéltárosokat,
művészettörténészeket bízott meg,
hogy kutassák Tata múltját. Elintézte a világtörténelemben először ,
hogy az Esterházy család beengedje iatal kutatóit a kastélybeli házi
múzeumukba. Korábban senki nem
járt ilyen szándékkal az ő levéltárukban. Ennek a kutatásnak nemcsak
az volt a célja, hogy kirajzolódjon a
múlt, hanem a fejlődés iránya is, a
jövő. ttől kezdve hívjuk Tata-Tóvárosi úzeumnak. 1950-ben, amikor
a piaristákat végleg elűzik innen, és
államosítják rendházukat, felmerül,
hogy állami múzeumot alapítsanak
gazdag anyagukra alapozva. Felismerték, hogy nemzeti kincs birtokába jutottak, amelyet őrizni kell.
Az intézmény ezután felveszi Kuny
Domokos nevét, aki személyes ked-

vencem. Amikor idekerültem, kevesen tudták, hogy Kuny egy kétszáz
évvel ezelőtti tatai keramikus volt,
akinek ősei vándor mesteremberként érkeztek ide Elzász-Lotaringiából. Missziómnak tekintettem azt is,
hogy megismertessem őt a tataiakkal.
Van mód jelenleg is gyarapítani a
t m n t

Vannak nagyobb és jobban ismert
gyűjtemény gyarapodások. annak
egészen kicsik is, például amikor
apró cédulákat kapok valakitől, hogy
vigyem be a múzeumba, vagy hagyatékhoz hívnak, hogy nekünk szánják.
eginkább régészeti gyűjteményünk
bővül, mivel minden egyes cseréptöredék információt hordoz. A hozzám tartozó képző- és iparművészeti
gyűjtemény lassabban gyarapszik,

sőt évekig nem is bővült. iután a
város néhány évvel ezelőtt átvette a
múzeumot, újra lehetőségünk nyílt
értékesebb, illetve nehezebben megszerezhető darabok, festmények, városképek, porcelánok vásárlására.
a t l nti o
i on o i
szakokból nincsen anyaguk?

1950-ben, amikor elindult a múzeum, az volt a szokás, hogy a város, megyei tanács, szakszervezet
rendszeresen vásárolt kortárs művészektől, kiállításokról. nnek köszönhetően nekünk is van kortárs
képzőművészeti
gyűjteményünk.
1990-ben, a rendszerváltás után ez
azonban nem szaporodott. 2014-ig
kis mértékben tudtuk gyarapítani a
gyűjteményt. eméljük, most, hogy
a város átvette a múzeumot, lesz lehetőségünk kiállításokról vásárolni kortárs alkotásokat. Jó lenne, ha
legalább mutatóban lenne néhány
képzőművészeti alkotásunk egy-egy
Tatához köthető életműből, hogy bizonyos korszakokat, lépcsőfokokat
tudjunk megörökíteni.
ia
tatá i t
lalkozik most?

enner Bernát a
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Amikor iatal voltam, véletlenszerűen találtak meg a feladatok. ost
már a szépen összegyúrt gombócomba mindent bele tudok illeszteni. a már nem jövök zavarba, ha új
feladatot kapok. Hogy mivel foglalkozom most? Azért szeretek itt dolgozni, mert olyan sok mindennel lehet.
Nagyon szeretem a múzeumpedagó13
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giát, habár nem az én területem, csak
vendégként veszek részt benne. Minden esztendőben valamilyen téma
köré épül fel múzeumpedagógiai foglakozásunk. Tavaly a víz volt, hiszen a
vizek szabják meg ennek a településnek a földrajzát, gazdaságát, életét,
fejlődését, valamint a műemlékek
karakterét. Programunk olyannyira
sikeresnek bizonyult, hogy meghívtak bennünket az országos múzeumpedagógiai tanévnyitóra, hogy
mutassuk be témánkat. Két évvel
ezelőtt TÁ P pályázat keretében
alakítottuk ki múzeumpedagógiai
programunkat, miután ez véget ért,
magukaz iskolák kerestek meg bennünket, hogy mikor lesz ennek folytatása. Ilyenkor muszáj, hogy legyen
valamiféle utógondozás, a gyerekek
várják. Mi a múzeumban megpróbáljuk az élményt és a tanulást ötvözni. Ennek a sajátos pedagógiának a
csúcspontja a városi vetélkedő. ost
hétpróbán vettek részt a gyerekek,
felkerestek több vízzel kapcsolatos
helyszínt, ahol a kollégák korabeli ruhákba öltözve egy-egy Tatához
kapcsolódó személyt jelenítettek
meg, pl. Mikoviny Sámuelt, és így
tartották meg a foglalkozást. A gyerekek olyan helyszínekre léphettek
be, ahová máskor nem lehet, például
malomban jártak, és megismerkedhettek annak működésével, aktívan
részt is vehettek benne, teljesen lisztesek lettek. A vetélkedő jutalma az
volt, hogy a nyertes csapat a város jóvoltából részt vehetett táborunkban,
ahol újabb élményeket szerezhettek,
evezhettek az Öreg-tavon, kis hajót
ácsolhattak, stb.. A tavalyi minden
14

idők legjobb tábora volt. A jövő évi
téma már megvan, dolgozunk rajta.
dőm jelentős részét most egy
könyv készítése foglalja le. Közös
kiadvány lesz ez Kálmán Attilával,
aki két évvel ezelőtt összegyűjtötte
a városban található emlékműveket, emléktáblákat azzal a szándékkal, hogy készítsünk könyvet róluk.
Mindegyiket felkereste, megmérte,
leírta, és egy word dokumentumot
bízott ránk. Én szerkesztettem ebből az anyagból kiadványt. Kálmán
Attila még láthatta ennek kéziratát.
arga dit kolléganőm felkereste az
összes emlékhelyet és lefotózta. árcius 31-én lezártuk a könyvet, óriási
munka volt, rengeteg adatot kellett
egyformára szerkeszteni. Most korrektúrázzuk, bízom benne, hogy
még idén meg fog jelenni Kálmán
Attila emlékére. Tudományos munkám az Esterházyakhoz is kapcsolódik, legutóbb egy előadás keretében
beszéltem művészeikről, akiket ők
foglalkoztattak, és akik révén számtalan ablak nyílt Európára. Az Esterházy-kastély berendezése is részben
a mi feladatunk lesz, ezzel is foglalkozom most. Mind emellett végzem
a hivatali munkát: adatszolgáltatás,
leltározás, nyilvántartások vezetése,
megkeresésekkel való munka.
Ki t l tan lt a l t
ról? Kik a példaképei?

ta á o -

Körmendi éza bácsitól és Kálmán Attilától mindenképp. Mindkettőjüket szeretem és hiányoznak.
Géza bácsinak magabiztos tudása,
tájékozottsága volt, őt nem lehetett
zavarba hozni egy-egy témával. Mindig pontosan tudta, hol kell keresni
a választ. Hányszor fordulhattunk
hozzá segítségért, például, amikor
angolok érkeztek, egykori lovasok
leszármazottai. Géza bácsi pontosan
tudta, kikről és miféle helyszínekről
van szó. Néprajzkutató volt, és miután nyugdíjba ment, teljes egészében
Tata múltjával foglalkozott, nagyon
fontosnak tartotta, hogy a régi világot, szokásokat, hagyományokat
megörökítse.
eki köszönhetjük,
hogy a tatai fazekasság még mindig
régi fényében pompázik. Több helytörténeti könyvet írt, sok témával
foglalkozott. Példaként áll előttem
tiszteletre méltó alázata, hozzáállása, szeretete, ahogy a város dolgait
képviselte. Kálmán Attilától más módon tanultam. Akkor kerültem vele

kapcsolatba, amikor elindította a református gimnáziumot. Szíve vágya
volt, hogy valahol, valamilyen formában megjelenjen Tata művészettörténete, állítsuk ki a régi festők műveit. Nemcsak az iskolának, hanem
az egész városnak szánta a tárlatot,
amelynek ő biztosította a helyszínt.
Megbízott bennem, támogatott a kiállítások létrehozásánál, információkkal, adatokkal segített.
an ol an l m
a i nn l
többet tud városunk múltjáról?

Biztos, hogy van, én nem vagyok
történész. A művészetnek nagyon
szerencsés szemszögéből látom a
múltat. A tudásom is abból az előnyből származik, hogy egy festmény,
egy műalkotás olyan, mint a csepp a
tengerben. Egy pici tárgy is rengeteg
mindent el tud mondani, számtalan
kérdésre indít. Ki a művész, aki készítette? Ki az, aki megrendelte? Mikor készült? Milyen szándékkal? Nagyon sok információval szolgál egy
műalkotás, nagyon tág látószöget
nyit meg. Ilyen világ az én szakterületem, ezért talán úgy tűnik, mintha
mindent tudnék. Ha alaposan kellene
mindezt ismernem, nyilván sántikálnék, nem lennék képes történelmi
előadás megtartására. Az életem
nagy szerencséje, hogy párom kiváló történész (Kiss endel, a tatabányai múzeum igazgatóhelyettese
szerk.), rengeteget tanultam tőle.
Akár a konyhába jövet-menet meg
tudom kérdezni tőle, hogy x mikor
élt és találkozhatott-e y-nal, olyan ő,
mint egy két lábon járó lexikon.
Kutatási eredményeit igyekszik a
nagyközönséggel is megismertetni, nemcsak a tataiakkal, hanem az
egész országgal. Rendszeresen tart
l a á o at m
m
a
iai
foglakozásokat, szerepel az országos és helyi médiumokban. Miért
tartja ezt fontosnak?
ennem is megvan, ami Körmendi
Gézában és Kálmán Attilában. Szeretném, hogy amit én tudok, ami nekem
a napnál is világosabb, azt tudhassa
más is, annak más is részese lehessen. Milyen jó lenne, ha pl. az Angolkertet nemcsak úgy látnánk, hogy
olyan hely, ahol kocogni lehet, hanem
látnánk benne az eredeti szándékot, miszerint ez egy lélektani kert,
amely színtere az azon való merenTATAI PATRIÓTA

KÖZELKÉP
gésnek, hogyan veszi át a természet
az uralmat az ember alkotása fölött.
A természet erősebb az embernél,
erre utalnak a műromok is, amelyek
eleve romnak készültek. Boldogabb,
teljesebb életünk lehetne, ha ezeket
értenénk, ezeken elgondolkodnánk,
tanulságaikat használni tudnánk. Tatának olyan értékei vannak, amelyeket nem hagyhatunk említés nélkül.
Tata nem átlagos város, különleges
adottságokkal bír, amelyek egységben láthatók. Jó lenne, ha ezeket mások is észrevennék.
A szakmája egyben a hobbija is,
vagy szabadidejében egészen mással szeret foglalkozni?

Párommal kikapcsolódásképpen
internetes régiségpiacokon böngészünk, akár helyi témákban is, milyen tárgyakkal lehetne gyarapítani
a múzeumot. Tata-metszetek, tatai
porcelánok mellett ő talált rá pél-

dául egy éremre, amelyet Esterházy
iklós kapott a cárnőtől zentpéterváron. Ha sikerül kiszabadulnunk a
családdal, akkor pedig templomokat,
kastélyokat ejtünk útba. A műemlékeknél is mindig vannak izgalmas
kérdések, hogy nézett ki, mit alakítottak rajta, stb..
i l
t

na
n a at i ta
ámá an

-

ok szívemhez közel álló témáról
írhattam már a magazinban, ilyen
volt például a tatai porcelángyártás
és a Kálvária-domb története. zívesen írnék az sterházyakról, művészeinkről, épületekről, személyekről,
helyszínekről, még bőven van mit
papírra vetni.
H

E

Fotók: Ábrahám Ágnes Barbara, Cserteg István,
Szabó János, Szamódy Zsolt, Varga Edit

Klimt-reprodukció bemutatásán a Várban
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fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

a változás az egyetlen álland ság
dr. Kórósi mőke, a Tatai Közös nkormányzati ivatal jegyzője a Tatától mintegy z
kilométerre fekvő Kocs községben nőtt fel, Komáromban érettségizett, majd Budapesten járt egyetemre. ogi pályája kezdetén a Debreceni árosi Bíróságon dolgozott
fogalmazóként, majd Tatára költözését követően
-tól a Polgármesteri ivatal
munkatársa lett. lőször hatósági irodavezetőként, majd kapcsolt munkakörben aljegyzőként dolgozott, később pedig már függetlenített aljegyzőként foglalkozott a
hivatali feladatok teljes körével. gyre jobban elmélyedve a közigazgatás összetett,
és mindig változó világában beleszeretett a szakterületbe, s munkáját olyan kihívásnak találta, amelynek öröm és megtiszteltetés megfelelni. Belső motivációja és
teljesítménye alapján 20 óta városunk jegyzője. gy település jegyzőjét általában
szinte mindenki ismerni véli, de ismerjük-e valójában azt a komple tevékenységi
kört, amelynek felügyeletét és irányítását ellátja rről is beszélgettünk dr. Kórósi
mőkével, aki a szakmai kérdések mellett személyiségéről és vezetési s lusáról is
nyilatkozott.
A hétköznapokban általában úgy
szoktunk fogalmazni, hogy a jegya t
n
l l
a valóságnak ez a meghatározás a
gyakorlatban?
Azt a fajta felelősséget igyelembe
véve, amely a jegyzőt terheli, tényleg
fedi a valóságot ez a meghatározás.
A jegyző egyrészt az önkormányzati
16

munka törvényességének biztosításáért felel. z azt a felelősséget jelenti, hogy az előterjesztések előkészítése során jogszerű, megalapozott,
törvényes döntések szülessenek, és
ugyanakkor olyan helyzetbe hozzuk
a képviselő-testületet, hogy az valamennyi alternatívát és a döntését
megalapozó minden körülményt
ismerjen. Ennek alapján lehet azt

mondani, hogy az önkormányzati
működés törvényességéért a jegyző
felel, de ugyanez igaz a hatáskörébe
tartozó közigazgatási ügyekre, illetve
a polgármester hatáskörébe tartozó,
de a hivatal által előkészített hatósági ügyekre is.
m n á a o án m
l nböztetünk önkormányzati és hatóTATAI PATRIÓTA
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sági feladatokat. Mi a különbség a
két szakterület között?
Az önkormányzati ügyek közé elsősorban a helyi közügyek tartoznak, azaz főként a helyi lakosság
igényeit kielégítő közszolgáltatások.
lyen például a temetők vagy az önkormányzati közutak fenntartása, a
közvilágítás, illetve egyéb fejlesztési
és pályázati ügyek is, amelyekben
az önkormányzat döntést hoz vagy
feladatot lát el. A hatósági vagy közigazgatási jellegű feladatoknál pedig
különbséget teszünk annak alapján,
hogy kinek a hatáskörébe tartozik
egy hatósági ügy lehet jegyzői, de
kifejezetten polgármesteri vagy önkormányzati hatáskörű is, amelyben
vagy az önkormányzat jár el vagy
annak bizottsága, illetve a polgármester. zen kívül vannak olyan közigazgatási feladatok, amelyek állami
feladatkörbe tartoznak, ezen a téren
az utóbbi időszakban jelentős átrendezés volt, mert az állam nagyon sok
közigazgatási feladatot átvett, ennek
következtében a jegyzői feladatok
ezen a téren csökkentek, jellemzően
a Járási Hivatalhoz kerültek. Ugyanakkor az önkormányzat helyi közügyekben való szerepvállalása megerősödött. 2013-tól a hivatal Tatai
Közös nkormányzati Hivatalként
további három településre (Dunaalmás, Neszmély, Dunaszentmiklós)
kiterjedően látja el feladatait. A hivatali szervezet részévé vált a korábban intézményként működő közterület-felügyelet, valamint a szociális
intézmények gazdálkodási feladatait
is mi látjuk el, tehát azt lehet mondani, hogy a megszűnő feladatok helyére újak jöttek.
Nap mint nap rengeteg ügyfél és
számos feladatkör ellátása hárul
a
i i atal a
l
a l fontosabb területek és ügytípusok,
melyekkel foglalkoznak?

Leggyakoribb az állampolgárokat
érintő építésügyi feladatok ellátása
építési engedélyezés, bontás, használatbavétel és egyéb ide tartozó
ügyek. Vannak úgynevezett igazgatási feladatkörök, anyakönyvi igazgatás, házasságkötés, névváltoztatások, bizonyos lakcím-nyilvántartási
feladatok, aztán kereskedelmi vagy
ipari tevékenység bejelentésével, telepengedélyek kiadásával, birtokvitákkal és állattartással kapcsolatos
TATAI PATRIÓTA

ügyek. Szociális területen a rászoruló családok megsegítése, a települési
támogatások és egyéb szociális juttatások megállapítása a feladat. Emellett intézményfelügyeleti jogkörök is
tartoznak hozzánk bölcsőde és óvoda fenntartási feladatok, valamint az
egészségügyi alapellátás (házi gyermekorvosi, háziorvosi és fogászati
rendelések biztosítása). Nagyon fontos gazdálkodással kapcsolatos teendőink is vannak, a város működésének, gazdálkodásának megtervezése
és folyamatos működtetése, továbbá
ide tartozik még a városüzemeltetés,
tehát azoknak a közszolgáltatásoknak a biztosítása, amelyeket az előző
kérdésben érintettünk. Az adóügyek
és a vagyongazdálkodás is alapvető
feladatunk, az önkormányzat gazdálkodik a saját vagyonával, meglévő
ingatlanjait, helyiségeit, bérlakásait,
mezőgazdasági területeit hasznosítja, és természetesen megállapítja,
majd beszedi az adókat. A teljesség
igénye nélkül ezek a legfontosabb
területek.
Az elmúlt években a magyar közigazgatás számos változáson esett
át. Ez nemcsak jogszabályi változásokat jelentett, hanem a szaktel t
l m
n átala tását, modernizálását is. Hogyan
változtatta meg ez a helyi feladatellátást?
Teljesen új jogi, pénzügyi és tartalmi alapokra helyeződött a közigazgatás és az önkormányzatok működése. 2011-ben új önkormányzati
törvény született, új államháztartási
jogszabályunk van, átalakult az önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának szabályozása, átrendeződtek a
feladatkörök, bizonyos területeken
megerősödött az állami szerepvállalás. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan
változó körülmények között működünk. an is egy mondás szakmai körökben, miszerint a közigazgatásban
a változás az állandó. Az önkormányzatnak teljesen új kihívásoknak és
jogszabályi környezetnek kell megfelelnie, ami természetesen hatással
van a hivatali munkára is. Kiemelt
elvárás a képviselő-testület részéről
a hangsúlyos pályázati aktivitás, így
minden olyan pályázati lehetőséggel
élünk, amely a városnak vagy a hivatalnak javára szolgálhat. Emellett a
hivatali munkavégzés terén elvárás
az is, hogy a hivatali ügyintézés ügy-

félbarát, szolgáltató jellegű legyen,
valamint, hogy a képviselő-testületi
előkészítés színvonala és jogszerűsége erősödjön. rre egy mára már
jól működő rendszert alakítottunk
ki, melynek nyomán minden körülményt feltárva alaposan kidolgozott
előterjesztések kerülnek a képviselők elé, s a végrehajtási tevékenység is gyors és precíz követve a testület elvárásait. A minőségi fejlődés
érdekében a közelmúltban szervezeti
átalakítások is zajlottak a hivatalban,
ez nemcsak a jogszabályi változások
miatt történt, hanem a munkavégzés hatékonyságának növelését is
szolgálja. Szervezeti felépítésünk
jelenleg a képviselő-testület júniusi
döntése alapján négy irodából és két
kabinetből áll. mellett számtalan
szakmai, szervezetfejlesztési projektben is sikeresen részt vettünk az
elmúlt időszakban, hiszen kiemelt
elvárás felénk a képviselő-testület és
a lakosság elégedettségének növelése. A bürokrácia csökkentésére tett
állami intézkedésekhez és az ezt célzó jogszabályokhoz is alkalmazkodtunk. Azt lehet mondani tehát, hogy
a közigazgatásban bekövetkezett reformokat minden téren érzékeljük,
és folyamatosan meg kell felelnünk
ezeknek a változásoknak.
Az ügyfélbarát
o an t tá
években?

szemléletmódot
t ni a lm lt

Ez az a terület, ahol mindig lehet
még tovább lépni, és sohasem szabad abbahagyni a fejlesztést és az új
lehetőségek vizsgálatát, persze nem
lehet mindig mindenkinek tökéletesen megfelelni. Korábban említett
belső szervezeti átalakításunk és a
minőségi munka természetesen e téren is hozott eredményeket. Az ügyfelek egyre inkább érzik: a hivatal
értük van. Ennek érdekében például
több szervezetfejlesztési projektet
hajtottunk végre, minőségbiztosítási
rendszert működtetünk, a panaszok
kivizsgálására kialakítottunk egy
gyorsított eljárási rendet, továbbá
folyamatosan mérjük az ügyfelek
elégedettségét. ehetőséget biztosítunk a közvetlen találkozásra vezetői szinten is a fogadóóráinkon.
Ha valaki fogadóórámon nem tud
megjelenni, mindig szakítok időt
arra, hogy külön is tudjak találkozni az ügyfelekkel, ezzel is éreztetve,
hogy mindenkinek az ügye valóban
17
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fontos számunkra. endszeres belső
ellenőrzéssel vizsgáltatom az ügyintézési határidők betartását, de a legközvetlenebb visszacsatolás az ügyfél elégedettsége, amelyet legutóbb
a nyári időszakban mértünk. Akkor
a kérdőívünket sokan kitöltötték, és
alapvetően pozitív visszajelzéseket
kaptunk. Persze volt néhány kritikai
észrevétel is, melyből legfontosabb
következtetéseink egyike az, hogy a
lakosság igényli a még hosszabb ügyfélfogadási időt. zzel kapcsolatban
hamarosan a képviselők elé kerül
egy javaslat, amely biztosítaná, hogy
megfeleljünk ennek az elvárásnak is.
Mi kell ahhoz ma Magyarországon,
o
ala i l
l
n

A jegyzőt pályázati eljárás során
választják ki, így vállalnia kell az ezzel járó megmérettetést. Állam- és
jogtudományi vagy igazgatásszervezői végzettséggel vagy okleveles közigazgatási menedzser képesítéssel és
meghatározott – két éves – szakmai
gyakorlattal kell rendelkeznie. A kinevezési jogkör korábban a képviselő-testület hatáskörébe tartozott,
a jelenlegi szabályozás szerint ez a
polgármesterhez mint munkáltatóhoz került.
K nn
l
lni
o
ala i
már gyermekként arról álmodik:
t olt taná a
n
l
m i al t a álmait
o an l
ala i l
nn mi olt a l moti á i a mikor döntötte el, hogy ezt szeretné
csinálni?
Gyermekként természetesen ez
még nem körvonalazódott ilyen
pontosan bennem, de humán érdek-

Kollégákkal fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

18

lődésű vagyok, és mindig is fontosnak tartottam, hogy tegyek valamit
a közösségért, amelyben élek. zt
láttam pedagógus szüleimtől is, tehát belenőttem ebbe a szemléletbe,
és a pedagógusi, illetve a jogi pályát
láttam vonzónak. Végül az utóbbit
nagyobb kihívásnak éreztem, ezért
indultam el ezen az úton. Az egyetem
befejezése után kis ideig bíróságon
dolgoztam, majd Tatára költöztünk,
és lehetőség adódott arra, hogy a
közigazgatásban helyezkedjek el.
Mindig fontos volt számomra, hogy
minél szélesebb szakterületen és minél jobban dolgozzam, s egy idő után
egyre inkább motivált az a szakmai
kihívás, amit az itteni feladataim folyamatosan jelentettek, és jelentenek persze ma is. Tehát inkább az itt
végzett munkám során vált vonzóvá
számomra a jegyzői hivatás.
o i ál át o an in á
fia
munkának nevezik szigorú szabályozottsága, a sok stressz és a
gyakran nem túl magánélet-barát
jellege miatt. Érezte valaha, hogy
n a a má an n
nt t bet kell dolgoznia az elismerésért,
mint
fina

Soha nem éreztem hátránynak,
hogy nő vagyok, és azt sem, hogy
emiatt többet kellene dolgoznom.
Úgy gondolom, hogy a tisztességes
munka nemtől függetlenül mindig meghozza eredményét. ezetői
stílusomban igyekszem nagy hangsúlyt fektetni az empátiára, amely
sokat segít a mindennapokban,
ugyanakkor a társadalom hagyományosan nőies személyiségjegyként
azonosítja. Ha tekintélyelvű vezetőként dolgoznék, akkor talán szükség
lenne arra, hogy kardosabb jellemvo-

fotó: omokos A la
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násokkal rendelkezzek. De igazából
úgy gondolom, hogy ezeknél sokkal
meghatározóbb a szakmai példamutatás. Ha én maximálisan teljesítek,
az tiszteletet vált ki, és követendő
példaként szolgál, így nagyobb hitelességgel és sikerrel várhatom munkatársaimtól is a szakmai maximalizmust.
t
nt onto
nn a i a atolá a l
ont oll a
inkább szereti önmagában átgondolni a dolgokat, és csak magára
hagyatkozva dönteni?

Mindenképpen fontosnak tartom
a visszacsatolást, akár a képviselők,
akár a polgármester úr részéről, de
természetesen beosztottjaim részéről is. gy gondolom, hogy eredményes munkát csapatban lehet végezni, és sikeres vezető csak az lehet, aki
képes biztosítani a szakmai elismertségét és a vezetői tekintélyét. hhez
pedig az is szükséges, hogy a mögöttem álló csapat kritikával éljen, és javaslatokat tegyen, ne pedig bólogasson mindenre, függetlenül attól, amit
valójában gondol. Az is lényeges,
hogy egyes döntéseknél ha van rá
mód – véleményt cseréljünk, és merjünk előállni kreatív ötletekkel, megoldásokkal. bből a szempontból is
fontos például nálunk itt a hivatalban
a vegyes korosztályi összetétel, mert
a iatalos lendület nagyon jó hatással
van a megfontoltabb, több szakmai
tapasztalattal rendelkező kollégákra,
és így együtt hatékonyabban, egymást segítve tudunk dolgozni.
o

an lát a ma i atala m
t
il n
i anna
mely területeket kell még fejleszteni?

Úgy látom, hogy a júniusi szervezet-átalakítást követően még
szükség van belső egységességünk
további erősítésére. Az új szervezeti felépítésben bizonyos feladatok
lehatárolását tovább kell pontosítanunk, és fejleszteni kell az egyes
irodák közötti együttműködést az
egységes hivatali arculat érdekében.
A közös hivatal kirendeltségei felé
is vannak tennivalóink az ügyintézés tökéletesítését, valamint az azonos színvonalú, egységes ügyintézés
megteremtését illetően.
rősségeink közé sorolnám mindenképpen,
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hogy önkormányzati előterjesztéseink tartalmi előkészítésében sokat
javultunk. zakmailag erős a hivatal,
felkészült kollégáink vannak, akik
szeretnek itt dolgozni, és szívből
végzik munkájukat. Pályázati tevékenységünk is sikeres, és remélem,
ügyfeleink is érzik azt, hogy értük
és az ő érdekükben dolgozunk, ügyfélbarátabb és hatékonyabb légkört
teremtve a korábbiaknál gyorsabb és
pontosabb ügyintézéssel.

Feladatköre nagyon összetett, sokt
on olom n m it a o
hivatalos munkaidején túl is dolo i Ki t
a olni i n nt
képes-e teljesen kivonni magát a
munkából, és önfeledten lazítani,
t lt ni
Kellenek a felhőtlen pillanatok,
a lazítás, mert nagy szükség van a
töltekezésre, amely főleg a szabadságok időszakában jellemző. A hétköznapokban erre nem marad sok
idő, mert hivatali munkám mellett
egyéb közéleti kötelezettségeim is
vannak különböző rendezvényeken,
eseményeken. Ha lehetőségem van
pihenésre, akkor olvasok, színházba
járok, szeretek kerékpározni, kirándulni, és persze fontos, hogy a családommal is minél több időt tudjak
eltölteni.
Úgy látom, jól érzi magát ebben a
feladatkörben, és hosszabb távon
is megtalálta helyét?

Nagyon szeretem ezt a munkát,
és büszke vagyok arra, hogy Tatán
láthatom el ezt a feladatot, hiszen
ez a város Magyary Zoltán szellemi
örökségének továbbvivője a közigazgatásban komoly hagyományokkal bír , ezért külön érdem itt lenni.
Nagyon izgalmas számomra, hogy
olyan időszakban lehetek itt, amikor
a város rendkívül komoly változáson
megy keresztül. lyan képviselő-testülettel és polgármesterrel dolgozhatok együtt, akik lendületesen fejlesztik a várost, s akikkel együtt részt
vehettem a agyary-terv 2008. évi
megalkotásában és a 2015-ös felülvizsgálatában. Ez persze folyamatos
kihívást jelent, de a nagy feladatok
és az állandó változás örömmel tölt
el és segít abban, hogy megfeleljek az
elvárásoknak.
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biztonságos a tatai árás
A Tatai járásban az emberek biztonságban élhetnek és
dolgozhatnak. z nem azt jelenti, hogy nem történnek
bűncselekmények, balesetek vagy olyan természeti katasztrófák, amelyek problémát jelentenek a lakosságnak,
és feladatot adnak a Tatai Rendőrkapitányságnak. A járásban abszolút és rela v értelemben is biztonság uralkodik
– mondja adataikra hivatkozva dr. riedrich ábor rendőr
ezredes, kapitányságvezető.
A járásban a leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a lopás, ezen
belül jellemző a betöréses lopás.
lőfordulnak még csalások, melyeket sokszor idős emberek sérelmére követnek el, valamint telefonos
és internetes csalások. Ezek száma
és társadalmi veszélyessége kisebb,
mint a betöréses lopásoké. A lakosságot is ezek irritálják a legjobban,
hiszen nemcsak anyagi kárt jelentenek, hanem lelki traumát is okoznak
az érintettnek, hiszen a tettesek felforgatják otthonukat, eltulajdonítják
személyes tárgyaikat. A rendőrségnek is e bűncselekmények jelentik a
legnagyobb kihívást, ugyanis ezeket
jellemzően átutazó bűnözői csoportok követik el. lsősorban a délutáni
órákban a téli időszámítás idején,
amikor a sötét ablakokból egyértel20

mű, hogy nincs otthon senki. zen
bűncselekmények felderítése nehezebb, mivel felkészültebb és rutinosabb betörőkről van szó. Az elmúlt
évekhez képest csökkent a betöréses lopások száma, de ez nemcsak
a Tatai járásra, hanem a megyére is
igaz. Az év első felében a kiemelten
kezelt bűncselekmények száma ide
tartozik a lopás is – a kistérségben a
felére csökkent. tcai rablás például
idén nem fordult elő. Az elmúlt időszakban gépkocsilopás sem történt,
a feltörések száma pedig éves szinten tíz alatt van. Ezek felderítése
szintén komoly feladatot jelent, mivel a bűncselekmény elkövetése egy
percig sem tart, és a tettes nem hagy
nyomot maga után. Friedrich Gábor
szerint a bűnözés visszaesése a rendőrség munkáján túl társadalmi fo-

lyamatokkal is összefüggésbe hozható. Javultak a foglalkoztatási adatok,
ami arra enged következtetni, hogy
kevesebb ember kíván illegális úton
pénzhez jutni, inkább kockázatok
nélkül szeretnének élni, boldogulni.
A tatai rendőrség azontúl, hogy nagy
erőkkel dolgozik a bűncselekmények
felderítésén, komoly hangsúlyt fektet
a bűnmegelőzésre. nnek érdekében
a nap huszonnégy órájában járőröznek illetékességi területükön, a tatai
kistérségben. Rajtuk kívül civil ruhás
rendőrök is járják a településeket,
elsősorban az esti órákban végeznek
portyaszolgálatot . A közrend és a
közbiztonság érdekében a polgárőrséggel (a járásban Tatán, Kocson és
aszályon működik) és a közterületfelügyelettel is szorosan együttműködnek. A Tatai endőrkapitányságTATAI PATRIÓTA
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nak az idei év első felében a bűncselekmények közel 80 -át sikerült
felderítenie, és eljárás alá vonnia az
elkövetőket. A kiemelten kezelendő
bűncselekményeknek pedig csaknem a felét sikerült megoldaniuk.
Ezek az arányok országos viszonylatban jónak mondhatók. Ahhoz, hogy a
rendőrség munkája sikeres legyen,
elengedhetetlen a lakosság együttműködése. Ha megtörténik egy bűncselekmény, fontos, hogy azok, akik
észleltek, láttak, hallottak valamit,
vagy rendelkeznek vagyonvédelmi
kamerával, amely információt, adatot szolgáltathat, jelentkezzenek a
rendőrségen. Abban az esetben is,
ha még nem következett be bűncselekmény, de valami szokatlant,
nyugtalanító jeleket tapasztalnak,
például idegenek jönnek-mennek
az utcában, lassan guruló járműből
igyelik az ingatlant, házalók csöngetnek be. A rendőrség célja, illetve
feladata, hogy a lakosság biztonságban érezze magát, ne kelljen félnie
és aggódnia amiatt, hogy vagyontárgyai megvárják-e, hogy megtalálja-e
még parkoló autóját. A lakosok el is
várják a biztonságot, számon kérik,
ha bizonyos bűncselekmények elszaporodnak, ugyanakkor sokan azt
gondolják, hogy velük úgyse történik
meg, ezért kevésbé elővigyázatosak,
sokszor őrizetlenül hagyják értékeiket. riedrich ábor szerint a bűnmegelőzésnek három célja van ne
következzen be a bűncselekmény
vagy baleset, intézkedés alá vonják
a potenciális bűnelkövetőket vagy
balesetokozókat, hogy ne legyen alkalmuk elkövetni jogsértést, illetve
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megüzenjék a lakosságnak, hogy a
rendőrség munkája eredményes, a
bűnös nem kerülheti el a büntetést.
A rendőrkapitányság a kistérség
minden településének önkormányzatával együttműködik, hiszen nekik is vannak feladataik a rendfenntartás, illetve a közbiztonság terén.
A rendőrkapitány minden képviselő-testületnek évente beszámol
munkájukról, és ha igény van rá,
közmeghallgatáson is szívesen részt
vesz. A Tatai Kistérségi Többcélú
Társulás ülésein is jelen van, ahol
tájékoztat, és válaszol a kérdésekre.
Továbbá minden hónapban egyszer
fogadónapot tart, amikor bárki fölkeresheti. Továbbá előre egyeztetett
időpontban ezen kívül is várja a lakosokat. Az oktatási intézményekben is
rendszeresen tartanak bűn-, illetve
baleset-megelőzési
programokat,
bemutatókat, amelyeket a gyerekek
nagyon szeretnek. Fontosnak tartják,
hogy ne erőszakszervezetként, a törvény kikényszerítőjeként jelenjenek
meg, hanem szolgáltató partnerként,
akinek feladata a megelőzés és a szabálytudat erősítése.
vek óta a közlekedési balesetek
számának visszaszorítása is komoly
kihívást jelent a Tatai endőrkapitányságnak, mivel az elmúlt években
a reggeli és a délutáni órákban a város főbb útvonalain jelentősen megnövekedett a gépjárműforgalom. A
balesetek megelőzése érdekében a
tatai önkormányzat és az állami közútkezelő (főútvonalak kezelője) már
komoly lépeseket tett: kivilágították
a főbb útvonalak, kereszteződések
gyalogos-átkelőhelyeit, több ponton

járdaszigetekkel, illetve forgalomirányító lámpával látták el. nnek köszönhetően már érzékelhető a város
közlekedésbiztonságának javulása.
A legtöbb baleset a gyorshajtások
miatt következik be, ezért a aji úti
kereszteződéshez ix forgalomellenőrző rendszert telepítettek, ezenkívül a rendőrkapitányságnak van
mozdítható sebességellenőrző készüléke, amellyel bárhol, bármikor
találkozhatnak az autósok.
A rendőrség néhány évvel ezelőtt
intézkedési kultúrát váltott, az emberekben azt az érzést próbálják
megerősíteni, hogy a rendőrnek nem
feltétlen célja a büntetés, a bírság
kiszabása és behajtása. Szeretnék
elérni, hogy a rendőrben a segítő,
szolgáltató partnert lássák, akinek
természetesen feladata, hogy a közlekedési szabálysértések esetén a
megfelelő szankciót alkalmazza,
azonban néhány esetben lehetősége
van mérlegelni és szóban igyelmeztetni. Külön jogszabály sorolja az
eseteket, amikor nem mérlegelhetnek. Mostanában nagyobb hangsúlyt
fektetnek az ittasság ellenőrzésére.
izonyos időszakokban egy adott
helyen minden egyes gépjárművet
megállítanak, és megszondáztatják a
vezetőt aki negatívat fúj, továbbmehet, aki pozitívot, azt előállítják mintavételre. Erre a lépésre a balesetek
megelőzése érdekében van szükség,
ugyanis a személyi sérüléses balesetek egy részét ittas vezetők okozzák.
A folyamatos ellenőrzés következtében a személyi sérüléssel járó balestek száma az év első hat hónapjában
mintegy 10 -kal csökkent.
Az önkormányzat által telepített
tér igyelő kamerarendszer nagy
váltást hozott a város közbiztonságában. z komoly visszatartó erővel
bír, ugyanis aki rossz szándékkal érkezik, kétszer is meggondolja, hogy
próbálkozzon. A nyomozások során
is jelentős segítséget nyújtanak, mert
nemcsak képet készítenek, hanem
keresési és egyéb funkciókkal is rendelkeznek. Több ilyen kamera van a
városba vezető utakon és a Kossuth
téren. Az anyagi lehetőségekhez
mérten az önkormányzat bővíti a
kamerák számát a lakók biztonsága
érdekében, annak ellenére is, hogy
Tatának nincsen olyan köztere, csomópontja, amely folyamatos igyelést igényelne rossz közbiztonsága
miatt. A turisztikai szezonban sem
nő a bűncselekmények száma, nem
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beszélhetünk szezonális bűnözésről.
A nyári fesztiválok idején a rendezvények biztosítása ad többletfeladatot,
nem a bűnügyi nyomozások. A tatai
önkormányzat ezt a plusz munkát jelentős mértékben anyagilag is támogatja. Az elmúlt években szerencsére
nem történt rendkívüli esemény a
rendezvények alatt, kisebb bűncselekmények, alkalmi lopások, garázdaságok, verekedések előfordultak
ugyan, de ezek mértéke, súlyossága
összességében nem árnyékolja be a
programokat.
Jelenleg a migrációs helyzet miatt
van a rendőrkapitányságnak többletfeladata, annak ellenére, hogy járásunkat közvetlenül nem érinti. ár
több mint egy éve a tatai rendőrök
is teljesítenek szolgálatot a déli határon heti váltásban, az odaépített
kerítést őrzik. Tavaly szeptemberben
a város vezetése megköszönte nekik
a határmentén tanúsított példaértékű helytállásukat, és elismerés-

ben részesítette őket. A városatyák
ezen gesztusa egyedülálló volt. A
rendőrök nagyon büszkék voltak rá,
hogy a közösség elismeri őket, annak
ellenére, hogy a munkát nem itt és
nem közvetlenül értük végezték.
A parancsnokokra komoly feladat
hárul, hogy a határon szolgálatot teljesítőket pótolják, ugyanis az itthoniaknak úgy kell ellátniuk feladatukat,
hogy a lakosság ne érzékelje a hiányt.
Az eddigi tapasztalatok alapján nem
is érzékeli. elenleg a rendőrség országos kampányt folytat, határvadászokat toboroz. Az új felszerelőkkel
fenntartható lesz a déli határvédelem, a most még távolabbról odavezérelt erőket pedig otthon lehet tartani. A Tatai endőrkapitányság is
részt vesz a toborzásban, már többen jelentkeztek, de továbbra is várja
az érdeklődőket.
A rendőrkapitányságnak az jelenti a legnagyobb sikert, ha teljesíteni
tudja a kitűzött szakmai célokat és

elvárásokat, ha eredményesen tudja
befejezni az eljárásokat, és ha felelősségre tudja vonni a bűncselekmények és a szabálysértések elkövetőit.
A legnagyobb elismerésnek pedig azt
tartják, ha a járás lakói kifejezik hálájukat, elégedettségüket: munkájuk
miatt gyakrabban kapnak elismerő
szavakat, mint dorgálást, számonkérést. Az önkormányzatok az éves beszámolóikat egytől egyig elfogadják.
unkatársai már több alkalommal
kaptak kitüntetést, jutalmat. Nemrégiben a fegyverügyi előadójukat tüntették ki a megyei vadásznapon. A dicséretek mellett olykor kritika is éri
őket, de ez mindig építőleg hat rájuk,
ugyanis mindig megpróbálják korrigálni az elkövetett hibát, és okulnak
belőle.

fotó: ata end rkap tányság
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PORTA
fe l dik a kastélypark klinika
vente kétezer-négyszáz műtétet végeznek az reg-tó partján álló Kastélypark Klinikán,
amelyet a tataiak csak „Béres” klinikaként emlegetnek dr. Béres György tulajdonos és
főigazgató után. A ajdú utca . szám alatt működő sportsebészeti, ortopédiai és traumatológiai magánkórház kerül mindenfajta feltűnést, pedig van mire büszkének lennie,
hiszen Magyarországon talán nincs is még egy ilyen jelentős orvoscsapattal rendelkező
intézmény.

dr. Béres György

r. éres yörgy főigazgatót már
régóta foglalkoztatta a magánkórház
megnyitásának gondolata, azonban a
90-es években ilyen létesítmény i-
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nanszírozását
még nehezen
lehetett volna megoldani.
2002-ben elérkezettnek látta
az időt, hogy
kórházat
létesítsenek
a
sportsebészet,
a
traumatológia, illetve
az ortopédia
szakmai feladatkörében. A
főigazgató úgy
gondolta, hogy
szakmai programját a fővároson kívül valósítja meg, mivel már akkor várható
volt, hogy néhány éven belül Budapesten megjelennek a nagy anyagi
erővel bíró, kiterjedtebb szakmai

spektrumot kínáló külföldi magánkórház láncok, ezekkel pedig nem
akart és nem is tudott volna versenyezni. Tisztában volt azzal, hogy a
fővárosban nehezebb inanszírozott
kapacitáshoz jutni. Gyermekkorából
jól ismerte a város egy részét, hiszen sokszor megfordult az olimpiai
edzőtáborban. Amikor felnőttként
újra Tatára jött, és megállt az regtó partján lévő platánfa alatt, egyből tudta, hogy ez az a hely, ahová
szívesen telepítené vállalkozását. A
kórház működési rendjét feleségével, Béres-Muszka Ibolyával hozták
létre, aki azóta is a klinika általános
igazgatói posztját tölti be, ő foglalkozik az üzemeltetéssel, beszerzéssel,
személyügyekkel és több más, az
intézménnyel kapcsolatos feladattal.
k ketten az intézmény többségi tulajdonosai.
Az épületben korábban szülészet
működött, sok tatai itt látta meg a
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napvilágot. A rendkívül romos állapotban átvett épületből alakították
ki a jelenleg két műtővel és huszonkét ággyal rendelkező intézményt.
Az építkezés és a kórház elindítása
sok időt vett igénybe. éres yörgy
akkoriban a Belügyminisztérium
(BM) kórházában vezette a mozgásszervi sebészetet, amely méretében,
kapacitásában már nem felelt meg
az igényeknek: kevés volt az ágy, és
jóval több műtéti beavatkozásra lett
volna szükség. Kezdetben az volt a
tatai fejlesztés célja, hogy kihelyezett inanszírozott ágyakon állami
beruházás nélkül – javítják a belügyi
dolgozók ellátásának színvonalát. A
szerződés létre is jött a
kórház és
a Kastélypark Klinika között. nnek
köszönhetően igen aktívan indult a
tatai intézmény élete, 200 . január
12-én végezték az első operációt, és
már ez évben ezerhatszáz felett volt a
műtétek száma. ár akkor is nagyon
sok külföldi betegük volt. él évvel
később azonban megszűnt a szerződésük a BM kórházzal, miután négy
nagy budapesti kórházat összevontak. A tatai intézmény pedig mindebből kimaradt , holott az alapításnál arra készültek, hogy elsősorban
közfeladatot látnak el. agyon nehéz
időszak következett, különböző kórházaktól tudtak inanszírozott kapacitást átcsoportosítani, ezért nagyon
sok támadás érte őket. ajd egy évvel a londoni ötkarikás játékok előtt
kiderült, hogy az olimpiára készülő
csapatból negyvenketten jártak a
Kastélypark Klinikán, ahol közülük
többet műtéttel is kezeltek. pp az
olimpikonok miatt született a kormányzati döntés, hogy egységesítik
a sportorvosi ellátást. Országosan tíz
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intézményt jelöltek ki köztük a tatait,
amely azóta a sebészet terén az egyik
legaktívabb kórház.
A Kastélypark Klinika orvosai,
dolgozói nagy részben közfeladatot
látnak el. A magyar társadalombiztosító tevékenységük 95 -át inanszírozza, csupán a paciensek 5 -a
magánbeteg, jelentős részük külföldi. z idáig ötven országból érkeztek hozzájuk betegek, akik a magyar
szakemberek tudásában bíztak. Elsősorban omániából, krajnából
és Oroszországból keresik fel a klinikát, de volt már japán, ausztrál, brazil, kuvaiti és amerikai paciensük is.
Annak ellenére, hogy sem belföldön,
sem külföldön nem hirdetik magukat, honlapjuk is szerény formában
működik. incs is szükségük reklámra, a betegek viszik a klinika jó hírét.
A magánkórház modellnek tekinthető, mivel nem közpénzből, hanem
magántőkéből, illetve kölcsönből valósult meg. Ezzel új szolgáltató került
a magyar egészségügyi rendszerbe,
amely közpénz felhasználása nélkül
kínál magas színvonalú szolgáltatást.
Olyan kórházat hoztak létre, amely
ugyanúgy működik, mint bármelyik
nyugat-európai magánkórház. A beteg előre látja, tudja, mi mennyibe
kerül. A többi magánkórházzal öszszehasonlítva áraik jelentősen alacsonyabbak, emelt szintű szolgáltatásaik egységesen napi húszezer
forintba kerülnek. Ezt az „átlagember is ki tudja izetni. A kórházban
dolgozók szerződésükben vállalták,
hogy hálapénzt nem fogadnak el. A
kórház elindításakor ez szokatlan
alapelvnek bizonyult, de éres főigazgató úr reméli, hogy ma már a
magánkórházak egytől egyig így mű-

ködnek.
A klinika vezetője büszke a szakmai csapatára, amely egyedülálló az
országban. Az orvosok egytől egyig
kiváló szakemberek, nagy részük minősített PH -val rendelkezik, egyikük pedig a tudományok doktora cím
birtokosa is. Alkalmazott orvosuk Dr.
Bárdos Tamás, aki korábban Amerikában sportsebészként és Angliában
ortopéd sebészként dolgozott, valamint Dr. Magos Krisztián lábsebész
specialista, aki egyetem után két évig
őssejtkutatással foglalkozott, majd
ortopédia szakvizsgát tett. eki köszönhetően a kórházban hihetetlen
gyors ütemben fejlődik a lábsebészet. Náluk dolgozik még Dr. Balogh
Péter, a yőri Petz Aladár egyei
Kórház Baleseti sebészet osztályvezető főorvosa, a agyar limpiai
izottság orvosi bizottságának elnöke, valamint r. rdélyi ábor, a fér i
kézilabda válogatott orvosa. A nemzetközi hírű erkes stván profeszszor, tanszékvezető egyetemi tanár,
ortopéd sebész, a budapesti Sportkórház volt főigazgatója is a csapatot
erősíti, úgymint r. unther Tibor,
a yőri Petz Aladár egyei Kórház
rtopédia osztályának vezetője és
r. urkus ászló, a győri kórház
központi műtőjének vezető főorvosa.
Dr. Hehl István sportsebész is a kollégájuk. Szakmai tevékenységüket a
tatabányai Szent Borbála kórházzal
is összekapcsolták, onnan is vannak
orvosaik. Hamarosan pedig Dr. Lacza
sombor, a leg iatalabb ortopéd TA
doktor vezetésével tudományos és
oktatóközpont alakul, ahol a mozgásszervi regenerációs medicina lesz
a fő kutatási terület. acza doktor
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korábbi kutatási eredményeit Gábor
Dénes díjjal ismerték el. A kórháznak összesen negyven alkalmazottja
és húsz szerződött orvosa van. A főigazgató úr nemcsak orvosaira büszke, hanem összes munkatársára, az
egész intézmény szellemiségére. A
betegek ugyanis minden törődést,
segítséget megkapnak, amit el is várnak kórházi tartózkodásuk alatt. Az
itt dolgozók többsége motivált és fejlődőképes, ebben nagy segítségükre
vannak azok a szakemberek, akik
korábban külföldön dolgoztak, és hazahozták tudásukat, tapasztalatukat.
A klinika fő pro ilja a sportsebészet, de protézis műtétből is meghaladják már idén a négyszázat. Két
korszerű és jól felszerelt műtőjükben naponta tíz-tizenkét, néha tizennégy-tizenöt operációt végeznek, de
még ennél is többre lenne igény. A
kórháznak azonban helyhiány miatt
nincs lehetősége a bővítésre. A nagyízületi protézisre előjegyzett paciensnek jelenleg fél évet kell várnia
a beavatkozásra. Az országos átlaghoz képest ez igen jónak mondható.
A kórház részt vesz a hazai várólista-csökkentő programban, aktivitása
eléri több nagy ortopédiai osztályét.
A tatai intézmény az olimpiára
készülő keret, a hazai és nemzetközi élsport és szabadidő sport egyik
kijelölt ellátó helye. rvosai révén
több sportágba is be van ágyazva ,
például a kézilabdába, cselgáncsba,
atlétikába, birkózásba, labdarúgásba. éres yörgy például két évig a
junior röplabda válogatott, egy évig
a tornász válogatott orvosa, húsz
éven át pedig a cselgáncs válogatott
vezető orvosa volt. A magyar orvosi
delegáció tagjaként öt olimpián vett
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részt, ma is aktív tagja a MOB orvosi
bizottságának. Három kollégája szintén több olimpiára kísérte el a magyar csapatot.
A sportorvos és a gyógytornász
képzésben is aktívan részt vesznek.
Több felsőoktatási intézménnyel állnak szerződéses kapcsolatban, a leendő sport szakorvosok náluk végezhetik gyakorlatukat. A gyógytornász
hallgatók körében is igen népszerű a
tatai klinika, tavaly harmincan töltötték itt gyakorlati idejüket.
Minden évben átgondolják, mivel
bővíthetnék szakmai tevékenységüket. Két évvel ezelőtt például lábsebészeti szakrendelést indítottak,
amelyet beutalóval lehet igénybe
venni semmilyen szakorvosi költség
nem terheli a betegeket. Az új szolgáltatást elsősorban a környékbelieknek szánják, ezzel szeretnék viszonozni a helyiek bizalmát, amelyet
évek óta élveznek. A szakrendelésre
igen hosszú az előjegyzési lista, a
paciensek szívesen keresik fel specialistájukat. Ennek eredményeképpen a lábsebészeti műtétek száma
is szépen növekszik. elenleg a csípő artroszkópiát fejlesztik, amelyre
mostanában más országok is kiemelt
igyelmet fordítanak. ár most is
világszínvonalú a protetika terén
végzett munkájuk, amely együtt halad a szakterület gyors fejlődésével,
újabb eljárásokat vezetnek be. Terveik között szerepel egy nemzetközi
kadáver csípő artroszkópia kurzus.
em ez lesz az első konferenciájuk,
2008-ban már szerveztek egyet térdszalag sebészeti témában. Ötéves jubileumi tudományos rendezvényükön kétszáznyolcvanan vettek részt.
Erre a rendezvényre kétszer annyian

jelentkeztek, mint ahány vendéget
tudtak fogadni.
A közeljövőben a klinika csontbankkal is bővül, ez hatalmas segítségükre lesz a sebészeti eljárások
során, mivel könnyebben hozzájutnak majd azokhoz a humánanyagokhoz, csontokhoz, ízületi felszíndarabokhoz, amelyek beszerzése nem
is olyan egyszerű. Továbbá nagyban
hozzájárul majd a kórházban folyó
kutatáshoz is, amelynek fő területe a
vérplazma alapú regenerációs medicina lesz. aját vérből kivont anyagok
felhasználásával próbálják majd serkenteni a nagy ízületek regenerációját és a csontok gyógyulását. A kutató
szerv szorosan együttműködik majd
a győri szövetbankkal. mellett terhelés-élettani kutatást is terveznek,
amely arra irányul, hogy jobban nyomon tudják követni a rehabilitáció
szintjét, mint korábban.
Reményeik szerint a Kastélypark
Klinika néhány éven belül a térségben a legtekintélyesebb sportsebészeti központtá válhat.
A klinika nem kérkedik, de ad a
szükséges eleganciára. Lassan tízéves, ennek ellenére kitűnő állapotban van, a tulajdonosok ugyanis kiemelt igyelmet fordítanak az épület
és a műszerek karbantartására. inden évben két hétre leállnak, és olyan
állapotba hozzák a klinikát, ahogyan
egy évvel korábban átvették. Mindez komoly pénzügyi befektetést igényel, de elengedhetetlen ahhoz, hogy
hosszú távon tartani tudják a színvonalat. A főigazgató úr reméli, hogy
hamarosan az épület környezete is
megújul, amely jelenleg nem méltó a
kórházhoz. A város vezetésétől már
ígéretet is kaptak, hogy nemsokára
rehabilitálják az épület előtti parkolót és környezetét.
r. éres yörgy, akit 2008-ban
Prima Primissima, „Az év vállalkozója címmel tüntettek ki, 2012ben Komárom-Esztergom Megyéért zakmai íjat kapott, 2013-ban
pedig Tata város díszpolgára lett. A
főigazgató úgy véli, ezekkel nemcsak
az ő, hanem a Kastélypark Klinika
minden dolgozójának tevékenységét
is elismerték. Tata és Komárom-Esztergom megye is kinyilvánította,
hogy sajátjának érzi a kórházat.
A fotókat Domokos Attila készítette.
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HISTÓRIA
az esterházyak r ksége
A tatai cserépgyártás múltjából
A városban tett sétáink alkalmával
mindnyájunkat megérint a hely szelleme, amelyet az itt élők az elmúlt
századokban közösen formáltak
egyedivé. bben különösen domináns szerepe volt egy 1 2 -ben ide
érkező magyar főnemesi családnak,
az Esterházyaknak. Gróf Esterházy
ózsef nagyra törő birtok- és településrendezési elképzelései révén
a megépült házakban, épületekben
még ma is sokan találunk otthonra.
A 18. század második felében ellner Jakab építész szakmai irányításával nagy ívű építkezések kezdődtek.
bben az időben épült többek között
a katolikus nagytemplom, a piarista
rendház, az Esterházy-kastély, valamint számos malom és lakóépület. A
környékbeli falvakba nagy számban
betelepült szlovák és német lakosoknak is köszönhetően megnövekedett
a kereslet a jó minőségű építőanyag
iránt. zerencsére a térségben a föld
mélyén (a víz mellett) nagy kiterjedésű agyaglelőhelyek álltak rendelkezésre. Az itt található, késő pannon
korban ülepedéssel keletkező agyag
kiégetve sárgás, natúr színű cserepet
eredményez – ez a jellegzetes tatai
kerámia.
Ebben a korban a nagy építkezések jellemzően az uradalmi égetők26

ből előkerült téglákkal és tetőcserepekkel valósultak meg. gy jött létre
az első kemence is, mely a mai Kocsi
és adi út közötti területen állt, az
agyagbánya közvetlen közelében.
Gépek hiányban rengeteg kézi munkával folyt a gyártás: az ún. téglavető legények keserves munkával az
agyagot előkészítették, ha kellett
homokkal soványították, és asztalon
sablonokban formázták meg. A nyers
téglát homokkal szórt terepen a napon megszárították, majd boglyákban kiégették. A téglákat ily módon
hat napig égették, és mint ahogy a
Teremtés könyvében a hetedik napon Isten is megpihent a munka
után, úgy a tüzelést is bevégezték, és
földdel beborítva két hétig hűtötték.
A fejlődés következő nagy szakasza 1855-ben kezdődött, amikor a
párizsi világkiállításról tégla és cserépgyártáshoz alkalmas téglavető
gépeket és gőzenergia által hajtott
téglapréseket vásároltak. Ezzel egy
időben a kemencék fűtését fokozatosan széntüzelésűre cserélték. A
termelékenység fokozódása révén a
kiegyezés éveire már nem csak a város és az uradalmi birtok falvai számára gyártottak, hanem a felesleget
a főváros új építkezéseihez is értékesítették. z a fejlődésbeli változás

a gazdálkodás szemléletében is újat
eredményezett: a tatai Esterházyak
uradalmi birtokgazdálkodása, az új
korszellemnek köszönhetően, átformálódott egy kapitalista szemléletű
gyártulajdonlássá.
A
. század végére bekövetkezett minden kerámiagyár rémálma:
kiapadt a földben lévő nyersanyag.
Az évek alatt felhalmozott szellemi
tőkét és az erőforrásokat új helyre,
a baji út melletti területre kellett áthelyezni. Ezen a területen Esterházy
iklós az 188 . évben uradalmi gőztéglagyárat alapított, melyet a hatalmas nyersanyagbázisra és a Bécset
udapesttel összekötő vasúti szállításra alapozva, a kor legmodernebb
gépeivel berendezve országos, nagy
sikerű vállalattá emelt. A gyárban öt
kemencében folyt az égetés, a termelés csúcsra járatásakor négyszázötven munkás is dolgozott itt.
A gyárban különféle méretű és típusú téglákat készítettek: üreges és
kisméretű, tömör, épületburkoló,
homlokzati, padló- és padlásburkoló
téglákat, melyeket a család monogramjának jelzésével láttak el.
A tetőcserepek között a hódfarkú
cserepek különböző vágása mellett,
a nútos cserepeket és a hullámos formájú szalagcserepeket is gyártották.
TATAI PATRIÓTA
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fotó: Bálint György

Korukat megelőzően a gyártmányfejlesztések követték az építészi
és vásárlói elképzeléseket, igényeket. Tatán a mai napig láthatók régi
épületeken a G.E.T. ( Gróf Esterházy
Téglagyár) jelzésű cserepek. olt közöttük olyan is, melynek felületét pirosra festették, példaként a Vaszary
villa fedésén, ahol még ma is találkozhatunk velük. Néhány cserepet
különleges technológiai módszerrel
szurokba áztattak, és az így létrejött
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fekete cserép vízáteresztő képessége csökkent.
Az emberiséget a civilizáció kezdete óta végigkíséri a kerámia. egelső
kultikus szobrait a négy őselemmel
(föld, víz, tűz, levegő) formázta az
ember. Mind a mai napig fennmaradt
a kerámia létjogosultsága, ezt igazolja a könnyű előállítása mellett számos termékelőny is. A kerámia olyan
természetes anyag, amely lélegzik,
komfortérzetet ad, időtálló, valamint

gazdag formavilággal gyönyörködtet.
Az Esterházyak is felismerték ezeket
az örök értékeket, és a bennük rejlő
lehetőséggel egy egész várost és hazát építettek.
mérnök - tanácsadó
Tondach Magyarország Zrt.
Forrás: Körmendi Géza, Tatai cserép és
téglagyártás története (2000)
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Könyvajánló

tt élned, halnod kell

A közelmúltban jelent meg az tt
élned, halnod kell című kiadvány,
amely emléket állít az 1956-os tatai
eseményeknek. A munka nem előzmények nélkül való, az eseményeknek az elmúlt évtizedekben több
feldolgozása született. Az 1996-ban
megjelent kiadvány alapvetően a
forradalomban aktív személyek viszszaemlékezésein alapul. 2006-ban
pedig Fakász Tibor a kutatók számára elérhető történeti források
és levéltári kutatások segítségével
állította össze a felkelés tatai eseményeiről a mai napig alapvetőnek
tartott monográ iáját. Az időközben
előkerült adatok, források, visszaemlékezések pontosították az eddigi ismereteket. Sokat jelentett, hogy
dr. Mészáros Gábor hagyatéka a tatai
múzeumba került.
A kiadvány célja az eddigi ismeretek, források összegzése, az elmúlt
időszak kutatásainak és az idei esztendő gyűjtési eredményeinek számbavétele, a nagyközönség számára is
hozzáférhetővé tétele. A forrástípusok értelmezésének nehézségeiről,
illetve előnyeiről a fejezetek elején
rövid tájékoztatás található. A közelmúlt feldolgozásához elengedhetetlen, hogy a szemtanúk emlékeit
is rögzítsük, így az első fejezetben
kaptak helyet a ma élő szemtanúk
történetei mellett a korábban már
különböző helyeken
megjelent
elbeszélések is. Az emlékek tematikus csoportokban, kronologikus
rendben tárulnak az olvasó elé. A
történelmi pillanatokban jelenlévő
személyek élményeinek összessége
olvasható ebben a fejezetben. Több
fontos személy is feltűnik itt, köztük
asching ándor, a rendőrségi lövöldözés mára egyetlen élő szemtanúja,
egyben súlyos sebesültje. Továbbá a
baji sortűz túlélője, zám ános, aki
megfogalmazta visszaemlékezését,
valamint a szemtanú diákok és azok
a katonai gyakorlatukat teljesítő
28

műszaki egyetemisták, akik élénk
kapcsolatban voltak a műegyetemi
i júsággal.
zt követi a forradalom idején
rögzített négy naplóbejegyzés, melynek egyes részletei már korábban
megjelentek. Mészáros Gábornak, a
Nemzeti Tanács és a tatai forradalom
meghatározó alakjának, valamint a
emzeti Tanács elnökének, émethi
Lászlónak naplóját a korábbiakhoz
képest kibővítve közöljük. Továbbá
yarmathy yörgynek, a tatai laktanyában szolgálatot teljesítő frissen
végzett műszaki egyetemistának,
egyben a Katonatanács jeles képviselőjének rövid feljegyzései, amelyet
Fekete István, a város 2. számú (a
mai Vaszary) általános iskolájában
tevékenykedő izikatanár naplószerűen megírt visszaemlékezése követ.
A következő fejezetek tartalmazzák a forradalom idején keletkezett
iratokat, amelyek nagy része magántulajdonban található, kisebb
része múzeumi, illetve levéltári dokumentum. lső helyre kerülnek a
forradalom szerveinek: a munkástanácsoknak, Ideiglenes Nemzeti Bizottságnak, Városi Nemzeti Tanács
ntéző izottságának kis számban
fennmaradt jegyzőkönyvei és iratai. Ezeken keresztül lehet érzékelni
azokat a nehézségeket, problémákat,
amelyek a kor emberét körülvették,
ugyanakkor reményt adhattak. Ezt
követően kapnak helyet azok a fogalmazványok, amelyek a pesti forradalmat vagy Nagy Imrét támogatták,
továbbá az a kiáltvány is, amelyet a
frissen alakult Munkás Katona Tanács tett közzé. tt jelennek meg a
forradalmárok szovjet megszállást
követő levelei is.
A továbbiakban a megtorlást bemutató szakasz következik. tt olvashatók a szovjetek bevonulását követő, a mindennapi élet újraindítását
célzó és a régi-új világrendet propagáló falragaszok, felhívások.

1956 decemberétől a párt megkövetelte, hogy minden szerv, szervezet jelentést írjon az 1956-os eseményekről, illetve az abban szerepet
vállalt személyekről. bben a részben olvashatunk két tatai katonai jelentést, amelyek a szükséges ferdítések mellett hadászati szempontból jó
forrásai a tatai forradalomnak. Külön
rész tárgyalja a Városi Tanács értékeléseit, annak változásait a felkelésben résztvevőkkel kapcsolatban.
A szovjet megszállást követően a
párt erősödésével párhuzamosan
megkezdték a leszámolást a forradalomban részt vettekkel szemben.
E terület még sok feldolgozást kíván,
így jelen munkában csupán egy-egy
pillanatot lehet felvillantani abból
a terrorból, amely sokakat érintett.
A témához válogatott dokumentumok rávilágítanak arra, hogy a párt
teljesen behálózta a társadalmat:
dönthetett a munkavállalásról és a
továbbtanulásról. Más esetekben a
nyomozóhatóságok és a bíróságok
működéséről kapunk egy-egy szűk
metszetet, néhány vallomás- és jegyzőkönyvrészlet, valamint bírósági
dokumentumok alapján megtudhat-
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juk, milyen szempontok érvényesültek az eljárások során. Jól látható, hogyan formálódik a forradalom és az
abban részt vevők megítélése. em
ritkán az is kirajzolódik, hol dőlt el
egy-egy személy bűnösségének kérdése.
A könyv utolsó előtti fejezetében
a tatai forradalmi események nyomán született ítéletek indoklásában
rekonstruált „tényállások” jelennek
meg. Ezek nagy hatással voltak a
korábbi feldolgozásokra, azonban
egyes esetekben kontroll nélkül –
például a várban álló emlékmű ledöntésénél hibás következtetésre
adtak lehetőséget.
A munka zárásaként rövid öszszefoglaló mutatja be az 1989 után
történt rehabilitálásokat, valamint
Korbely ános, a rendőrségi sortűzre
tűzparancsot kiadó személy bírósági
tárgyalásait az elsőfokú ítélet tényállásával.
Függelék zárja a forrásokat. Ebbe
azok a nem Tatán keletkezett iratok
kerültek, amelyek kimutathatóan
hatással voltak a tatai eseményekre,
már csak azért is, mivel tatai forradalmárok hagyatékából kerültek elő.
A kiadvány végén néhány fénykép
látható, amelyet családok őriztekmeg. forrástípusnak köszönhetően
ismerhetjük meg a forradalmárok
egykori megjelenését, és szerencsés
esetben az egy-egy pillanatot megörökítő felvétel is elkalauzolja az
érdeklődőt az októberi események
világában.
A kiadvány arra is rávilágít, hogy
a forradalom forrásainak gyűjtése
nem tekinthető lezártnak, hiszen
több szemtanú őrizhet még az események rekonstruálásához fontos
emléket, amelyet remélhetőleg a közeljövőben a szélesebb közösséggel
is megoszt.
Az olvasó végiglapozva a visszaemlékezéseket, naplókat, látva hányan vállalták a forradalom ügyéért
a megtorlás nehéz évtizedeit is, maga
is megérezheti az elbeszélők, résztvevők példaértékű hazaszeretetét. Azt
a megrendítő érzést, amelyet a mára
az 1956. november elsején elszavalt
Szózat fényképe is megtestesít.
Köszönjük az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottságnak a
könyv kiadásának támogatását.
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Portré

tizenkét éves fi
napl a 1956-b l
sics yula 1956-ban tizenkét éves
gyermekként naplót írt a forradalom
napjairól. Barátjával, Jancsival elhatározták, hogy papírra vetik a Budapesten zajló, átélt eseményeket.
2006-ban, az 1956-os forradalom
és szabadságharc 50. évfordulóján
jelent meg agyar forradalom 1956
apló címmel. Kalandos úton előkerült a már meghalt Jancsi naplója
is
olnos Péter művészettörténész
találta meg az cseri piacon , amelyet Kieselbach Tamás közreműködésével szintén 2006-ban jelentettek meg gy 14 éves iú naplója a
forradalomról” címmel. A két naplót
egyszerre egymástól függetlenül,
egymásról nem tudva adták ki. Csics
yula naplójából játék ilm ( apló ilm, 12 voltam 1956-ban) és színházi előadás is készült. zámtalan
felkérést kap, rendszeresen hívják az
ország minden pontjára, sőt a határon túlra is, hogy meséljen 1956-ról.

Miért kezdett el naplót írni 1956.
október 23-án? Tudta, hogy történelmi pillanatok részese?
alójában nem 23-án, hanem csak
24-én kezdtem el a napló írását, mert
olyan döbbenetes dolgokat tapasztaltam, amilyet addig soha életemben. 23-án este a lakásunkhoz közel
egy teherautó állt meg, a platóján
sok iatallal és nemzeti zászlóval.
Onnan kiabálták a jelszavakat: Ruszkik haza!!!! Elég volt Rákosiból!! Ne
csináljunk semmit késve, Nagy Imrét
a vezetésbe
z önmagában olyan
hihetetlen dolog volt, hogy a Rákosi
diktatúrában nevelkedett kamasz iúban izgalmas érzéseket keltett. Még
otthon is csak a legnagyobb titokban
lehetett szidalmazni a rendszert és
a nyakunkra ült oroszokat, nemhogy nyilvánosan az utcán kiabálva!!
Mindez arra utalt, hogy nem mindennapi események zajlanak. gyszerűen érezni lehetett a feszültséget a
levegőben.
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Naplójából komoly, érett gondolkodású gyerek képe rajzolódik ki, aki
nagyon is tisztában van a körülötte
zajló eseményekkel. Kinek köszönt
l i m lt
l il n
nyíltan a történéseket?
Igen. Természetesen a szüleimnek
vagyok ma is hálás, hogy ilyen érdeklődő, mindenre fogékony gyereknek
neveltek, ők meséltek nekem sok
mindent. A dolgok hátterét ők magyarázták el nekem. Természetesen
polgári nevelést kaptam: vallásosnak
neveltek, és nyelvórákra, zeneórákra
járattak. n mindent nagyon őszintén elfogadtam tőlük, mert bíztam
bennük. agyon könnyen tanultam,
általános iskolában szinte mindig jeles és kitűnő volt a bizonyítványom.

CSICS GYULA

MAGYAR
FORRADALOM
1956

napló

1957 márciusáig írta a naplót. Miért hagyta abba?

Eredetileg azt határoztuk el Kovács Jancsival, akkori barátommal,
aki ugyanabban a házban lakott, és
szintén naplót írt, hogy addig írjuk a
naplónkat, míg az orosz csapatok ki
nem mennek, míg szabad nem lesz
az ország. Ahogy haladtunk előre az
időben, egyre inkább látszott, hogy
sajnos nem lesz eredménye a harc4500 Ft
nak, a hatalmas túlerő, a nyugati
ISBN 963 86635 6 1
segítség elmaradása miatt a nagyon
9 789638
663566
ellenszenves,
hazaáruló Kádár János
hatalma erősödik meg. Az oroszok
pedig nem fognak kimenni. Kezdett
nagyon fárasztó lenni a folyamatos naplóírás, ezért úgy döntöttem,
hogy abbahagyom.
árcius 15-e
legnagyobb nemzeti ünnepünk erre
méltó és megfelelő időpontnak tűnt
számomra. gy 195 . március 15-én
befejeztem az írást.
2004-ben Rainer M. Jánosnak,
a
o nt t i a at ának adta át naplóját a tatabányai
könyvtárban egy 1956-ról tartott
l a á tán o talán
lti t i t nt tt
o
zel ötven év után másokkal is megosztja emlékeit?

Családtagjaim tudtak naplóm létezéséről, és azt is tudták, hogy az íróasztalom leghátsó zugában „elrejtve őrizgetem. lsősorban húgom
és családja biztattak, hogy csináljak
vele valamit, azaz mutassam meg
valaki hozzáértő embernek, érdemes-e esetleg közzétenni, hogy so30

kan megismerjék. Ezért másológéppel készítettem tíz példányt, amelyet
közreadtam ismerőseimnek, hogy
mondjanak ők is véleményt. Kivétel
nélkül mindenki azt mondta, hogy
nagyon érdekes, és megérné kiadni
könyvben. zért adtam át ainer .
Jánosnak.
l t n má i i
zetett naplót?

a á an i

-

rre nagyon röviden tudok válaszolni se előtte, se utána nem írtam
naplót.
o
l
á
o
m l n
’56-ról. Mi a forradalom és szabadságharc legfontosabb üzenete,
amelyet minden alkalommal megoszt hallgatóságával?
Valóban igen sok helyre hívnak,

hogy meséljek 1956-ról. ajnos nem
is tudok minden kérésnek eleget
tenni, de azt mindenhol elmondom,
hogy büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, és büszke vagyok arra,
hogy ahhoz a nemzethez tartozom,
amelynek tagjai életük feláldozásával is megpróbálták saját erővel
kivívni szabadságukat a világ legnagyobb hadseregével szemben. Mert
minden ember életében a legfontosabb dolog a szabadság. Számomra ez a forradalom üzenete, és ezt
igyekszem továbbadni a iataloknak.
Biztos vagyok benne, hogy a magyar
történelemből ez az esemény bekerül a világ történelmébe.
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IRODALOM

Részletek a Magyar forradalom 1956 – Naplóból

sics yula ( udapest, 1944. november .) történelem-orosz szakos tanár, könyvtárigazgató. 1968-ban
végzett az ötvös oránd Tudományegyetemen, ezután két évet a örösmarty imnáziumban tanított. zt
követően a Tatabányai ányák állalatnál lett műszaki
könyvtáros, később dokumentációs és igazgatási osztályvezető, majd titkárságvezető. éhány szemesztert
járt a udapesti űszaki gyetem pítőmérnöki Karára
és a eszprémi egyipari gyetemre az 19 0-es években. 19 9-ben a emzetközi zámítástechnikai ktatóközpontban rendszerszervezői, 1983-ban pedig az
T -n szakinformátori diplomát szerzett. 1994-2001
között a értesi rőmű osztályvezetője és P főmunkatársa. 2001-től tíz éven át a tatabányai árosi Könyvtárnak volt igazgatója. evéhez fűződik a könyvtár benne
a iókhálózat elektronikus adatbázisának létrejötte,
a digitális írástudás szélesebb körben való terjesztése.
200 -ben Tatabánya Kultúrájáért díjat kapott.

4 zer a
eggel már 6h-kor fent voltam. Puffogásra, durrogásra ébredtem. yorsan felkeltem, felöltözködtem és kiszaladtam
az utcára. Az utcán nagy volt a köd, még a uttenberg térig sem lehetett ellátni. okan azt mondták, hogy mesterséges
köd. em láttam, csak a uttenberg tér felöl hallatszott puskaropogás. A kapuban ari azt mondta, hogy az éjjel az
emeleten nem aludt senki mert a zabad ép székházának az összes ablakát kidobták két autót felgyújtottak, egyszóval nagy rumlit csináltak. A kőműves munkások, akik a házat tatarozták azok is bejöttek és lmaros szaki azt mondta,
hogy egész éjjel nem aludt és itt volt a ékés utcánál. esélte, hogy az egész utcán sötét volt és a falnál kúszva harcoltak az egyetemisták az ávósok ellen. zután ancsihoz mentem. mutatott egy röpcédulát amelyből egyet nekem
is adott. ( . a 6. old.) Azt is mondta, hogy oór tanár lediktálta nekik a 14. pontot. n is leírtam, igaz, hogy neki csak
hiányosan volt meg:
1.,
2., Alakuljon át a kormány Nagy Imre vezetésével.
3., rosz jugoszláv kapcsolat.
X. Szüntessék meg a rádió zavarását.
X. Sajtószabadság.
X. Új egyenruhát a honvédségünknek.
X. Teljesen nyilvános tárgyalást Farkas M. ügyében.
X. A régi Kossuth címer visszaállítása.
X. Teljes vélemény és sajtószabadság.
. A ztálin szobor ledöntése.
X. Egymásért teljes szolidaritást.
ancsiéknál 6 rendőr volt akik a szabadságharcosok elöl
az éjjel ide menekültek. A kormány őbennük sem bízott,
mert ugyan puskával, de töltény nélkül küldték ki őket a
zabad ép védelmére. 10h-ra a köd részben már eloszlott és láttam, hogy az utcán a forradalmárok már puskákat visznek. Kovács néni mondta anyukámnak, hogy
Jancsi naplót ír. Erre én is belekezdtem a napló írásába.
Később icskei bácsi elmesélte, hogy mi volt tegnap. Azt
mondta, hogy a tömeg követelte, hogy a 14 pontot nyomtassák az újságba. Az újságírók ezt meg is igérték, de ők
még a rádióba is be akarták mondani, erre a párttitkár
azt mondta, hogy csak egész nyugodtan menjenek. Azonban az ávósok nem engedték be őket a stúdióba. rre egy
magyar páncélezredes is megkérte az ávósokat azonban
az ezredest lelőtték. rre a páncélosok az ávósokat a padlásra zavarták. A nép az ezredest elhozta a Szabad Néphöz és a párttitkár íróasztalára tették. zután jött adics
bácsi és azt mondta, hogy a zabad ép könyvesboltjá-
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ból minden könyvet kidobálnak és elégetnek. A kapuból még láttam, hogy 10 orosz tank akart a studióhoz
menni, de a tömeg elé dűtött egy hatos villamost. tána
anyuval elmentem megnézni, hogy mi újság a kőrúton
áttuk a zikra égő könyveit
n ugyan sajnáltam a sok jó könyvet, de mindenki azt
mondta, had égjen. Liptai aki itt lakik az átjáróban és
velem jár a Kígyósihoz lopott is két könyvet. áttuk
még a feldűtött villamosokat is tt már többen mondták, hogy a ztálin szobor itt van a kőrút és a ákóczi út
kereszteződésénél. zután mivel a tankok nem tudtak
a körúton menni a mi utcánkon jöttek és azonban rálövöldöztek, úgyhogy kilyukadt az olajtartája és az utca
csupa olaj lett:
élben ányi albérlője is hazajött, és azt mondta, hogy
az llői út és a aross utca környékén is nagy harcok
voltak, és a villanydrótok is le vannak szakadva, továbbá 2 villanyoszlop ki van dűlve és két orosz tank is ég.
béd után 80 tank ment végig az Akáczfa utcán. Árvai
néni elment kenyérért, és hogy ne legyen baja, a Teleki tér felé ment. Azt monta, hogy arra is két orosz tank
van kilőve. élután ancsihoz mentem játszani, de még
mindig hallatszott lövés. Közben agy mre lett a miniszterelnök aki elrendelte, hogy akinek a kezében puska van azt statáriális bíróság elé állítják. Azonban olaj
volt a tűzre, hogy a Központi ezetőség éjszakai űlésén
erő rnőt nem váltották le a titkárságáról. miatt a
harc nem fejeződött be. élben a rádió bemondta, hogy
aki 2h-ig leteszi a fegyvert amnesztiát kap. zt 6h-ig
meghosszabbították. A szabadságharcosok elfoglalták
az Atheneum nyomdát és onnan küldték szét a röpiratokat.

A mai nap lett volna a 12-ik születésnapom. a nem lehetett megtartani a születésnapot, mert ma is lövöldöztek, ha nem is annyira, de még távolról is hallatszott lövés. ivel az oroszok elmentek a emzetitől a felkelők
a Corvin-ból egy nagy labdát hoztak ki, és azzal fociztak.
ikor jöttek újból az oroszok a futballozást abbahagyták, és eitgéb bácsi el kérte tőlük. k oda is adták, és eitgéb bácsi nekünk adta. ikor ancsihoz átmentem, ők
még aludtak, láttam, hogy kinyitották az ablakot, hogy
a légnyomás be ne törje. Alighogy átjöttem az utcán 6
tank tank jött végig az utcán. Az egyik a házunk előtt állt
meg és lőtt. rre a ház több ablaka kitört. élután óriási
harc kezdődött. Az ágyúk folyton szóltak. gyszercsak a
ház lakói között az a hír terjedt el, hogy kigyulladt a orvin. A házban minden vödröt, teknőt gyorsan megtöltöttek vízzel, azért, hogy ha a házra átharapódzik a tűz
el tudják oltani. ikor a kapuból kinéztem, nagy füstöt
láttam. Később megtudtuk, hogy nem a orvin, hanem a
inőségi áruház gyulladt ki. élután a zászlókat csináltam a nagy lövöldözés ellenére is. ste az a hír járt, hogy
a Divatcsarnok is kiégett.
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KULTÚRA
a folyamatosan gyarapod m zeum
A Kuny Domokos Múzeum megyei
hatókörű városi múzeum, amely
Komárom-Esztergom megye egyik
legrégebbi múzeumaként a tatai
piarista gyűjteményből alakult ki. A
múzeum gyűjtő- és működési területe a megye nyugati felére terjed ki,
azonban régészeti tevékenységében
az egész megyében illetékes. Szakmai-módszertani központként segíti
a megye muzeális intézményeinek
munkáját. Az intézmény 2013 óta
Tata város fenntartásában működik.
Három kiállítóhelye van a 201 -ben
Komáromba költöző örög-római
Szobormásolatok Kiállítása, a Német
Nemzetiségi Múzeum, valamint a
legnépszerűbb, a ármúzeum, amelyet 2016-ban április és október között 54 69 fő keresett fel.
Közgyűjteményként feladata az,
hogy gyűjtőterületén a régészeti,
néprajzi, történeti, numizmatikai, a
képző- és iparművészeti, valamint
a természettudományos emlékeket,
mint a kulturális örökség elemeit
összegyűjtse, rendszerezze, őrizze,
továbbá hozzáférhetővé tegye a kutatók és a nagyközönség számára,
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így megismertesse velük a megye, de
különösen Tata város múltját, történelmi értékeit, hagyományait. Ennek
szellemében az intézményben nagyarányú digitalizálás folyik jelenleg
88364 leltári tétellel, amelyek egy
része a múzeum honlapján (1866
db), illetve az Europena adatbázisban (6414 db) érhető el. Az uropeana olyan gyűjtő oldal, amely európai
közgyűjtemények digitalizált tételeit
teszi kutathatóvá minden országban.
égészeti kutatások főként megigyelések a megye számos pontján voltak különböző beruházásokat
megelőzően. zek közül kiemelkedik
az évek óta tartó Vitány vári kutatás,
amelynek elsődleges célja a szűkös
pályázati keretből az erdőben álló
műemlék megmentése. A falak konzerválását azonban régészeti vizsgálatnak kell megelőznie, hiszen a
területen ezt megelőzően régészeti
kutatás nem folyt. A vár kutatása során számos reneszánsz kőfaragvány,
a mindennapi élet tárgyi emlékei,
valamint a 16. századi oszmán-török
hódítás nyomai kerültek elő. Tata főterén, a Kossuth téren tervezett lakó-

ingatlan építését megelőző régészeti
kutatás során a város kora-középkori múltjának, egykori településének
nyomára bukkantak. A vaseszközök
mellett kerámiatöredékek, kályhacsempék árulkodnak az egykor e telken élő jómódúak helyzetéről. Külön
érdekességet nyújtanak az itt feltárt
edényben talált halpikkely maradványok. A harmadik jelentős kutatás a
Pécsi Tudományegyetemmel közösen végzett környei ásatás, ahol egy
késő római kori belső erőd kutatása
zajlott. A 2013-ban megtalált keleti
kaputorony párjának egy íve került
most napvilágra, amely azt bizonyítja, hogy ezen erőd esetén a kapuk
két oldalán (amelyek a négy égtáj
felé nyíltak) egy-egy nagyméretű,
több mint három méter falvastagságú, mintegy tizenöt méter átmérőjű
torony állt. elépítésével a környei
egyedülálló típus a belső erődök
rendszerében.
Történeti kutatások folytak a közelmúlt megismerésének érdekében. bből kiemelkedik az 1956-os
forradalom és szabadságharc helyi
eseményeinek, dokumentumainak
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gyűjtése. r. észáros ábor, a tatai
forradalom meghatározó alakjának
hagyatékával bővült a Kuny omokos úzeum Történeti yűjteménye. Több forradalmi dokumentum,
jegyzőkönyv és levél mellett egy 19
oldalas verses gyűjteménnyel,
amelyben végigköveti
letartóztatását,
politikai fogolyként
történő
elítélését, valamint börtönéveit.
E hagyaték mellett
számos még élő szemtanúval
készült interjú, amelyek segítségével
pontosítani lehetett eddigi ismereteinket a tatai 1956-os eseményekről.
A másik jelentős gyűjtés az idei
évben kezdődött, és több éven át
meghatározza az intézmény munkáját. Ennek során kisiparosok, mesterek világát tárják fel a múzeum
munkatársai. Nemcsak tárgyi emlékekkel műhelyekkel, egykori
szerszámokkal,
mintakincsekkel, fotókkal,
iratokkal és
dokumentumokkal bővül a múzeum
néprajzi gyűjteménye, hanem élő
mesterekkel, illetve családtagjaikkal, leszármazottaikkal készült interjúkkal is. A kutatás
lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjük a kisiparosok társadalmát,
munkáját. Továbbá az i júságnak
nyújt lehetőséget, hogy olyan munkafolyamatokkal, gondolatokkal, termékekkel ismerkedjen meg, amelyek a számítógépek vezérelte munkagépek kora, vagyis a tömegtermelés előtt készültek.
A gyűjtemények gyarapításával is
jól áll az intézmény. dén sikerül több
mint kétezer darab tatai vonatkozású, eddig kevéssé ismert képeslappal
bővíteni a gyűjteményt, amely az év
végén a múzeum honlapján mindenki számára elérhető lesz. A megszerzett fényképek közül kiemelkedik
Jankó Mihály fotója, aki évtizedeken keresztül a tatai uradalom jószágigazgatója volt. Az ipartestületi
jegyzőkönyvek pedig nagymértékben hozzájárulnak a kisiparos kutatás társadalmi, személyi oldalának megismeréséhez. Szerencsés
34

módon a Képzőművészeti
yűjtemény néhány
tatai vonatkozású Dobroszláv
festménnyel is
bővült. j területnek számít
a múzeumhoz
került rádiógyűjtemény, amelyet Tardos községben állítottak
ki.
A múzeumba kerülő darabokat
sokszor restaurálni kell ez különösen igaz a régészeti kutatások során
előkerülő tárgyakra. Az idei esztendő legizgalmasabb restaurálása a
2015-ben Tata főterén folytatott régészeti kutatás során előkerült textil
és ruha maradványok megmentése
volt. tárgyak közül kiemelkednek
egy 1 . század végén élt tatai aszszony főkötőjének és viseletének
megmaradt darabjai.
A kutatások nem csupán
az adattárak részére
készülnek,
hanem
különböző szakterületeken megjelenő kiadványokban
cikkek, publikációk
formájában
a
szélesebb szakmai közönség is
megismerheti
őket.
A múzeum törekszik arra,
hogy minden évben saját évkönyvében tegye közzé az új eredményeket
az érdeklődők számára. A másik lehetőség tudományos konferenciák
szervezése. 2016-ban a
astrum
Bene” konferencián jó alkalom nyílt
arra, hogy a hazai várkutatók összegyűljenek, és megismerjék a helyi
kutatások és a legújabb várfeltárások eredményeit.

Kiállítóhelyein a múzeum programokat kínál a város, illetve a megye
lakóinak, látogatóinak, úgy a iataloknak, mint a felnőtt közönségnek
ezzel erősítve a helyi közösségi identitást, a patrióta szellemet, segítve a
turizmus fellendülését.
Két kiállítás mutatta be a régészek
feldolgozó tevékenységét. Az első
ithánvár omladékai című tárlat a
már évek óta folyó ásatások eredményeit, a vár történetét, az előkerült
leletanyagot mutatja be ezzel betekintést nyújtva a 13 16. század tárgyi kultúrájába is. A másik időszaki
kiállítás már a 16. század hangulatát
idézte: „Kultúrák határán – Étkezés
megyénk végváraiban a török korban . tt megismerhetővé váltak a
török és a magyar katonák étkezési szokásai, ételei, az étkezésekhez
használt edényei, valamint korabeli
recepteket is láthatott a kiállítást
megtekintő látogató.
Minden évben fontos esemény a
közgyűjtemény életében a kortárs
alkotók munkáinak bemutatása is.
A Kuny Domokos múzeum negyedik
alkalommal rendezte meg a Barlang rotta kiállítást a Törökkori átjáróban. A kiállítás témája Történet
nélkül”. A Kuny Domokos Múzeum
iatal képzőművészeknek meghirdetett országos
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pályázatára a korábbi évekhez hasonlóan számos helyről érkeztek alkotások, amelyeket szakmai bírálat
után láthatott a nagyközönség.
A Német Nemzetiségi Múzeumban folytatódott az állandó kiállítás bővítése.
Az idei

esztendőben a németmagyar történelem sorsfordító pillanatait bemutató tablók kaptak új
teret az épületben.
Nemcsak Magyarországon ismert
a múzeum gyűjteménye, hanem külföldön is. dén rországban mutattak
be több artyn erenchez köthető
alkotást az ír-magyar barátság jegyében.
A kiállítások mellett
színvonalas
programokkal is
készült a múzeum. Természettudományos
gyűjteményünk
népszerűsítésére
az ELTE geológus
tanszékeivel és a tatai
Geológus Kerttel együtt a várban
rendeztük meg az első tatai eotóp napot. Itt családi nap keretében
ismerkedhetett meg a nagyszámú
érdeklődő közönség a bemutatott
ásványokkal, kőzetekkel és ősmaradványokkal. A játszóház mellett
vetélkedő és előadások tették izgalmasabbá a forgatagot, valamint egy
tanulmányi séta során a város kőzetei is megismerhetővé váltak.
Tata Gyermekbarát város kezdeményezéséhez jól illeszkedik a
közgyűjtemény múzeumpedagógiai programja. A vidéki múzeumok
gyakorlatából kiemelkednek a Tata
tantárgyhoz kapcsolódó foglalkozások, amelyek során a diákok sokszor
tapasztalati úton, élményszerűen
ismerhetik meg a város nevezetességeit, műtárgyait, műemlékeit, azok
egykori szerepét.
Az i júságnak nyáron két témában
is hirdettünk tábort: A „Kék tábor”
és vetélkedő Tata természeti és műemléki értékeivel foglalkozott. Helye
a tatai vízivár volt, témája egyrészt
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a vizek megjelenése Tatán források
és barlangok formájában, másrészt
a víznek az ember érdekében történő felhasználása (malmok, kertek,
hadi építészet) volt. A táborozó i jú
múzeumbarátok szakemberek segítségével egy héten át ezeket a vizes
helyszíneket keresték fel Tatán. Hamar betelt jelentkezőkkel a művészeti témájú gyerektábor is. A
tábor neve a „Palettata”.
A tábor ideje alatt az
érdeklődők jeles,
Tatán élt művészek munkáival,
témáival, technikáival ismerkedtek meg, és alkottak is. A résztvevők
elmélyültek a festészet,
gra ika, selyemfestés, akvarell és szobrászat témájában.
Az idei évben a múzeumpedagógia még szélesebbre nyitotta kapuit,
már az óvodásoknak is tartottak foglalkozásokat, így ők is megismerkedhettek a múzeum
gazdag anyagával.
A Kuny Domokos
Múzeumnak fontos
a társadalmi szerepvállalás. Különböző programokon
keresztül munkalehetőséget biztosítunk
csökkentett
munkaképességűeknek és frissen végzetteknek. A nyár
folyamán több mint negyven diák dolgozott a múzeumban. z nemcsak a gyűjteményeknek vált hasznára,
hanem a diákoknak is, akik új ismereteket szereztek. Az intézmény az
önkéntes diákmunkának is teret ad
mind a közművelődési programokban, mind a digitalizálásban, olykor
pedig egy-egy interjút is készíthetnek idősebb személyekkel.
A múzeum kölcsönösen jó viszonyt
ápol a helyi nyugdíjas csoportokkal,

több programot kifejezetten az ő
kérésükre, érdeklődésüknek megfelelően rendezünk.
A munkatársak szakértelme több
megyei település munkáját segítette. Bajon az „Emlékszoba” elkészítésében működtek közre, továbbá
elkészült a helytörténeti gyűjtemény
szakmai leltárba vétele is. Az évente
különböző települések
bevonásával rendezett
„Vendégségben a
Múzeumban” a megyei németség körében
aratott osztatlan sikert.
Mind a helyi német
önkormányzat, mind a
megyei, valamint a megyében levő
több település német szervezetei lelkesen látogatják e programot. Idén
Csolnok mutatkozott be egy kis kamara kiállítással, valamint hónapról
hónapra egy-egy kulturális programmal, amellyel a települést és hagyományait szélesebb körben is meg
tudták ismertetni.
Szerencsés módon fennmaradt az
1869-es népességszámlálás kérdőíve, amelyet az elmúlt évek során diákmunkások bevonásával dolgozott
fel a múzeum. A Tatai járásra vonatkozó adatbázis
hamarosan
elérhetővé válik a
nagyközönség számára is.
A fentiek alapján
jól érzékelhető, hogy a
Kuny Domokos Múzeum nemcsak
tudományos, kutatói területen, hanem művelődési, tanulást segítő oldalon is meghatározó intézménye a
városnak.
a múzeum igazgatóhelyettese,
régész, történész

A fotókat Ábrahám
Ágnes Barbara
készítette.
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SZÍV, LÉLEK, HIT
ádventi gondolatok
Nemrég hallottam egy rádióbeszélgetésben, hogy az emberi agy mai
formájában kb. százezer évvel ezelőtt alakult ki, mégpedig a százezer
évvel ezelőtti körülményekhez alkalmazkodva. Nem kell agykutatónak
lennünk ahhoz, hogy belássuk, azóta
gyökeresen megváltozott az életünk,
sokszorosát kapjuk azoknak az impulzusoknak, amelyet a százezer évvel ezelőtti, de akárcsak a száz évvel
ezelőtti ember kapott. Ki tudná megjegyezni, hogy egy nap hány képet
lát, hány feliratot olvas el, hány reklámot néz és hallgat végig a tévében?
Azt is mondta ez az agykutató, hogy
ma már az is elfogadott tény, hogy
mindaz, ami egy emberrel élete során
történik, lenyomatot hagy az agyban,
hiszen az kimeríthetetlen tárhellyel
rendelkezik. A probléma nem az információk tárolásával, hanem azok
feldolgozásával és előhívásával van.
Az információk feldolgozásában pedig az ember belső világa segít, az,
hogy egy-egy történést, képet, írott
szöveget hogyan él át az illető. de tartozik az érzelmi gazdagság, a fantázia,
a kreativitás, stb.. A belső világ kialakítása persze időbe telik, és éppen az
értékes időből van a legkevesebb egy
olyan korban, amikor folyamatosan új
benyomások érik az agyunkat.
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e mi köze az ádventnek az emberi
agyhoz? Az ádventre
lehet úgy is tekinteni, mint a hívő ember
agyának tehermentesítésére. Az ádvent lelkisége nem bonyolult:
várjuk azt az Istent, aki
meg tud minket szabadítani. A türelem ideje,
a tehetetlenség ideje,
hiszen bármit csinálunk, akár fejre
is állhatunk, a karácsony nem jön el
gyorsabban. A várakozás ideje a lelki gazdagodás ideje. Ádventben az
egyházi liturgia visszavesz a fényből,
a csillogásból, a pompából. dőt hagyunk magunknak a gondolatok elrendezésére. dőt hagyunk a csendre.
Az ádvent lelkisége az, hogy hagyom, hogy a dolgok menjenek a maguk rendjén, úgy, mint az őszi vetés,
mely csendben várja, hogy hosszabbodjanak a nappalok, elvonuljon a
tél, és újból tavasz legyen tudva, hogy
az, ami növekedését szolgálja, kívülről jön. Harmatozzatok egek felülről,
felhők essétek az igazat
énekeljük
ebben az időszakban. A kívülről jövő
segítség persze önmagában nem
sokat ér, ha nem tudjuk befogadni,
ezért hozzátesszük: „Nyíljék meg a

föld, és teremje az dvözítőt
árakozunk Isten világának és az ember
világának találkozására, ami el is jött
akkor, amikor Jézus Krisztus emberré lett. Ádventben megtanulunk vágyakozni erre a találkozásra, újból
átéljük az ószövetségi ember sóvárgását, mert boldogságunkhoz nem
elég az, amit magunknak fel tudunk
építeni. Vágyunk az elveszített Paradicsomra, az ember ősi ártatlanságára, az aranykorra, mint ahogyan egy
gyermek várja az első havat, amely
eltakarja a természet pusztulását,
tiszta, és nyugalmat áraszt. Vágyak,
remény, várakozás, lényeglátás. Ez az
ádvent.
Nyissuk meg szívünket, hogy valódi találkozás legyen az r eljövetele

a Kapucinus templom káplánja
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Hokisok Tatán 1932-ben

gyors, dinamikus, látványos és
férfiasan küzd
andytől a tata jég át r g

kez etek
„Azok közül a sportok közül, amelyeket a sportok hazájából, Angolországból hoztak be hozzánk, a legújabb a jég-hockey, a korcsolyázók
kedvelt játéka. A hockey labdajáték a
jégen: annyiban hasonlít a footballhoz, amel nek sza ál ait meg elelő
módosításokkal átvette, hogy itt is egy
kapuba kell a labdát bejuttatni, csakhogy nem lábbal rúgják, hanem görbe
vég ütő ával ütik, amel nek and a
neve. A labda jégen fut a bandy ütése nyomán, s a játszó korcsolyázók
ügyességének dolga, hogy mozgását
követni, a kaputól elhárítani tudják.”
( asárnapi jság, 1910. január 2.)
A modern hokit a 19. század első
felében kezdték játszani Kanadában.
agyarországon már az 1880-as
években az időjárástól függően
a befagyott folyókon, tavakon egyre
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népszerűbb téli sport lett a korcsolyázás, és ebből a tatai tavak sem
maradtak ki kiváló lehetőségeikkel.
Az 189 -ben alakult Tata-Tóvárosi
Korcsolya gylet első elnöke ihályi Béláné volt, akinek a férje a Tatai
Takarékpénztár vezérigazgatója és a
szomódi úti Tóvárosi őztéglagyár
alapítója. Így az Öreg-tó már nagyon régóta a jeges sportok vidéki
központjává tette Tatát, azonban az
utóbbi évtizedek enyhébb telei megnehezítették a korcsolyázni és jégkorongozni tudók és kedvelők életét. Pedig, mint az 1932-ben készült
korabeli fotó is jól mutatja, Tatán a
természetes jégen űzött sportoknak
hagyománya volt, és ez a hagyomány
folytatódott, hiszen oklevelek és újságcikkek bizonyítják, hogy az 1960as évektől a seke-tavon is minden
évben megrendezték a városi gyorskorcsolyázó versenyeket az általá-

nos és középiskolák részére. 1960
és 1965 között a versenyeket mindig
vaszarys és eötvösös diákok nyerték.
le
é ítve

lettel a

a

o á

okra

Az elmúlt években sem hagyott
alább a korcsolyázás népszerűsége a
városban, bár műjégpálya hiányában
a korcsolyázás, az amatőrök jégkorongozása csak az esetenként befagyott Öreg-tóra korlátozódott, ahol
hétvégeken sokan húztak korcsolyát,
élvezték a természetes jég adta kivételes lehetőségeket kivételes környezetben.
Tata város önkormányzata látva a
befagyott reg-tavon zajló nyüzsgő
sportéletet a Gyermekbarát város
program keretében 2010 szeptemberében a megvalósítás pályájára
helyezte a Kőkúti ultifunkcionális
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Sportsátor” projektet, melyhez a Magyar égkorong zövetség szakmai és
konkrét gyakorlati segítséggel járult
hozzá.
Tatán mindig is voltak olyan lelkes
és kiváló szakmai tudású sportbarátok, akik kezdeményezőként léptek
fel ötleteik megvalósításában. gyikük, Horváth Zoltán egykori magyar
i júsági válogatott jégkorongozó, kinek ötlete és kezdeményezése volt
2008-ban Tatán a ég- ene- égvirág
Fesztivál az Öreg-tavon. A vidám hétvégi elfoglaltságnak induló fesztivált
nagy érdeklődést kiváltó jeges vetélkedők, jégvirág szobrászverseny,
ovis kori verseny, jégkorong és korcsolya bemutatók követték. tt kezdtek először amatőr csapatok, baráti
társaságok, jégkorongmérkőzéseket
játszani. A tehetségesek, az ügyes
hokisok hamar Horváth Zoltán látókörébe kerültek.
A Helyi Téma 2011. április 6-i száma már arról írt, hogy a tatai öreg-tavi Polipok SE a márciusi hokitornák
hőse. A tatai jégkorongozók két rangos amatőr tornán vettek részt, és a
második és harmadik helyet szerezték meg yőrben. rről Horváth oltán játékos-edző úgy nyilatkozott
gyre ütőképesebb csapatunk van,
és egyre több iatal kap kedvet ehhez
a fér ias sportághoz Tatán. A sportsátras jégpálya felépülésével még
előrébb tudnánk lépni, de ennél is
fontosabb, hogy a helyi és kistérségi
diákok végre biztonságos körülmények között korcsolyázhassanak.
A 24
A megyei napilap 2012.
február 8-i számában az új nevet választott Tatai Port Café nagy hokisikeréről írt. „Budapesten a Marczibán i téri jégsátor an amatőr kis ál ás
jégkorong tornát rendeztek tizenkét
csapat részvételével, melyen a tataiak
az előkelő második hel et szerezték
meg a Sport TV csapata mögött. A
torna gólkirálya huszonnyolc találatával a tatai Kalmár János lett”.
őszak kez ete
atá ak

van Tatának. gyedülálló a környéken, hogy egy iskola mellett tanuszoda és jégpálya áll rendelkezésre, és
a közeljövőben megépül a városi
sportcsarnok is itt a szomszédban.
Most már biztonságos helyen lehet
korcsolyázni, jégkorongozni, de oktatási céloknak is jól megfelel a létesítmény, melyet a Tatai Városkapu
rt. működtet. Azonban gondoltunk
a kistérségi oktatási intézményekre
is, ők testnevelési órákra bérelhetik
a jégpályát, délután pedig a nagyközönség használhatja. Az első jégre
lépésen ott volt a Magyar Jégkorong
zövetség főtitkára, Kovács oltán is,
aki jégkorongszereléseket hozott a
diákoknak, két női válogatott jégkorongozó, zlaby yöngyi és ittrich
Szilvia pedig a jégen csillogtatta tudását a magyar jégkorong kabala igurája, Csúszka, a jegesmedve jelenlétében.
Ezzel Tata is belépett a jégpályával rendelkező városok táborába. A
pálya nagy segítség a Tatáról Tatabányára jégkorongozni járó amatőrök
felkészüléséhez is és nem utolsó
sorban annak a több száz gyereknek

és két-háromszáz középiskolásnak,
akik tanóra keretében sajátíthatják
el a korcsolyázás és a jégkorongozás
alapjait is.
A jégkorcsolyázás nem utolsó sorban hozzájárul az egészséges életmód fenntartásához is.
A Tatai Hódok jégkorongcsapata
pedig tovább öregbíti a város jó hírnevét, hiszen 2016 októberében a
regionális szlovák amatőr bajnokság
harmadik helyén állnak, köszönhető annak is, hogy a tataiak csapatát
erősíti a volt ötvenszeres válogatott,
Zalavári Miklós.
A felnőttek mellett 2016-ban megalakult a Tatai Hódy Sportegyesület
berkein belül a jégkorong szakosztály 10-es gyerekcsapata, ahol a
2016 1 -es szezonban, a húsz, utánpótlás bajnokságban induló tehetséges és ügyes gyerek mellett sok tatai
diák kedvtelésből hokizik. A szakosztály létrejöttével bővült a gyerekek
számára Tatán választható sportágak
száma is, hiszen a jégmentes időszakban a sportsátor pályaborítása alkalmas lesz a görkorcsolyázásra és az
in line hockey-ra , azaz a görhokira,

é sátra va

Hosszú előkészítést követően a
tataiak több évtizedes álma teljesült 2014. december 8-án, amikor
ünnepélyes keretek között átadták
a Kőkúti Általános skola udvarán
felállított jégsátrat. Az esemény megnyitóján Michl József polgármester a
következőket mondta Hosszú előkészületek után most már jégsátra is
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TATAI PORT CAFÉ csapata 2016-ban

Michl József
polgármester és
Kovács Zoltán, a
Magyar Jégkorong
Szövetség alelnöke
a szándéknyilatkozat
aláírását követően
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amely a jéghoki nyári kiegészítője.
A sportsátor helyének kialakítása
és a létesítmény megépítése az új
sportcsarnok szomszédságában, a
Kőkúti Általános skola udvarán gőzerővel folyik, remélhetően hamarosan birtokba vehetik a jeges sportok
kedvelői.

A Tatai Patrióta megkérdezte azokat,
akik nagyon sokat tettek a tatai jégsportért, szívükön viselték életre hívását, újjászervezését.
á os
ászló Tata amellett,
hog az élő vizek városa, n godtan
nevezhetjük a sportok városának is,
hiszen az Ön polgármestersége idején
megépült az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ és számos kerékpárút,
hamarosan az új városi sportcsarnokot is átadják a jégsátor, valamint a
labdarúgópálya kiszolgáló létesítményeivel, továbbá Ön volt a névadója az
Eötvös Sportcsarnoknak is. A jégsport
tatai lehetőségeinek megteremtésében az Ön szerepe megkerülhetetlen.
i volt az a döntő tén ező, amel e
s ortág ejlesztését lehetővé tette?
l ózsef Nagyon tisztelem
azokat, akik nagy lelkesedéssel és
kitartó munkával szeretnék elérni
céljaikat. A tatai jeges sport szerelmesei ilyen emberek élükön Horváth
Zoltánnal. Az elmúlt két „próba” évben láttuk, mennyire népszerű volt a
városban a korcsolyapálya, mennyire
sokat segítettünk vele a tatai gyerekeknek. A kőkútis tanároktól sok pozitív visszajelzést kaptunk, ugyanis a
korcsolyázó gyermekek tanulmányi
eredménye javult.

is, majd 2002-ig a tatabányai Polipok
következtek. 2016-tól a Tatai Hódok
játékosa és tán tlás edzője is. ogyan szeretted meg a jeges sportokat,
különösen a hokit?
Horvát
oltá Édesapám kisiskolás koromban elvitt Dunaújvárosban egy jégkorongmérkőzésre,
amely az első volt a dunaújvárosi
pálya életében. zerelem volt első
látásra.
Tapasztalataid szerint miért
szeretik Tatán a téli sportokat, a korsol ázást és a jégkorongot?
H
A befagyott tavak varázsa
mindenkit magával ragad, és itt a
városban biztos vagyok abban, hogy
kevés olyan háztartás van, ahol ne
lenne legalább egy pár korcsolya. A
tó jegén mindig voltak olyan lelkes
emberek, akik pályát alakítottak ki
és tartottak karban. Napjainkban ez
a személy leginkább a kőfaragó pach
Robi.
Hogyan tovább tatai jégkorongs ort?

H
A tatai jégkorongsportot felmenő rendszerben építjük fel. Adaptáljuk a nemzetközi szakmai alapelveket a tatai viszonyokra a korszerű
és hatékony utánpótlás-nevelés érdekében. Az első évben úgy gondolom, hogy az 8 és 10-es csapatokat kell elindítani, amelyek közül az
10-es korosztály vesz részt a szövetség által szervezett versenyrend-

szerben. Ebben szeretnénk szorosan
együttműködni a pályának otthont
adó Kőkúti Általános skolával, amely
a fő diákbázisa lesz a jégkorong szakosztálynak.
il en m don?

H
Az iskola tantervébe szeretnénk integrálni a Magyar Jégkorong
zövetség akkreditált jégkorong tantervét, hogy a délelőtti testnevelés
órák során az iskola tanulói megtanuljanak korcsolyázni, és elsajátítsák
a jégkorongozás alapvető készségeit.
Ennek feltétele az infrastruktúra további fejlesztése, például a pályatest
1 ,5 38 méteresre növelése.

Mi lesz a tömegbázisa a sportágnak?

H
A tömegbázis kialakításához
elengedhetetlenül fontos a versenyrendszeren kívüli korcsoportok és a
felnőttek összefogása, mely hozzájárul a sportág népszerűsítéséhez.
A jégpálya és a sátor multifunkcionálissá tételével az egész évben működő létesítmény a sport felé tereli
a kallódó és a számítógép előtt ülő
generációkat. Eddigi tapasztalataim
alapján örömmel mondhatom, hogy
a tatai hoki elindítása és fejlesztése
kapcsán széleskörű társadalmi öszszefogás alakult ki a városban.

Mikor döntöttél a hoki mellett,
kik voltak az edzőid, tanáraid, akik
meghatározóak voltak a sportágválasztás an?
kérdésre alavári

A Magyar Jégkorong Szövetséggel kötött szándéknyilatkozatot
ala l véve mil en tová i lehetőségeket lát e sportág megszervezésére
Tatán az általános és középiskolások
köré en?
A sportág tatai vezetőinek és
szerelmeseinek most az a feladatuk,
hogy a népszerűséget váltsák létszámra. Több száz korcsolyázó gyereket szeretnék látni, akik egyesületi
tagként is űzik a jégkorong sportágat.

Horváth Zoltán a Dunaújvárosi Kohász utánpótlás és junior
csapatában játszott 1986-ig, közben
nyolc alkalommal tagja volt az U10es magyar jégkorong válogatottnak
TATAI PATRIÓTA
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az elmúlt évtizedben. Jó érzés, hogy
ennek a folyamatnak az elején ott
voltam, valamit hozzá tudtam tenni.
z igazi sporttörténet, minden iatalt
buzdítani tudok, hogy jöjjön, próbálja ki, és meg fogja szeretni. Alázattal
és kitartással álljanak a sporthoz, és
különleges élményben lesz részük.

Hogy érzed magad a tatai hokisok között?

Zalavári Miklós és családja

Miklós, ötvenszeres volt magyar válogatott jégkorongozó, 1992-ben az
év ifjúsági játékosának választott, és
a Tatai Hódok jégkorongcsapatának
játékos-edzője válaszol.
alavár
klós Tizenegy évesen kezdtem jégkorongozni, miután
a focit, karatét, röplabdát kipróbáltam, de egyik sem fogott meg igazán. Két meghatározó edzőm volt,
id. Ocskay Gábor és Kercsó Árpád.
ábor bá-nak köszönhetem, hogy

egy csatársorban játszhattam két
olyan klasszissal, mint i j. cskay
Gábor és Palkovics Krisztián, Kercsó
Árpádnak pedig a legszebb válogatott sikereket.

Válogatottként meghatározó
játékos voltál, sok tapasztalatot szereztél, mit üzensz a mostani fiatal hokisoknak?
Hatalmas fejlődésen ment át
ez a remek sportág Magyarországon

szintén meglepett a játéktudásuk, hogy tehetséggel, önerőből és szeretettel mennyit fejlődtek.
dzőként és játékosként is igyekszem segíteni őket. A régi csapat tatai kemény magjával
agy alázs,
Horváth Zoltán, Ipach Róbert és Kalmár ános a mai napig rendszeresen edzünk, tornákon veszünk részt.
rdekes, de már jóval többet jégkorongoztam ezekkel a srácokkal, mint
„aktív” játékosként Székesfehérvárott.
Felhasznált anyagok:
Tata város Polgármesteri Hivatalának honlapja
Horváth Zoltán iratanyagai és fotóarchívuma
Grépay András fotóarchívuma

háttér fotó: Grépály András Zoltán, fotók: Ábrahám Ágnes Barbara
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fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

a k be vésett emberség
Babos László és Simonfi Zsolt
2004-ben kezdtek el együtt dolgozni. A mögöttük
álló több mint egy évtized alatt eljutottak a kommersz betonburkolattól a betonfáig, és sikeres vállalkozást építettek fel. A Derideo Kft.
ma már harmincöt féle terméket gyárt, melyek megtalálhatóak Soprontól Pécsig,
Pozsonytól Kolozsvárig, országhatáron belül és túl számtalan helyen. A cég Tatakő néven
indult, először Babos László csatlakozott a csapathoz átvéve vezetését, s időközben Simonfi
Zsolttal megalkották saját vállalkozásukat, a Derideót, melynek jelentése: „olyan, mintha…”.
Azért kapta ezt a nevet, mert betonból készült termékeik igazán olyanok, mintha fából lennének.
Mint egy boszorkánykonyhában, sokszor maguk keverték az öntőformákat, a betont, kísérleteztek, dolgoztak újításaikon. Pár év múlva kibérelték a Tatakő teljes telephelyét, s azóta a térkövek
és a betonfa fogalmával végleg összeforrt a nevük. Igaz, ezt korábban talán maguk sem gondolták
volna, hiszen a gépésztechnikus, tekeedző Zsolt a szőnyeggyárban gépmesterként dolgozott,
majd a vendéglátásban helyezkedett el, míg a négy diplomás – többek között tanár és
logopédus végzettségű – László sem térkőgyártónak készült, a Bábolna Rt.-nél
volt humánerőforrás igazgató. A közös munka idővel nemcsak üzleti
sikert hozott, hanem életre szóló barátságot is. Legkedvesebb
szórakozásuk, amikor a Tata környéki erdők csöndjében
lovagolnak, s ilyenkor – elmondásuk szerint –
szavak nélkül is tökéletesen
értik egymást.
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solt Az anyagba szerettünk bele, mert egyre szebb termékeket tudtunk gyártani. Alapszínekkel
kezdtünk, aztán ezeket is továbbfejlesztettük, a több szín, a több forma,
és a jobb megjelenés örömet okoztak, és vittek előre bennünket.

a os ászló ngem elsősorban
a fejlesztés motivált, a minél jobb
minőség elérése, és közben kreatív
játékokat lehetett csinálni. Nekem
az volt a kihívás, hogyan lehet ebből
még jobban működő vállalkozást teremteni. Az ember sok mindent megtanul, a tapasztalat és a józan ész pedig segít ebben és támogat.
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Az első évek nagy hullámvölgyek és nem hegyek, csak apró
dombocskák váltakozásával teltek. A
legelején olyanok dolgoztak itt, akik
velem együtt nem értettek a térkő
gyártáshoz, ilyen jellegű szakképzés
ugyanis nem létezik, ezért folyton
cserélődött a munkaerő. Ahogyan elkezdett felépülni egy stabilabb, hozzáértőbb csapat, úgy jöttek azok az
eredmények, amelyek doppingolják
az embert, és előrébb tudtunk lépni.
olt a gazdaságban is egy felívelő időszak, amikor – ha tudtál jó terméket
gyártani – el is lehetett adni, csak akkor még nem sokan ismertek bennünket. Kapcsolati rendszereken keresztül működött sok minden, de nekünk
még nem volt elég kapcsolatunk, viszont volt egy közepes termékünk.
Törekedtünk a minőség javítására, és
elkezdtünk olyan termékeket gyártani, amilyeneket más nem tudott. Kicsik vagyunk, ezért amit mi egy hónap
alatt gyártunk, azt a legnagyobbak elkészítik másfél nap alatt két műszakban. Ha viszont valaki egyedi színű
követ szeretne, amely nincs a piacon,
mi azt is el tudjuk készíteni, mert épp
méretünkből fakadóan rugalmasabbak vagyunk. Rengeteg veszteséggel
járna, ha a nagy gyárak átállítanák a
rendszert, ezért ők nem teszik meg.
Mi azonban megoldottunk sok mindent, amit a vevőink kértek.
TATAI PATRIÓTA

e al tás k te át az el o ot
tak szer t az e e sé Ez az a
l sz a t e t tak v
az z
let e
Amikor elmegyek egy áruházba, és olyasmit veszek, ami nem túl
gyakori, akkor tanácsra szorulok, de
senki nem tud nekem igazán segíteni, mert nem értenek hozzá. Szerintem az az egyik erősségünk, hogy ha
bejön hozzánk egy vevő, végigviszszük a folyamaton, segítünk kiválasztani, megtervezni, amit szeretne.
Megszervezzük a szállítást, ajánlunk
olyan kivitelezőt, akiről tudjuk, hogy
tisztességesen dolgozik. Mi se a fuvarostól, se a kivitelezőtől nem kértünk
soha egy forintnyi százalékot sem.
Azt viszont kértük tőlük, hogy rendesen végezzék munkájukat, mert
az nekünk is nagyon jó reklám. Ha
a vevő elégedett, akkor ajánlani fog
minket, és ennél jobb, hitelesebb
hirdetés nem létezik. Praktikus tanácsokkal is segítünk, és mivel közel
tizenöt éve ezt műveljük, ezért tájékozottabbak vagyunk, mint a kereskedő, aki csak forgalmazza a térköveket. Figyelembe vesszük, milyen
színű a vevő házának fala, milyen a
lábazat, a tető, stb., mert próbáljuk
összerakni a neki legjobb megoldást,
néha akár saját érdekeink ellenében
is, de hosszú távon ez mindig megtérül.
e
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annak olyan vevőink, akik
már a barátainkká váltak. Például
egy kedves mérnök barátunkat úgy
ismertük meg, hogy az egyik évben
a Költészet apja alkalmából akciót
hirdettünk, hogy rövid versmondásért 5 , hosszú versért 10 kedvezményt adunk. belépett az ajtón és
elkezdett szavalni, erre Laci válaszolt
neki egy másik verssel, és ezt folytatták még hosszan versekkel, idézetekkel. Az ő személyében is nagyszerű
barátra leltünk. Ezek az emberi kapcsolatok anyagilag nem kifejezhető
eredményei a munkánknak. Kaptunk
már saját verseskötetet, szobrot,
süteményt, gyümölcsfát vagy kiskutyát is az elismerés jeleként. És egyre több értékes emberi kapcsolatot
ápolunk a betonnak is köszönhetően.
e
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fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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Az indíttatás az emberség
maga, nem kell hozzá egyéb. Már
pedagógus koromban meg igyeltem,
hogy nem az a jó tanár, aki szakmailag
magas színvonalon dolgozik, hanem
aki emberként is jó, és ez minden
szakmára igaz. Az empátia és a segítő
szándék terén is egymásra találtunk
solttal, mert ez mindkettőnknek
fontos. Akárcsak a természet és az
állatok szeretete, ettől tudunk mi jól
együttműködni. zervezetten igazán
tavaly indítottuk az első ilyen akciónkat, de már korábban is segítettünk
ott, ahol fontosnak éreztük. Így például, ha idősebb vásárlóknak csak
a temetőbe kellett pár darab térkő,
azt szívesen odaadtuk nekik anélkül,
hogy izettek volna érte. Termékeinkkel támogattunk szeretetotthont,
közösségi kivitelezéseket, iskolákat,
véradókat, kismamákat, nagycsaládokat egyaránt. Az első ételosztásnál
még mi sem tudtuk pontosan, mit is
vállalunk, de az események sodortak
bennünket. Éreztük, hogy jó ebben
részt venni, s egyik hozta a másikat.
Persze voltak kétségeink is azzal
kapcsolatban, hogy ez mennyire reklám, mennyire marketing részünkről z lett az oka annak, hogy igyekeztünk mindent név nélkül, baráti
segítséggel szervezni. Nem lehettek
volna ilyen eredményesek akcióink,
ha nem találunk sok-sok megértő,
velünk érző támogatóra, lelkes résztvevőre.
Bennem mindez nem volt
meg olyan erősen, mint aciban, de
ragályos. Jobban érezzük magunkat
tőle, és ez fontos nekünk.
z az érzése tá a
o
k z
e él k a
e a a kat fol a
atosa a al zál ák s azt a t
tesz ek
o tos e az értékelés
v ssza satolás

44

Igen, ez az egyik dolog, amiben egyformák vagyunk. Bármikor
bármi történik körülöttünk, mind a
ketten sokáig tudunk rágódni rajta,
és először mindig önmagunkban keressük az okot. Sokat beszélgetünk
egymással a magunk és a világ dolgairól, viszont amikor kijutunk az

erdőbe és lóra ülünk, akkor már alig
beszélünk. ölösleges

Akkor nem kell beszélnünk,
elég, ha egymás mellett vagyunk,
hallgatjuk az erdőt, úgyis tudjuk,
mire gondol a másik. sak összenézünk, ha látunk valami érdekeset.
z étel a k ak e ré volt az
e éves évfor ló a
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Igen, ez nem kérdés. Igazából
onnan indult a szervezett segítségnyújtás.

Ha nem csináljuk meg, nincs
mára egy csomó tapasztalatunk,
nem fejlődünk tovább. Aki rendszeresen elhelyez benne ételt, a mai
napig beszámol róla, hogy bepakolt,
kitakarította, vagy látta, hogy mások
is raktak bele, tehát van folyamatos
visszajelzésünk a működéséről.

okat tanultunk belőle. Például mi menetrendszerű pontossággal
naponta többször is töltöttük az ételszekrényt, ami így utólag azt mondom, hogy hiba volt. Így ugyanis nagyon kiszámítható lett, hogy mikor
van a szekrényben étel. Volt, aki így
minden nap, a meghatározott időben
odajött és kipakolta, volt olyan is, aki
autóval jött, nyílván nem rászoruló.
Ez nagyon bántott bennünket, de
persze voltak szép és megdöbbentő
élményeink is. Az ételbank továbbra is működik, nem rongálták meg,
ma is betölti szerepét. Kiindulásnak
nagyon jó volt, hiszen ez terelt bennünket arra az útra, amelyen most
is lépkedünk. i is kampányszerűen
tudunk csak segíteni, de a mindennapokban is próbáljuk e szerint tenni a
dolgunkat. Ez nem jelent feltétlenül
adományokat, sokszor egy jó szó is
elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap
mindkettőnknek. bben az évben
szeretnénk célzottan támogatni az
egyedül maradt időseket és azokat
a gyermeket nevelő, nehéz körülmények között élőket, akik tesznek is
azért, hogy könnyítsenek életükön.
Most nekik viszünk személyesen,
de névtelenül viszonylag gazdag karácsonyi csomagokat. Szándékaink
szerint mintegy százötven embernek
tudunk így örömöt ajándékozni.
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ESZEM-ISZOM
Várkanyar Vendéglő receptje

sous-vide libamell zellerpürével,
konfitált almával, sült hagymával
Hozzávalók 4 főre

Elkészítés

Zellerpüré

• 4 db 20-25 dkg súlyú bőrös libamell
• 2 db alma (idared)
• 2 gerezd fokhagyma
• 2 rúd fahéj
• 2 csillagánizs
• 1 szál rozmaring
• 1 kg libazsír
• 0,5 kg zeller
• fél liter zöldség alaplé
• 18 dkg vaj
• 0,9 dl fekete melasz
• fél narancs leve
• 1 kávéskanál paradicsompüré
• 3 evőkanál sűrítetlen barnamártás
• 2 dl száraz vörösbor
• 3 dkg liszt
• vöröshagyma
• póréhagyma
• lilahagyma
• só

Libamell

A zellert meghámozzuk, feldaraboljuk,
olajon óvatosan lepirítjuk, majd 3 dl zöldség alaplével felöntjük. Puhára főzzük,
leszűrjük, a maradék alaplevet megtartjuk. A zellert 15 dkg hideg vajjal összeturmixoljuk. Állagát javíthatjuk a leszűrt
alaplével, ízlés szerint sóval ízesítjük.
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A libamellet megtisztítjuk, bőrös részét
beirdaljuk, mindkét oldalát lepirítjuk,
utána sózzuk.
Hagyjuk kihűlni, rozmaringgal vákuumfóliába helyezzük és légmentesen lezárjuk.
Ezután két órára sous-vide kádba tesszük
56,2 fokon. Kivesszük, és jeges vízben
sokkolva visszahűtjük 5 fokra. Tálalás
előtt a vákuumfóliában lévő libamellet
55-60 fokos vízben visszamelegítjük,
majd a fóliát kibontva, a rozmaringot
eltávolítva serpenyőben kevés vajjal
megsütjük.
Konfitált alma

A libazsírt felolvasztjuk, és egy magas
falú, hőálló edénybe helyezzük. Az almákat mosás után az edénybe tesszük
úgy, hogy a zsír ellepje. Ízesítésként két
gerezd fokhagymát, egy rúd fahéjat, a
rozmaringot és egy csillagánizst használunk.

Mártás

A bort sziruposodásig redukáljuk 95 fokon, 2 dl zöldség alaplevet, egy csillagánizst, egy rúd fahéjat, a fekete melaszt,
a barnamártást, a fél narancs levének
a felét hozzáadjuk. A paradicsompürét
megpirítjuk és a mártáshoz adjuk. Az
egészet kis lángon a felére redukáljuk.
Ha elkészült, a narancslé másik felét is
hozzáadjuk, leszűrjük. 3 dkg vajat 3 dkg
liszttel begyúrunk, majd a mártásunkat
forralás közben ízlés szerint sűrítjük. A
hagymákat formára vágjuk és grillezzük.
Az összetevőket a mellékelt fotó alapján
tálaljuk.
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