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Ötödik éve...
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Öt év egy lap életében már komoly időnek számít mai világunkban. Gyorsan peregnek
az évek, gyorsan változik minden, az elektronikus média mindent megelőz, szinte egy
időben jutnak el a hírek az érdeklődőkhöz, sőt a közösségi média azt is lehetővé teszi,
hogy annál is megjelenjen a hír, aki nem is akarja. Ez azonban a felszínességet erősíti,
maximum néhány másodperces figyelmet nyerhet csak el. Villanásokat és gyors, már
el is felejtett reakciókat jelent.
A Tatai Patrióta a város olyan negyedévente megjelenő kiadványa, amely vállalta, hogy
hirdeti, terjeszti, tanítja és megszeretteti a „tataiságot”, mint városunk megtartó erejét.
Tatainak lenni alapvetően nem jelent mást, minthogy több-kevesebb ideje itt élünk ebben a városban. Aki persze régi tatai családból származik, úgy gondolhatja – sokszor
így is éli meg –, hogy az ő élete ősei életének, s így tataiságuknak a továbbélése is.
Ezért rájuk nagyobb felelősség is hárul a régi tataiak hagyatékának kutatásában, őrzésében, a mai világba való átültetésében. Azoknak pedig, akik nem túl régóta élnek itt
vagy mostanában költöztek hozzánk és választották az élő vizek városát otthonuknak,
a tanulás és a beilleszkedés, a város kincsestárának megismerése és megszeretése
a feladata. Házat lehet venni, de otthont is kell teremteni benne, az emberhez méltó
élet alapkövetelménye ez. Lehet lakóhelyül választani a várost, de tataivá válni komoly
munkát, befektetést igényel.

Kedves Olvasó!
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A tavalyi év szép eseménye volt Tata és Tóváros egyesítésének
nyolcvanadik évfordulós megünneplése. Kiállítással, kiadványokkal
és egy nagyszerű zenés színdarabbal elevenítettük fel az akkori időket. Sok család személyes emléke is beépült a darabba, melyet tataiak adtak elő. Így vált az emlékezés mai közösségteremtéssé, hiszen
a Tatai Versbarátok Köre további nagyszerű helyi tehetséggel kiegészülve tanulta meg és játszotta el a darabot. Szeretnénk idén is folytatni a már hagyománnyá váló Tata történelmét bemutató színpadi
művek sorát. Pár éve megemlékeztünk az 1510-es országgyűlésről,
aztán a tatai ’56-ról, tavaly pedig a két község fent említett egyesítéséről. Idén elkészül az Esterházy-kastély felújításának első üteme,
talán az ő családjuk életének részleteit bemutató darab lehetne a
méltó folytatás... Nemcsak az építkezésekre, új vagy régi épületeink,
utcáink, tereink megújítását jelentő fejlesztésekre, hanem a szellemi
gyarapodásra is − legyen az akár irodalmi, zenei, színpadi mű vagy
képzőművészeti alkotás − nagy-nagy szükségünk van ahhoz, hogy
Tata valóban otthonunk legyen.
Köszönet a Tatai Patrióta íróinak, szerkesztőinek, az önkéntes terjesztőknek, az előfizetőknek, hogy ötödik éve éltetik a lapot. Várunk
minden ötletet, cikket, javaslatot közéleti magazinunk további fennmaradásáért.
Jó ötlet volt, hogy sorozatban számoljunk be a tatai értéktárba felvett helyi kincsekről, ez idén is folytatódik. Ugyanígy továbbra is
megismerkedhetünk a helyi sport történelmével és a legújabb tatai
kiadványokkal az újabb és újabb tatai fejlesztések mellett, sőt még
lelki táplálékot is kaphatunk.
Szeresse és olvassa a magazint, legyen tatai patrióta ebben az évben is!

Michl József
polgármester
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Tata is a
családokban
l tja jövőjét

Orbán Viktor miniszterelnök új, hétpontos családvédelmi akciótervet jelentett be február közepén Budapesten tartott évértékelő beszédében. A program
célja, hogy a vágyott gyermekek megszülessenek, a
világra jött gyermekek nevelése pedig könnyebb legyen, ugyanis Magyarország a családokban látja a
jövőt, a gyermeket vállaló családok támogatásával
szeretné megoldani a nemzet demográfiai problémáit.

A városvezetés támogatja
a kormány új, hétpontos
családvédelmi akciótervét,
amely a vágyott gyermekek
megszületését és a családok életét támogatja,
hiszen az intézkedések a
tatai családokat is érintik,
és az újszülött gyermekek
nemcsak a nemzetnek,
hanem a városnak is születnek.

1. Bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden negyven év alatti nő tízmillió forintos kedvező kölcsönben részesülhet első házassága
után. Az első gyermek megszületésekor három évre
felfüggesztik a törlesztést, a második gyermek után a
tőke harmadát el is engedik, a harmadik gyerek után
pedig a teljes tartozást.
2. Bővül a Családi Otthonteremtési Kedvezmény
(CSOK) is. A kétgyermekes családok tíz, a három
vagy annál több gyermekesek pedig tizenötmillió forint támogatott kölcsönt vehetnek igénybe új lakás
vásárlásakor. A jövőben ezt a hitelt használt lakások
vásárlására is felhasználhatják. Újdonság még, hogy
megszűnik az ingatlanokra vonatkozó harmincötmillió
forintos értékhatár is.
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A hétpontos terv részletei a következők:

AKTUÁLIS
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3. A második gyermek születésekor egymillió, a harmadik gyermek
születése után négymillió forintot
vállal át a kormány a családok jelzáloghiteléből.
4. A legalább négy gyermeket
szülő nők életük végéig mentesülnek a személyi jövedelemadó
fizetése alól.
5. A legalább háromgyermekes
családoknak két és fél millió forint
vissza nem térítendő támogatást
ad az állam egy új, hétszemélyes
gépjármű vásárlásakor.
6. A kormány 2022-ig megvalósítja a teljes bölcsődei ellátást,
húszezerrel több férőhelyet hoznak létre.
7. Bevezetik a nagyszülői gyedet.
Ezt a dolgozó nagyszülő veheti
igénybe, amennyiben a szülők saját gyed jogosultságukat átadják.
Tata város vezetése üdvözölte a
kormány családvédelmi akciótervét, ugyanis számos tatai család is
érintett, sőt sokan vannak, akik a
kormány korábbi támogatásaiban
is részesültek. Például a CSOK
nyújtotta lehetőségeket 2018 közepéig nyolcvanhat család vette
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igénybe a városban: hatvanhét
tatai és tizenkilenc más településről betelepülő. Az elmúlt években
mindannyian szemtanúi lehettünk
annak, hogy fellendült a város ingatlanpiaca. Rengeteg használt
és új társasház, családi ház épült
vagy cserélt gazdát. Bizonyos városrészek teljesen megfiatalodtak.
Az önkormányzat számos tulajdonában lévő bérlakást teljesen felújított, az igényeknek megfelelően
pedig növelni is szeretné a költségalapú bérlakások számát.

A város vezetése mindig is szívén viselte a családok sorsát, kiemelt figyelmet fordított támogatásukra. Az elmúlt években számos
intézkedést vezetett be, amelyekkel a tatai családok életét szeretné megkönnyíteni, többek között
jelentős támogatást nyújt a gyermekek étkeztetéséhez, és ingyenes buszbérletet ad a tatai iskolásoknak. Már a családalapításhoz
is segítséget nyújt a fiataloknak:
2019. január elsejétől ingyenessé tette a házasságkötést a tataiaknak. Nem kell fizetniük sem a
Városházán, sem külső helyszínen tartott esküvő után, sőt még
a hivatali időn kívül sem. Az új
intézkedés sok párt érint, hiszen
2017-ben és 2018-ban is több
mint kétszázhatvan esküvőt tartottak a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal szervezésében, és mindkét évben száz fölött volt a tatai
párok száma.
Michl József polgármester minden újszülöttet és családját külön
írásban köszönt, ezzel is kifejezi
a város családokhoz, gyermekekhez való hozzáállását: Tatán
minden új élet nagy öröm! Tavaly

AKTUÁLIS

A
-es tanévtől kezdve minden
. és . évfolyamos középiskolás tanuló
kétszer kéthetes külföldi nyelvi kurzusra
juthat el állami nanszírozásban.
új játékeszközöket helyeznek el.
Ezenkívül, amennyiben a költségek lehetővé teszik, a kerítést is
megújítják.
A bölcsődei és kisebb óvodai
fejlesztések mellett folyamatosan
napirenden van egy új bölcsőde
és óvoda létesítésének terve is
az új-hegyi városrészben, hogy itt
is lehetősége legyen a szülőknek
lakóhelyükhöz közel elhelyezni
gyermeküket. Mihelyst pénzügyi
források állnak rendelkezésre, a
város nekikezd a projektnek.
A kormány másik új családtámogató intézkedéséhez – miszerint
a 2020/2021-es tanévtől kezdve
minden 9. és 11. évfolyamos középiskolás tanuló kétszer kéthetes külföldi nyelvi kurzusra juthat
el állami finanszírozásban – Tata
városa javaslattal is élt. Michl
József polgármester levélben
fordult Dr. Kásler Miklós emberi

erőforrások miniszteréhez, hogy
a nyelvtanulási gyakorlóhelyek
kijelölésénél kiemelt szerepet
kaphassanak a testvérvárosok.
Vagyis egy tatai gimnazista választhassa Gerlingent, Tata testvérvárosát is német nyelvű kurzusának helyszínéül. Ezzel nemcsak
tudását, hanem a város több évtizedes testvérvárosi kapcsolatát is
erősíthetné.
A város vezetése azon dolgozik,
hogy az elérhető támogatásokat
továbbra is biztosítsa, illetve újabb
olyan intézkedéseket vezessen
be, amelyekkel könnyítheti a tatai
családok életét, a magyar családok életét, ugyanis Tata is bennük
látja jövőjét.
Pállné Bodonovich Ágnes
Ábrahám Ágnes Barbara
fotók: Ábrahám Ágnes Barbara
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összesen százhatvankilenc gyermeket üdvözölt a városvezető.
Városunk képviselő-testülete folyamatosan keresi a gyermekek
nevelését, ellátását szolgáló intézményi háttér fejlesztésének lehetőségeit is. Tavaly többek között
arról döntöttek, hogy fejlesztik a
százhat férőhelyes Csillagsziget
Bölcsődét, amelyhez százötvenmillió forintos támogatást nyertek
el. A projekt első ütemében felújítják és bővítik a bölcsőde konyháját. A jelenlegi háromszáz adagos
főzőkonyhát hatszázötvenre növelik, amely így alkalmassá válik
más intézmények kiszolgálására
is. A jövőben nemcsak a bölcsődének, a Kincseskert és a Kertvárosi óvodának főznek, hanem a
Geszti és a Fürdő Utcai óvodába
is ők szállítják majd az ételt. A
pályázat következő ütemében két
gondozási egységet újítanak fel,
amely négy csoportszoba és a
hozzájuk tartozó mosdók, öltözők
teljes körű renoválását jelenti. Bővítik a tornaszobát is, hogy minél
nagyobb helyiség szolgálja a kisgyermekek mozgásfejlődését. Az
udvart is megszépítik, kicserélik
a régi burkolatot, parkosítanak, és

21. SZÁZADBAN JÁRUNK

Tehetségközpont nyílik Tatán
2019: nagy előrelépés a tehetséggondozásban Tatán, ugyanis olyan tehetségközpont
nyílik a volt Piarista Rendházban, amely
nagyszerű lehetőséget kínál nemcsak a
városnak, hanem az egész régiónak. A
vizek városában és környékén nagyon sok
könnyűzenében jártas vagy a műfaj iránt
érdeklődő fiatal zenész él, akikre büszkék
lehetünk. A tehetségközpont nem csupán
iskola, hanem igazi műhely lesz, ahol az
érdeklődők megtanulhatják a szakmai
alapokat, igénybe vehetik a hozzá szükséges technikai eszközöket, felszereléseket.
Ráadásul a centrum kialakítása nyomán
a Piarista Rendház másik szárnya is megújul. Pap Tiborral, a Peron Music Alapítvány
elnökével és a tehetségközpont szakmai
munkájáért felelős vezetőjével beszélgettünk.

tatai patrióta / 2019 tavasz

Mi valósul meg a születő tehetségközpontban?
Letesszük Tatán a könnyűzenei
oktatás alapjait. Ami a szakmai
részét illeti, az új központban lesz
hangszeres oktatás, kompetenciafejlesztés, zeneipari képzések,
hangszeres és zeneipari workshopok, előadások és
persze sok minden
más. Vannak még bőven terveink. Ami az
infrastrukturális
fejlesztéseket illeti, lesz
koncertterem, oktató

és képző terem, hangstúdió, iroda
és kiszolgáló helyiség. Igazi zenei
központ jön létre a zenei oktatás
széles spektrumával.
Miért épp Tatán nyílik a tehetségközpont?
Tata város vezetése kezdettől

fogva támogatta kezdeményezésünket: mellénk állt és befogadott
bennünket. Az önkormányzattal
közösen írtuk meg a pályázatot
a központ megvalósítására, amelyet aztán a város nyújtott be, és
el is nyerte a támogatást. Tatán
nagy hagyománya van a művészeti és zenei oktatásnak. Kiemelt
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Hogyan és milyen előkészítő
feladatokban vehettek részt a
fiatalok?

feladatnak tekintik, hogy ezt a
lehető legmagasabb színvonalon valósítsák meg. A Menner
Bernát Alapfokú Művészeti Iskola
zeneművészeti és képzőművészeti ágban tanítja a 6-18 éves
korosztályt. A Református Egyház
által fenntartott Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola pedig a
néptáncot, népzenét és a népművészetet népszerűsíti. A Peron
Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ új
színt visz a zenei oktatásba, jól
kiegészíti a már meglévő kínálatot.

Mikor és milyen programokkal
indul a szezon?
Már fut egy projektünk, amelynek keretében zenei, zeneipari és
egyéb rövid, kedvcsináló negyvennyolc órás képzéseket biztosítunk
ingyen a Rendház már működő
szárnyában. Ha elkészül a tehetségközpont, akkor ezeket már ott
fogjuk tartani. Terveink szerint
szeptember elsején nyitja meg kapuit. Ekkor kezdjük el a költségté-
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A eron Music
Könnyűzenei
ehetséggondozó
és Képző Központ
új színt visz a
zenei oktatásba,
jól kiegészíti a
már meglévő
kínálatot.

Tavaly decemberben ötletnapot szerveztünk, amelyre nagyon
sokan jöttek el: fiatalok és szakemberek egyaránt. Bemutattuk a
leendő központot, és ismertettük
jövőbeni működését. Ezenkívül mi
is kikértük a jelenlévők véleményét, fontosnak tartottuk, hogy ők
is elmondhassák, milyen elképzeléseik vannak, mit gondolnak a
koncepcióról. Feljegyeztük észrevételeiket, igényeiket. Helyi szakemberekkel, fiatalokkal fogunk
dolgozni, közülük sokan kapnak
majd feladatokat, projekteket,
programokat vezetnek majd.
2018
októberében
Debrecen, Eger és Pécs után Tata
adott otthont az éves országos
könnyűzenei
konferenciának,
amelyet az NKA Hangfoglaló
Könnyűzene Támogató Programmal, a Könnyűzenei Szolgáltató
Irodával és a Hangőr Egyesülettel
szerveztük közösen. A volt Piarista
Rendházban megtartott esemény
témája a valódi tehetségkutatás
és gondozás a könnyűzenében
volt, valamint a könnyűzenei oktatás a Kárpát-medencében.
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rítéses hangszeres oktatásokat és
az egyéb programokat is. Élettel
akarjuk megtölteni a központot,
szeretnénk, ha mindenki eljönne egyszer és megnézné, milyen
lehetőségeket kínálunk. Kedvet
akarunk szerezni a zenéhez, a
zenéléshez. Nemcsak az a célunk, hogy különleges gyerekekkel foglalkozzunk, hanem az is,
hogy mindenki fölfedezze saját
tehetségét és megszeresse a zenét. Ennek érdekében elhozzuk
Tatára az országos zenei expót,
a Hangszert a kézbe című egyhetes programot, amelynek kere-

tében ki lehet próbálni több száz
hangszert,
hangszercsoportot
(dob, gitár, basszusgitár, zongora,
akusztikus hangszerek, népzenei
hangszerek, komolyzenei hangszerek), közben pedig különleges
hangszerismertetőkön és zenetörténeti előadásokon lehet ingyenesen részt venni. Augusztusban, a
nyitás előtt zenei tábort is szervezünk, ahol minden a zenéről fog
szólni.
Milyen eredményekkel büszkél-
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kedhet a Peron Music Alapítvány?
Nehéz röviden összefoglalni
huszonöt év eredményét. Húsz
éven át szerveztük a Taz-Mánia
fesztivált különböző zenekarokkal. Huszonnégy éves a tatabányai Peron Music Tehetségkutató.
Büszkeségeink között említhetem
többek között Berki Tamás és Bagossy Norbert zsűritagokat, énekeseket, zenekarokat a Margaret
Islandtól kezdve Lukács Petáig,
hanglemezek, kazetták, CD albumok egész sorát, Cserteg István
megyei könnyűzenét összefogla-

Itt Tatán is sok civilszervezettel
állunk kapcsolatban, több éve fő
partnerünk a Tatai Civil Társulás.
A legfontosabb talán mégis az az
állandó megújulás, amely a fiatalok körében népszerűvé tette a
Peron Music nevet. Munkatársainkat mindenkor a szakmai munka
minősége mellett a szív is vezérelte. A kreativitás és innováció mindenkor része volt életünknek.
Kiemelt szerepet vállalnak a
Kárpát-medencei könnyűzenei
tehetséggondozásban. Mesélne-e erről?

Több éve folyik határon belül és kívül a Peron Music Alapítvány
szerepvállalása a könynyűzenei
tehetségkutatásban és -gondozásban.
Megtanultunk
a
Kárpát-medencében
gondolkodni. Erdélyben
három nagyvárosban dolgozunk kiváló partnerekkel. Székelyudvarhelyen
2012 óta rendezzük meg
a Székelyföldi Peron
Music Tehetségkutatót.
Marosvásárhelyen
és
Kolozsvárott két-három
Pap Tibor, Bencsik János és Bajnai Zsolt
éve
vagyunk
jelen.
ló könyveit (Komárom-Esztergom Dunaszerdahelyen is több éve
megyei rocklegendák, 1998; Zene dolgozunk. Tata testvérvároaz életünk, 2009), amelyek hor- sában, Magyarkanizsán idén
dozzák a múlt legendáit, össze- májusban második alkalommal
függéseit; tehetségkutatók felépí- rendezzük meg a könnyűzenei
tését, támogatását több városban. tehetségkutatót. Tavaly a Cnesa
Büszkék vagyunk arra is, hogy Oktatási és Művelődési Intézmény
Európa tizenegy országában gaz- komplexuma fogadta az első
dagodtunk élményekkel, szervez- Vajdasági Könnyűzenei Tehetségtünk programot. Táborainkban kutató döntőjének tizenegy zetöbb mint négyezer fiatal vett részt nekarát. A VefMat Production, a
az évek során. Partneri kapcso- Peron Music Alapítvány, A
latainkat eredmények, alkotások, HANOSZ, az Öröm a zene progfejlesztések, programok igazolják. ram és az NKA Hangfoglaló
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Zenei program közös gondozásában valósult meg a rendezvény,
amelynek tétje az volt, melyik zenekar juthat be a Budapest Music
Expo színpadára, illetve a döntőbe. Vajdaságot ezúttal a szenttamási Mercury zenekar képviselte
Budapesten.
Kik a leghíresebbek a 25 év tehetségei közül?
Országos könnyűzenei konferencia

Cserteg István és Jáger Dávid a Bláthy iskolában

a Volumen. A tatai tehetségek között nagyon egyedi kapcsolatunk
volt az igazán különlegeset alkotó
Avion együttessel. Jó érzés, hogy
mindmáig működnek. Büszkék vagyunk még a rendkívüli zenét játszó Helló Pisti zenekarra és Varga
Lillára, akinek igazán izgalmas
hangja van. Nem véletlen, hogy
meghívást kaptak különleges
show-műsorunkba: novemberben
a Vértes Agórájával közösen
Michael Jackson emlékkoncertet
szerveztünk. A zsúfolásig megtelt
nagyteremben száz előadó lépett
fel, köztük volt a Helló Pisti, az
Oklahoma Country Band, a Black
Jack és a Jackson Criminal zenekar, a Black Time tánccsoport,
valamint Szeimann Zsuzsanna
általános iskolai és gimnazista
kórusai. A korábbi
években is szerveztünk
koncertet
Elvis Presley, John
Lennon, Kurt Cobain
és Freddie Mercury
emlékére. Ezeken is
megyei előadók léptek színpadra. Pápai
Jocival is kapcsolatban állunk, tavaly
meglátogatta a születő tehetségközpontot:
egyeztettünk, beszélgettünk lehetőségek-

ről, tanításról. Legfrissebb fölfedezettünk az irodalom területén Jáger
Dávid ifjú költő. Tavaly jelent meg
első kötete alapítványunk gondozásában, a kanadai Nagy Angéla gyönyörű illusztrációival. Nagy sikerű
könyvbemutatók után kortárs költőként választható érettségi tétel lett
a tatai Bláthy iskolában. Ugyanilyen
büszkék vagyunk még a komáromi
Portéka együttesre és számtalan
előadóra, zenekarra, akik valaha is
tehetség-gondozottaink voltak.
Hogyan lehet jelentkezni a programokra?
Hamarosan elindítjuk a Peron
Tehetségközpont facebook oldalát, ahol közzéteszünk minden információt a leendő programokkal
kapcsolatban.
Lesz-e ünnepélyes megnyitója a
központnak?
Koncertet
tervezünk
helyi
előadók és ismert zenészek közreműködésével. A Hangszert a
kézbe című egyhetes programunk
lesz az első jelentősebb rendezvényünk, amelyre több ezer érdeklődőt várunk. Ősszel pedig ismét
lesz a központban könnyűzenei
konferencia, amelyre érdekes témákkal készülünk.
Tatai Patrióta
fotók: Peron Music Alapítvány
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A Peron Music márkanévhez
hozzátartozik, hogy nagyon sok
tehetséggel dolgozhattunk az
évek során. Sokaknak jelentettünk
lépcsőt vagy lehetőséget az előrejutásban. Volt tehetség-gondozottaink, táborozóink mind a könnyűzene, mind a színház és irodalom
területén bőven adnak okot arra,
hogy büszkék lehessünk rájuk.
Igazi csillagnak számít a Margaret
Island együttes a könnyűzenében megjelenésével, lemezeivel,
fellépéseivel. Sokat dolgoztunk
velük a tatabányai Peron Music
Tehetségkutató
megnyeréséig.
Azóta is jó példák arra, mennyi
és milyen minőségű energiabefektetés, tanulás szükséges, hogy
valaki ilyen eredményt elérjen. De
ilyen etalon még Szatmári Juli és

KÖZELKÉP

A tehetség
önmagában
kevés
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Kóthay Péter, városunk kortárs festő- és szobrászművésze augusztusban városi
kitüntetést kapott Tata képzőművészeti életében betöltött kiemelkedő szerepéért,
valamint művészetszeretetre nevelő pedagógiai munkájáért. Több mint negyven
éven keresztül tanított rajzot és biológiát a Vaszary János Általános Iskolában,
diákjai számos városi, megyei, területi és országos versenyen szerepeltek sikeresen, évek óta foglalkozásvezető tanára a Tatai Tehetséggondozó Művészeti
Tábornak. Vallja, a tehetség önmagában kevés, határtalan szorgalom kell hozzá,
ezt saját bőrén is megtapasztalta.
Több fontos esemény történt tavaly az életében, többek között
Tata Városáért kitüntetés ezüst
fokozatában részesült, és negyvenegy év tanítás után nyugdíjba vonult a Vaszary János
Általános Iskolából. Lezárult
egy korszak, és elkezdődött valami új?
Örültem az elismerésnek, bár
az az igazság, nagyon meglepett.
Nyugdíjba vonulásommal nem jött
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új dolog az életembe, folytattam
képzőművészeti tevékenységemet,
amelyre most, hogy már nem tanítok, jóval több idő jut. Olyan mintha alkotói szabadságon lennék.
Délelőttönként festek, faragok,
frissen, kipihenten jóval termékenyebb az ember. Bár nem köszöntem el teljesen a tanítástól,
idén nyáron is várnak foglalkozásvezetőnek a tehetséggondozó
táborba.

Több kiállítása is volt az elmúlt
évben. Lesz-e újabb a közeljövőben?
Nagyon termékeny és mozgalmas év volt a tavalyi. Nyáron részt
vettem a Két világ határán című
kortárs kiállításon a volt Piarista
Rendház kápolnájában, amely
Tata és Tóváros egyesítése évfordulója előtt tisztelgett. Két munkát
vittem, az egyik két feszítőékkel
összecsapolt oszlopból áll, ame-

KÖZELKÉP

lyekre rávéstem a két város nevét
Szervátiusz Jenő betűtípusával. A
másik: két különböző forma, szögletes és íves, amelyeket kötéllel
összecsomóztam, így megtartják
eredeti formájukat, karakterüket,
mégis egyesülnek a kötél által.
Szeptemberben Ha eljönnek az
angyalok címmel nyílt kiállításom
a Tatai Református Gimnáziumban, a szakrális világhoz való közelítés volt a témája. Decemberben felkértek, hogy vegyek részt
a Komárom-Esztergom megyei
képzőművészek kiállításán, amely
januárban nyílt meg Lábatlanon.
Készülök egyéni kiállításra és a
tatabányai őszi tárlatra, ezekre
újabb képeket és szobrokat szeretnék készíteni, sok ötletem, elképzelésem van.
Milyen munkákat vitt Lábatlanra?
Három plasztikát, mindegyiknek
a tojás a témája. Vittem „okostojást”: könyvből kivágott tojásformát szemüveggel, fából és üvegből készült „kakukktojást”: normál
tojások és köztük egy eltérő, valamint „tükörtojást”: a tojás képe
sokszorozódik a tükrökben. Fontosnak tartom a humort, szükség
van rá a lét elviseléséhez.

Nem kényszerített, nem is terelgetett. Vallotta, hogy az alkotás
iránti vágynak belülről kell jönnie. Örült választásomnak, olykor
tanácsokat is adott. Fiatalon, ötvenhat évesen elhunyt, már nem
érhette meg nagyobb kiállításaimat, országos tárlatokon való sze-
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Mióta érdeklődik a képzőművészet iránt? Festőművész édesapja, Kóthay Ernő terelte ebbe
az irányba?

KÖZELKÉP

replésemet. Gyerekként inkább a
műszaki dolgok érdekeltek, rádiókat szereltem, barkácsoltam. Matematika-fizika tagozatra jártam az
Eötvös Gimnáziumba, ám tizenhat
évesen mégis felébredt bennem
az önkifejezés vágya, amely valószínű már tudat alatt belém ivódott
a festékek között a műteremben.
Elkezdtem Kerti Karcsi bácsi rajzszakkörébe járni, ahol elsajátítottam a rajzolás alapjait. 1973-ban
elsőre felvettek Egerbe rajz és
biológia szakra. A főiskola nagyon
termékeny időszak volt, nyaranta
is ott maradtunk és rajzoltunk,
csak két hétre jöttem haza. 1976ban szerepeltem először kiállításon, a megyei művészeti szemlén,
majd majdnem minden évben az
őszi, majd a tavaszi tárlaton.
Miért épp a biológia szakot választotta a rajz mellé? Hogyan
kapcsolódik össze a kettő?
Mindig is közel állt hozzám a természet. Nagyapám erdész volt a
Gerecsében, édesapámmal minden vasárnap kirándultunk az erdőben vagy sétáltunk a tóparton.
Gyerekkoromtól kezdve szeretem
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Tatai Tehetséggondozó Művészeti Táborban
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az erdőt, a különböző évszakokban mutatott arcát, a fényeket,
a színeket. Első faragásaim is a
természetben megtalálható formákból indultak ki: csavarodások,
fonódások, bimbók, termők és
porzók. Később is visszatértem a
természethez, gondolok itt a madaras, állatportrés vagy a tojásos
munkáimra.
Egyből a Vaszary János Általános
Iskolában helyezkedett-e el a
főiskola után?
Már a gyakorlatomat is ott töltöttem Kerti Károly mellett, aki nem
sokkal utána nyugdíjba ment, az
ő helyére kerültem. Negyvenegy
esztendeig tanítottam ott, hatszor
voltam osztályfőnök.
Minek vallja magát inkább tanárnak vagy művésznek?
Soha nem tudtam szétválasztani
a kettőt. A tanítás mellett mindig
is festettem, faragtam. Fiatalkoromban reggel hatkor alkottam,
nyolckor már tanítottam. Akkor
még több energiám volt. Mindig
jól kellett beosztani az időmet,

KÖZELKÉP

hogy mindenre jusson. Álmomban
időnként még most is tanítok.
A gyerekek általában mellékes tantárgyként tekintenek a
rajzra és a művészettörténetre.
Hogyan lehet mégis felkelteni
érdeklődésüket?
Régebben egy osztálynak heti
két rajzórája volt, általában egymás után. A dupla órába belefért,
hogy kimenjünk a természetbe,
és ceruzatanulmányokat, stúdiumokat, portrékat készítsünk.
Sokszor én is beültem közéjük
alkotni. Tetszett nekik, hogy velük együtt dolgozom. Művészettörténet órán a különlegességekkel lehet felvillanyozni őket, vagy
azzal, ha arról mesélek, milyen
körülmények között születtek a
klasszikus műalkotások. Minden
tanárnak igyekeznie kell, hogy
fenntartsa a gyerekek érdeklődését, teljesen rájuk hangolódjon, és
humort vigyen az oktatásba. Nagy
öröm, amikor évtizedek múlva is
köszönnek a régi tanítványok, és
emlékeznek arra, hogy festettünk
a Cseke-tó partján, vagy valaki

az én óráim hatására választott
pályát, az utolsó tanévben is volt
ilyen. Természetesen az is nagyon
fontos, hogy a tanár otthon legyen
abban, amit tanít, folyamatosan
képezze magát, olvasson.
Számos városi, megyei, területi
és országos versenyre készítette
fel diákjait, emellett rendszeresen foglalkozásvezetője a Tatai
Tehetséggondozó Művészeti
Tábornak. Miért tartja fontosnak, hogy külön is foglalkozzon
a diákokkal?
A rajzverseny nem olyan, mint a
természetismereti vagy matematikai, az alkotás speciális terület.
Ám bizonyos tudásra, felkészültségre itt is szert kell tenni. Csak
így lehet olyan munkát készíteni,
amely hatással van a nézőre. Rajzszakkörön a gyerekek megkapják
a lehetőséget, hogy technikailag
fejlődjenek. A táborban viszont
több idő van arra, hogy megtanítsuk az alapokat: az arányok,
formák közötti összefüggéseket, a
részletek megfigyelését, az árnyékolást stb..
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Kiállításmegnyitó a Református Gimnáziumban
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Ezek szerint a rajzolás tanulható? Nem veleszületett képesség?

zolunk, ha az alapok megvannak,
akkor aztán kialakíthatják egyéni
stílusukat.

Vannak olyan képességek, amelyek benne vannak a génekben.
De attól még, hogy valaki tehetséges, nem biztos, hogy sikeres lesz.
Elengedhetetlen hozzá a szorgalom és a gyakorlás. Diákjaimnak
is azt próbálom sugallni, figyeljék
meg, mit lehet kijavítani a rajzon,
majd kezdjék újra, próbálják meg
más sémákba terelni a vonalakat.
Segíteni kell, hogy megtalálják a
helyes irányt, nem szabad tévútra
vezetni őket, lássák reálisan magukat, a munkájukat. Ésszel raj-

Kik vesznek részt a tehetséggondozó táborban?
Olyan tíz-húsz év közötti tatai,
szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai gyerekek, akik képzőművészeti szakközépiskolába vagy
rajzszakkörbe járnak. Többen már
ötödszörre-hatodszorra vesznek
részt a táborban, látjuk fejlődésüket. Minden évben adott téma köré
épül a kurzus, amelyet művészettörténeti előadással vezetek be,
tavaly Mátyás király állt a középpontban. Tata városa évről évre
bőkezűen támogatja a tábort, így
a gyerekek olyan anyagokhoz is
hozzáférnek, amelyekhez máshol
nem. Festünk, szobrászkodunk,
rajzolunk, de még linómetszetet,
sokszorosító grafikát is készítünk.
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Valahol azt olvastam, hogy a
kortárs képzőművészek között
Ön azon kevesek egyike, aki
rajzolni is tud. Ez ma már ritkaságnak számít?

A képzőművészek jelentős része
elsajátítja a rajzolás alapjait, sőt
anatómiát is tanul. Manapság újra
nagy divat a látványra építkező
ábrázolás. A fiatalok a különlegességekre törekszenek, keresik
az újat, és próbálnak eltérni mindentől, ami megszokott. Mindenki
egyéni módon közelíti meg a művészetet. Idővel majd eldől, ki alkot maradandót. Nem hiába használtak nemes anyagokat a régi
mesterek, ők még az örökkévalóságnak alkottak. Hogy kiből lesz
ismert művész? Sok szubjektív
elem játszik közre, milyen az aktuális művészetpolitika, kit mennyire
támogatnak, emelnek fel.
Melyik a legkedvesebb témája?
Festészetben a tájképek, soksok éven át a Cseke-tó volt a kedvencem, főleg ősszel. Próbáltam
barnás tónusban vagy lágy akvarellben visszaadni azt a csodálatos látványt, amelyet a valóságban
tapasztalunk. Fafaragásoknál sokszor térek vissza az emberhez, az
emberi viszonyokhoz.
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Mindig előbb születik meg a
gondolat, és utána választok hozzá olyan eszközt, amellyel leginkább kifejezhető. Minden egyes
témát teljesen körbejárok, több
nézőpont felől közelítem meg, így
volt ez a madaras, a tojásos vagy
akár az angyalos képeimnél is.
Melyik volt a legsikeresebb
kiállítása?
1997-ben a Komáromi Kisgalériában – melyet Ölveczky Gábor
vezetett –, nyílt egy szobrászati kiállításom, ahol harminc művet mutattam be. Wehner Tibor nyitotta
meg, és Cseh Tamás énekelt: szívet melengető volt. Sok érdeklődő
jött, máig szívesen gondolok rá.
Mi lesz képei, szobrai sorsa?
Eladja őket vagy a műtermében
állnak?
Ha valakinek megtetszik egyik
művem és szívesen megvásárolja,
eladom. Ajándékozni is szoktam,
ha kérnek, például rendszeres
támogatója vagyok a Keresztény
bálnak, de vannak olyanok is,
amelyek egyelőre a műtermemben vannak.
Mi művészeti ars poeticája?
Nem könnyű elmondani, mert
nem vagyok se író, se költő. Ha
az lennék, akkor leírtam volna. A
képzőművészet nyelvén szeretném elmondani, milyen szépségek vannak az életben, milyen a
valóság, illetve elmondani az embernek, milyen az ember, tehát az
emberről az embernek az emberért. Például készítettem fából egy

házi használatú szobrot, amely
bizonyos kapcsolódásokat jelez.
Két emberi alak, egy férfi és egy
nő áll egymással szemben. Mindkettő mozgatható, vagyis ha a
hölgy haragszik a férfira, elfordítja a szobrot – és viszont. Amikor
tájképeket festek, tópartot, fákat,
erdőt, épületeket, akkor is egy idő
után visszakanyarodom az emberhez. Ha eljönnek az angyalok
c. őszi kiállításom is az emberről
szól, a szakrális világgal való kapcsolatáról, az elmúlás témáját járva körbe.
Nem korai ezzel a témával foglalkoznia?
Ahogy öregszik az ember, egyre jobban foglalkoztatja: örökké
él-e a lelke. Korábban is izgatott
a kérdés, a legelső angyalos munkáimat 1982-ben készítettem. Érdekel, mi lesz a tudatunkkal, ha
elporlad a testünk. Ahogy Kondor
Béla is mondta, az emberiség legfőbb álma az örökkévalóság. Évezredeken keresztül hitte az ember, hogy nem halunk meg, már a
görög mitológiában is voltak halhatatlanok. Netán újjászületünk,
netán feltámadunk? Nem könnyű
ezt a témát megközelíteni.
Michl Miklós a kiállítás megnyitóján azt mondta, bátorság kell
ahhoz, hogy az ember ilyen jellegű kérdéseket merjen feltenni.
Mindig igyekeztem gondolataimat
tehetségemhez és a lehetőségekhez mérten közvetíteni. Az elkövetkezendő évekre is bőven van
még gondolatom, elképzelésem.
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Ábrahám Ágnes Barbara,
Kóthay Péter fotóarchívuma
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Mit választ előbb, témát vagy
technikát?

VÁROSHÁZA
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Önkormányzati
gazdálkodás
2019-ben

Tata
Város
Önkormányzata
számára mérföldkő az idei év. A
gazdálkodást és az egész működést illetően nagy változást
jelent a központi ASP szakrendszerre való áttérés. A Magyar
Államkincstár és társszervei által kidolgozott rendszer teljesen
egységes Magyarország minden
önkormányzata számára. Az ASP
keretrendszeren belül fog működni az adó, a gazdálkodási, az
ipar-kereskedelem, a hagyatéki és az irat szakrendszer. Ez a
változás nem csak a hivatal munkatársait, hanem az ügyfeleket is
érinti. Egy másik fontos változás,
amit kormányrendelet ír elő, tavaly
kezdődött, miszerint a cégek és a
közigazgatás, valamint a közigazgatáson belüli kapcsolattartás
főszabályává az e-ügyintézést
teszi. Idén – a türelmi idő elteltével – kötelező, hogy az egyéni és
a társas vállalkozások már csak
elektronikus úton nyújthatják be
a hatósági ügyekkel kapcsolatos
dokumentumokat (bevallás, bejelentkezés, kérelem, működési
engedélyek iránti kérelem, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység és szálláshely-üzemeltetés bejelentése, stb.). A válaszok,
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illetve a hatósági küldemények
(értesítés, határozat, végzés, felszólítás, ellenőrzés, igazolás, stb.)
is - fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva - a hivatalon
keresztül, elektronikus úton érkeznek azokhoz az ügyfelekhez,
akiknek cégkaput kellett létesíteniük, illetve azoknak a magánszemélyeknek, akik rendelkeztek
arról, hogy az elektronikus ügyintézést választják. A jogszabály
arról is rendelkezik, hogy a helyi
adóhatóságnak 2019-től nem kell
– sem papír alapon, sem elektronikusan – adóegyenleg-értesítőt küldeni a társas és az egyéni
vállalkozások részére. A vállalkozásoknak kell figyelemmel kísérniük az adófizetési határidőket, az
aktuális adóegyenlegüket pedig
a nap 24 órájában megtekinthetik. Erről a vállalkozások az ASP
adó szakrendszer éles indulását
követően kapnak egy tájékoztató
levelet, amelyből értesülhetnek
arról, hogy a pontos adóbefizetés érdekében hol tekinthetik meg
az adóegyenlegüket. Az interneten elérhetik az Önkormányzati
Hivatali Portált (OHP), kiválaszthatják az adott települést, majd
az elektronikus azonosítás után

lekérdezhetik az adóegyenlegüket. Az ügyindítás menüpontban
találhatják a központilag kifejlesztett okos/intelligens űrlapokat
(i-forms), amelyeket az önkormányzat a saját rendeletei alapján
testreszabott és feltöltött a rendszerbe. Az okos űrlapok letöltés
nélkül kitölthetők és ugyanarról
a felületről beküldhetők az önkormányzathoz. Ezek az űrlapok
előtöltési funkcióval rendelkeznek (az ügyfél/cég adatai automatikusan betöltődnek), illetve rossz
vagy hiányos adatok esetén nem
engedik véglegezni és elküldeni
a dokumentumot. Ezeknek az űrlapoknak a feldolgozása, majd a
határozathozatal, egyéb ügyirat
létrehozása is részben automatizált lesz, ezért az önkormányzati
ügyintézés is felgyorsul. Továbbra is lehetséges az iparűzési adó
hatálya alá tartozó adóeljárások
esetében a NAV-on keresztüli
adatszolgáltatás, ügyintézés, de
ez meghosszabbítja az ügyintézési időt, és a feldolgozás is
nehezebb lesz. Továbbá az ügyfeleknek is többletmunkát jelent
a hibás tételek kijavítása. (Az
okos űrlapok használata esetén
/pl. HIPA-bevallás/ a hibázás le-

VÁROSHÁZA
A várható adóbevétel megoszlása

hetősége szinte kizárt, szemben a
NAV-os ÁNYK űrlapokkal.) Kérjük
ügyfeleinket, hogy a márciusi
adó szakrendszer átállása után
az új, elektronikusan kitölthető és
beküldhető okos űrlapokat használják!

Ebben az évben 2.310.000 e Ft
adóbevételt várunk a mellékelt ábrán szereplő megoszlás szerint.
A képviselő-testület semmilyen
adónemben nem emelte meg
az adó mértékét és új (települési) adót sem vezetett be, illetve
a mentességek, kedvezmények
sem szűntek meg.
Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának megtartása és az európai uniós pályázatok önrészének
biztosítása miatt fontos az adóbevételek növelése. Ennek érdekében folytatjuk az ellenőrzéseket,
melyek elsődlegesen az idegenforgalmi és az iparűzési adó területére irányulnak. Az iparűzési
adó esetében elsősorban a bejelentkezéseket és a bevallások
határidőben történő beérkezését
ellenőrizzük. Az idegenforgalmi
adó ellenőrzésében nagy segítséget fog nyújtani a szállásadók
kötelező on-line rendszerre
történő átállása, amely rendszerhez a helyi adóhatóságnak is

lesz hozzáférése. Az adóbevétel
növekedését a továbbiakban is
elsődlegesen az adózói kör bővítésével kívánjuk elérni, főképp
az építményadó és a telekadó
vonatkozásában. Ebben az évben
folytatjuk a nem adózó adótárgyak tulajdonosainak felszólítását
a bejelentések megtételére. (Itt is
felhívnánk a figyelmet arra, hogy a
2018. évi jogszabályváltozás miatt
a második felszólítás kézhezvételét követően kiszabott mulasztási
bírság továbbra sem mérsékelhető, kérjük a határidők pontos betartását!)
Az adóbevétel növekedését segíti az eredményes behajtási tevékenységünk is. A végrehajtható
hátralék az elmúlt hat évben jelentős mértékben csökkent. Míg
a követelés 2013-ban az adóbevétel 23,67%-át tette ki, addig
ez a szám a 2017. évi 8,65%-ról
2018-ra tovább csökkent 5,39%ra. Ebben kulcsszerepet játszott
a hatósági beszedési tevékenységünkhöz használt automatikus
inkasszó programunk, melynek
köszönhetően az eredményesség 2018-ban 65,42%-ra emelkedett. Ez még a tavalyi rendkí-

vüli eredményességet (45,91%)
is meghaladta (19,51%-kal). Az
elmúlt évben készült el két új saját fejlesztésünk. Automatizáltuk
az OEP-lekérdezést és az ehhez
kapcsolódó letiltásokat, valamint
a gépjárművek forgalomból történő kivonásának kérelmét. Ez
utóbbi eredményessége 93,85 %
lett.
Elmondhatjuk, hogy az adómorál
Tatán tavaly is tovább javult, amit
ez úton is köszönünk az adófizetőknek.
Ez azért is jó hír, mert az önkormányzat költségvetési bevételének jelentős részét – mintegy
2,31 milliárd Ft értékben –
a helyi adóbevétel adja. A
költségvetés mérlegfőösszege
10,97 milliárd Ft. Ebből a bevételből finanszírozza az önkormányzat a működési és felhalmozási kiadásait. Az önkormányzati
feladatellátáshoz a központi költségvetés általános működési
támogatással járul hozzá. Tatán
az adóerő-képesség 2018-hoz
képest nőtt, ezért az állami támogatás beszámítási rendszere miatt
településünk - a hivatal 58,31%-os
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finanszírozását kivéve - már nem
kap állami támogatást a közfeladatok (közutak, közvilágítás, köztemetők, üdülőhelyi feladatok, külterület és zöldfelület támogatása)
ellátására. A hivatal működésére
és az intézmények finanszírozásához (köznevelés, szociális és
gyermekjóléti feladatok, időskorúak otthona, gyermekétkeztetés,
bölcsőde, kulturális feladatok) önkormányzatunk 1,18 milliárd Ft
állami támogatást kap 2019-ben.
Az adó és az állami támogatás
bevételi részarányát jól szemlélteti a fenti ábra. (A 2018. évi adatok
még nem véglegesek, ezért nem
szerepelnek az ábrán.)
Az eddig elnyert európai uniós támogatással megvalósuló
projektekre fordítandó összeg
4 milliárd Ft, melynek 13%-a
önerő. A projektek jelentős ré-
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szét 2019-ben kell megvalósítani,
amelyhez még közel 1 milliárd Ft
pályázati támogatást várunk.
Ebben az esztendőben is a bevételek kétharmadát az önkormányzat működésére, egyharmadát
pedig a felhalmozási kiadásokra
tervezzük fordítani.
A kiadás nemenkénti megoszlása
a lenti diagramon látható.
Jelentős tétel a kiadásokból a
személyi juttatások és járulékai
(19%), amelyek az önkormányzat
tisztségviselőinek, a köztisztviselőknek, a közalkalmazottaknak,
a közfoglalkoztatottaknak és az
egyéb jogviszony alapján alkalmazottaknak kifizetendő illetményt,
juttatást és járulékot tartalmazzák.
A kiadások között 21%-ot a dologi kiadások képviselnek; ebből az
előirányzatból biztosítjuk az intézmények folyamatos és zökkenő-

mentes működését, valamint a városüzemeltetési feladatok ellátását.
A beruházásokra és a felújításokra a kiadások 36%-át fordítjuk.
Szociális juttatásokra (rendkívüli
települési támogatás, gyógyszerkiadások támogatása, lakhatási
kiadásokhoz kapcsolódó támogatás, tanulóbérlet stb.) 64,9 millió Ftot terveztünk az idei évre.
Az egyéb kiadások keretében
önkormányzatunk az idei évben is
több tatai szervezet tevékenységét
segíti támogatás nyújtásával. Az
egyéb kiadások között szerepelnek
a tartalékok és a hiteltörlesztés.
Amiatt, hogy az E-útdíj kedvezményt az önkormányzat nyújtja
a helyi iparűzési adóból, az adóbevétel 2016-ban csökkent, de
a kedvezmény nyújtása ellenére
azóta újra emelkedett; 2017-ben
11,27%-kal, 2018-ban további
5,39%-kal. Ha a tendencia megmarad, a többlet-adóbevételt is a város javára tudjuk fordítani.
Fesselné Harsányi Marietta
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Adó- és pénzügyi Irodájának vezetője

Készült a Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú, EFOP-1.5.2-162017-00043 azonosító számú
projekt keretében.
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Utazás a múltba
Egészen különleges élményben lehet részük azoknak, akik ellátogatnak a Tardosi
Rádiómúzeumba, amelyet a gyűjtő, Tarnóczy András saját otthonában rendezett
be. Minden vendéget személyesen kísér végig a kiállításon, és közben elmeséli a
rádiók történetét. Sőt bármelyikre mutat rá a látogató, azt be is kapcsolja, ugyanis
az összes megszólaltatható. Ma már százharminc készülékből áll a gyűjtemény,
amelyet nemrégiben megvásárolt a tatai Kuny Domokos Múzeum.
Mikor kezdte el gyűjteni a rádiókat, és hogyan lett mindebből
múzeum?
1991-ben nyugdíjba mentem, de nem akartam tétlenkedni, ezért elkezdtem rádiókat gyűjteni és felújítani. Nemcsak magamnak, hanem
másoknak is rendbe tettem néhány darabot. Huszonhét rádióm volt
már, amikor 2001-ben felkértek Tardoson, hogy rendezzek egy kéthetes kiállítást a művelődési házban. Nagy volt az érdeklődés, ezért
barátaim és ismerőseim arra biztattak, hogy csináljak a gyűjteményből állandó kiállítást. Mivel anyagi lehetőségeim korlátozottak voltak,
az önkormányzat segítségét kértem, és még abban az évben megnyílt
lakásomban a múzeum, amelyet magam rendeztem be.

Már gyermekként érdekelt, nagyon kíváncsi voltam, ki beszélhet
benne. Tanyán laktunk, és elektromos hálózat hiányában csak telepes rádiónk volt. Hat-hétéves lehettem, amikor szüleim egyszer elmentek otthonról, és én rögtön szétszereltem a masinát: kerestem benne
a beszélő embert. Többször megismételtem ezt, egy idő után feltűnt
édesapáméknak, hogy amikor távoznak, még működik, amikor hazaérnek, már nem. Még a Mikulás is megfenyegetett, ha még egyszer
szétszedem a rádiót, elküldi értem a krampuszokat. Ennek ellenére
megmaradt az érdeklődés, tizenegy évesen megépítettem első detektoros rádiómat. Sajnos már nincs meg, de egy másik, amelyet két
évvel később, 1949-ben készítettem, ma is látható és hallható a gyűjteményben. Rendszeres rádióhallgató lettem, sokszor arra ébredtem
hajnalban, hogy a fejhallgató még mindig a fejemen van. 1951-ben már
csöves rádiót építettem, rengeteget olvastam a témában, folyamatosan
képeztem magam.
Egyenes út vezetett a műszaki pályára?
Nem volt kérdés, hogy műszaki képesítést szerezzek, és ezen a vonalon helyezkedjek el. Néhány évig bemérőként dolgoztam a telefongyárban. Majd rájöttem, vannak még a rádiónál is izgalmasabb dolgok: a
műszerek. Tovább képeztem magam, és huszonhét éven át műszergaz-
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Honnan ered a rádió iránti vonzódása?

PORTA

daként dolgoztam a Villatinál, ahol a teljes műszerállomány hozzám tartozott: a beszerzéstől a gazdálkodáson át egészen a javításig minden.
Innen mentem nyugdíjba.
...és elkezdett rádiókat gyűjteni, felújítani.
Pontosan. Huszonhét év alatt négyezer-nyolcszáz órát töltöttem különféle rádiók rendbetételével. Soha nem elégszem meg annyival, hogy
újra szól, szeretem kívül-belül eredeti állapotba hozni. Egyetlen darabot
se állítok ki addig, amíg nem olyan, mint újkorában. Volt, hogy három
évig vártam a megfelelő kárpitra, amelyet végül egyik gyűjtőtársam
szerzett be Tanzániából. Gyűjteményem mind a százharminc darabja
üzemképes, megszólaltatható. Fel is kínálom a látogatóknak, válasszák
ki, melyiket szeretnék meghallgatni.
A restaurálást is maga végzi?
Kicsit beletanultam az asztalosmesterségbe is, mivel nemcsak az
elektronikát kell helyreállítani, hanem a dobozt is. Nem árt tisztában
lenni olyan fogásokkal, hogy például a készüléket borító furnérlemezt
a deszka szálára merőlegesen kell ráhelyezni, mert a deszka száradáskor szálirányban reped, ám a merőleges furnér megfogja. Kisebb
munkákat magam is elvégzek, nagyobbak esetén asztaloshoz fordulok.
Jelenleg két készüléken is dolgozom, amelyek hamarosan bekerülnek
a múzeumba.
Honnan vannak a rádiói?
Az ország minden területéről kaptam, külföldön gyártottakat is. Van
masinám Franciaországból, Németországból, Olaszországból, Ausztriából, Szlovákiából, Csehországból és a volt Szovjetunió területéről is.
Igyekeztem elsősorban itthon gyártott készülékeket bemutatni, de érdekességképpen néhány külföldi is helyet kapott. Tagja vagyok a több
mint húsz éve működő Nosztalgia Rádió Egyesületnek, negyedévente
találkozunk a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban, ahol csereberélünk, vásárolunk egymástól. Egy ilyen alkalommal nyolc-tíz terem is
megtelik régi kincsekkel. Bár gyűjteményem leginkább adományokból
bővül. Hálám jeléül minden egyes kiállított darabon feltüntetem az ajándékozó nevét a rádió típusa, gyártója és gyártási éve mellett.
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Hogyan szerzi be a restauráláshoz szükséges alkatrészeket?
Nehezen, ugyanis miután befejezték egy készülék gyártását, szép lassan a hozzávaló alkatrészek árusítása is megszűnt. Éppen ezért szívesen elfogadok ajándékba olyan készülékeket is, amelyeket már nem
lehet megszerelni, de alkatrészként még használhatók. Olykor-olykor
előfordul, hogy az interneten is találok régi elemeket.
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Bárki elhozhatja régi rádióját
és megújítja?
Sokan megkeresnek. Most nagy
divat, hogy az antik bútorokhoz
régi rádiót szeretnének. Külföldről is fordulnak hozzám, az elmúlt
években hét masinát restauráltam
Párizsba, de vannak Németországban és Ausztriában is olyan
gépek, amelyek az én munkám
gyümölcsei.
Melyik a gyűjtemény legkorábbi darabja?
A legöregebb darabok kilencvenegy-kilencvenkét évesek, ezek az úgynevezett ládarádiók, mivel a gép maga egy láda. Ekkor még nem
építették be a hangszórót, hanem a tetejére vagy melléje tették. A gyűjtők lavórhangszórónak is hívják,
hiszen mérete és alakja is hasonlít rá. A két világháború közötti időszakból is több érdekesség van a gyűjteményben. A kezdeti időszakban a Telefongyár Részvénytársaság, az Orion gyár és az EKA művek készített
rádiókat. A gyűjteményemben ezekből a készülékekből elég sok darabot láthatnak a látogatók. Érdemes
tudni, hogy Magyarországon kezdetben négy nyugati cég (Standard, Philips, Telefunken, Siemens) is épített
gyárat, hogy megspórolják a szállítási költséget. 1949-ben államosították őket, azóta egyiknek sincs magyarországi gyára.
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Melyik rádióra a legbüszkébb?
Az egyik egy – lakberendezési tárgynak is beillő – 1941-es Orion 177 AG. Igazi ritkaságnak számít, tudomásom szerint csak néhány van belőle Magyarországon, a többi nem élte túl a második világháborút. Még
az eredeti számlája és garancialevele is megvan. A másik rádió pedig olyan cseh gyárban készült, amely alig
hat évig működött 1936 és 1942 között. A rádió maga 1941-es, a gyárat pedig valószínűleg bombatámadás
érte vagy hadiüzemmé nyilvánították. Pacsirtám is van, ez arról
híres, hogy ezt a készüléket gyártották a legtovább. 1958-ban hozta ki az Orion, majd rá két évre,
1960-ban a KGST elvette tőle a
rádiógyártást. A Pacsirta viszont
továbbra is nagyon keresett modell volt, ezért a Videoton átvette
a teljes gyártási technológiát, és
még 1966-ig gyártotta.
Úgy tudom, a hifitorony őse is
megtalálható a múzeumban.
Igen, a Terta 528K, lemezjátszóval és szalagos magnóval kombi-
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nált rádió. A Telefongyár Rt. gyártotta 1958-ban. A szórakoztatóegységnek még bárszekrénye is van. Nem készült belőle sok, de nem is
átlagos polgári otthonokba szánták: az ára körülbelül egy betanított
munkás féléves átlagkeresetének felelt meg. Elsősorban minisztériumokban, megyei tanácsoknál, katonai parancsnokságokon lehetett vele
találkozni.
Van-e modern készüléke is?
Nincsen. Már az elején feltettem magamnak a kérdést, meddig gyűjtsem a rádiókat. Mivel alkatrészeim kilencvenkilenc százaléka elektroncsöves készülékhez való, nem gyűjtöm a tranzisztoros, integrált áramkörösöket. A kezdeti időszakra koncentrálok, vagyis addig, ameddig az
elektroncsöves rádiókat gyártották, 1975-76-ig.
Igényelnek-e rádiók különleges karbantartást?
Évente egyszer-kétszer bekapcsolom mindegyiket, mivel vannak
olyan alkatrészek, amelyek károsodnak, ha nem használjuk. Lassan
végigmegyek az összesen, bekapcsolok egy sornyit, szólnak egy-két
órát, majd jön a következő polc.
Kik látogatják leginkább a múzeumot?
Nemcsak itthonról érkeznek érdeklődők, hanem a világ minden pontjáról. Összesen tizennégy országból látogattak már el hozzám. Gyönyörű beírások olvashatók vendégkönyvemben, egyik legkedvesebbet egy
orosz hölgy írta cirill betűkkel. Meg is ríkattam, ugyanis egy Dunajevszkij
szerzeményt tettem fel neki. Boldoggá tesz, hogy megoszthatom másokkal azt az örömöt és látványt, amelyben kedvem telik. Sokan szép
emlékkel távoznak innen.

Tardosi Rádiómúzeum
2834 Tardos, Rákóczi Ferenc utca 8.

Egy alkalommal Michl József polgármester úr és a múzeum akkori
igazgatója, Perger Gyula úr látogatott el hozzám. Nagyon tetszett nekik a kiállítás, felvetették, hogy a múzeum szívesen megvásárolná a
gyűjteményt, amely egészen különleges módon mutatja be a rádiózás,
a híradástechnika fejlődését. Már egy ideje foglalkoztatott a gondolat,
mi lesz a gyűjteménnyel, ha eltávozom. Mindkét gyermekem Pesten él,
komoly fejtörést okozott volna nekik, hol helyezzék el, ha megöröklik.
Kapóra jött a múzeum ajánlata. 2016-ban megkötöttük az adásvételi
szerződést, amelybe záradékként bekerült, hogy a gyűjtemény életem
végéig itt marad a lakásomban Tardoson, és amíg képes vagyok rá,
fogadom a látogatókat. Ha már nem győzőm, szólok, és elviszik a kiállítást. Megnyugtat és örömmel tölt el a gondolat, hogy a rádiók jó helyre
kerülnek, ha én már nem leszek.
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Domokos Attila
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Miért döntött úgy, hogy eladja gyűjteményét a Kuny Domokos
Múzeumnak?

HISTÓRIA

Cipszer emlékek
a tatai Német
Nemzetiségi
Múzeumban
Múzeumunk gyűjteménye 2018-ban tovább gyarapodott, legfontosabb szerzeménye egy szepességi
láda, amelynek története minden bizonnyal a 17.
századra nyúlik vissza. Hogyan került Késmárkról
Tatára a díszesen faragott, festett polgári kelengyeláda? S miért került aztán a múzeum német
nemzetiségi gyűjteményébe? Elmesélem...

kodó módja. A szállítólepedőt vagy
batyuzólepedőt, amelyet falusi aszszonyok készítettek és díszítettek, a
lányok hozományába is beletették,
finomabb változatait utazáshoz, piacozáshoz használták.
A leltárkönyvi bejegyzés Szepesszombatot (Georgenberg) jelölte
meg használati helyként. Néhány
évnyi gyűjteményrendezés közben rengeteg információ derül ki
a tárgyakról még akkor is, ha néha
már teljesen esélytelennek tűnik az
utólagos dokumentálás. 2018 tavaszán a szepességi „hordkendő”
ismét a munkatársak szeme elé
került, és a használat helye rengeteg érdekes történetet rejtegetett. A
szepesszombati eredet azt jelenti,
hogy egy cipszer tárgy teszi még
színesebbé a Német Nemzetiségi
Múzeum gazdag textilgyűjteményét.
CIPSZEREK
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Szepes vármegye

Sok szerencsés tényezőnek kellett közrejátszania, hogy ez a különleges tárgyhoz 2018-ban hozzájussunk. A láda ugyan csak tavaly
került látókörünkbe, ám a tulajdonosok és a múzeum kapcsolata
1998-ra nyúlik vissza, amikor is Túri
Róbert tatai néprajzkutató egy „hord-
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kendőt” ajándékozott a múzeum
gyűjteményébe. Nevén kívül a tárgy
használati helye is bekerült a leltárkönyvbe.
Mi is az a hordkendő-batyu? Régen a magyar nyelvterület északi
részén a batyuzás az emberi erővel
történő teherhordásnak volt ural-

A Szepesség német Zips elnevezése után cipszereknek hívott
szászok a középkori vármegye
legjelentősebb gazdasági és kulturális szereplői voltak. Történetük a
13. századra nyúlik vissza, amikor
is IV. Béla az erdélyi szászok mellett
más németeket is betelepített (harmadik német ajkú betelepülési hullám), akik Magyarország különböző
városaiban, illetve nagy számban a
Szepességben leltek új otthonra.
A cipszerek vagy szepességi szászok német ajkú népcsoport, amely
a Szepességben (a mai Szlovákia
és Lengyelország területén), majd
később Máramaros környékén is (a
mai Románia és Ukrajna területén)
letelepedési jogot kapott. I. Károly
1317-ben megerősítette, hogy saját
törvényeik és hatalmi szerveik fölött
a vármegye főispánja csak névleges hatalmat gyakorol. A Szepes-

HISTÓRIA

A „HORDKENDŐ” TÖRTÉNETE
A textilgyűjtemény különleges szepesszombati teherhordó kendőjének kutatását további szerencsés
körülmény segítette: az ajándékozó
elárulta, kit takar a „hordkendőn”
szereplő SOPHIA ERTHNER név.
Egy késmárki születési hölgyet,
aki később Szepesszombaton élő
közeli rokonként került közelebb
hozzánk, és akinek életét számos
körülmény befolyásolta. A kendő útjának megismerésén keresztül egy
szepesi család története bontakozott ki előttünk.
Sophia Erthner az 1935-ben született ajándékozó anyai dédnagyanyja volt, aki a lánykori nevével
ellátott hordkendőt elsősorban az
1800-as évek elején használhatta.
Életéről – ekkora idő távlatában –

már keveset tudhatunk, de a családi fényképeken még szerepelt, igaz
már idős asszonyként. Az emlékét
őrző tárgy egyedülálló szepességi
kincsként került a múzeumba a ’90es években.
Hova vezetett vissza minket a kendő? Tata városában él egy család,
amelynek múltja időben és térben
távolra, a felvidéki városi nemesség
bonyolult történetébe nyúlik vissza.
A hordkendő egykori tulajdonosai
emlékeikkel készséggel álltak a múzeum rendelkezésére. Külön öröm,
hogy a beszélgetéseket követően
újabb tárgyakat is felajánlottak,
többek között egy családfát, amely
nagy segítségünkre volt a kutatás
elindításában. A családi emlékezet

1876-ig nyúlik vissza, ugyanis ebből az időből származnak legkorábbi személyes történeteik. 1879-ben
Friedrich Victor Kraetschmar feleségül vette Christine Medveczkyt,
aki az elbeszélések szerint az Árva
megyei Niznáról, míg az utólag
megvizsgált anyakönyvi bejegyzés
szerint Poprádról (Deutschendorf)
származott. Christine Medveczky
1877-ben három nap különbséggel ikreket hozott a világra,
Edmund és Christine Marianne
Kraetschmart. Sajnálatos módon nem élte túl a szülést, akkoriban ez gyakran előfordult, különösen ikerterhességnél. Lánya,
Christine huszonegy évesen feleségül ment Gustav Henschez

Sophia Erthner hordozókendője
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ség fénykorában, a 14. században
a huszonnégy város szövetséget
hozott létre. Autonómiája az évszázadok során mindvégig fennmaradt. Jelentőségét jól mutatja, hogy
az Osztrák–Magyar Monarchia
összeomlását követően a felvidéki
Késmárkon 1918. december 9-én
kikiáltották a Szepesi Német Köztársaságot. Egészen eddig a pillanatig
közismert volt a szepesi polgárság
magyarbarátsága, ám történeti egységtudatuk 1918-ban az önállóság
felé mutatott, ugyanis Károlyi Mihály
és kormánya nem tudta képviselni a
helybéli közösség érdekeit. Látva a
cseh hadsereg közeledését így próbálta saját kezébe venni a sorsát az
ország legsűrűbb városhálózatával
rendelkező Szepesség polgársága
(18.000 magyar és 38.000 német).
Az “állam” december 17-én, a megalakulását követő nyolcadik napon
a csehek késmárki bevonulásával
megszűnt.
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Szepesszombaton (Georgenberg),
majd sorban megszülettek lányaik: Aranka Eleonora (1899), Elsa
(1900), Christine (1902) és Magdalena Clara (1911). A jómódú, polgári család nagy hangsúlyt fektetett
gyermekei taníttatására. Múzeumunk szempontjából Elsa személye
a fontos, akinek leszármazottai ma
tatai polgárok.
„Elsa Hensch 1918-ban érettségizett Késmárkon az evangélikus
líceumban, majd Prágában a Károly
Egyetemen tanult tovább gyógyszerésznek. Az egyetem után gyógyszerészként gyakornok volt Pozsonyban
Schulek Elemér édesapjának patikájában. A két világháború között csehszlovák állampolgársága megszűnt,
és német gyökerei miatt döntenie
kellett, hogy Szlovákiában vagy Magyarországon folytatja-e életét. Végül
a család támogatásával a szlovák
területen maradás és asszimiláció
helyett akkori férjével Budapest mellett döntött, ahol még gyógyszerészként helyezkedett el, majd onnan a
család Tatabányára került, ahol élete

végéig gyógyszerészként dolgozott.
Édesanyja a késmárki családi otthonban az 1945-ös évben ugyan a
kitelepítést elkerülte, de évekig élt
saját otthona alagsorában úgy, hogy
a ház többi részét több szlovákiai
család használta. Végül az idős aszszony is az otthon elhagyása mellett
döntött.”
Bár a történet önmagában nem
egyedülálló, hiszen a világháborúk
nemcsak a nemzetiségek, hanem a
többségi társadalom életét is gyökeresen megváltoztatták. A Hensch
család sorsát mára tárgyakon keresztül is végigkísérhetjük a tatai
Német Nemzetiségi Múzeumban.
Nehéz válogatni a kincsek sokaságából, amelyek a hordozókendőnek köszönhetően a múzeum
gyűjteményébe kerültek, de néhány
különösen izgalmas darab mindenképp említést érdemel. Például Elsa
Hensch portréja, gyermekkori képe
és néhány személyes emléktárgya.
A család egy kis képeslapot is a
múzeumnak ajándékozott, amelyen
a szepesi németek himnusza, azaz

Cipszer himnusz

a cipszer himnusz olvasható. Maga
a kártya valószínűleg több száz példányban készült, egykori tulajdonosa azonban a Zipserland szót két
helyen is áthúzta, és tollal az Ungarnland, vagyis Magyarország szót írta
rá. Ez a kis kártya az áthúzott és
átírt szóval sokkal többet mond a
család identitásáról, mint bármely
más adat. Amikor a család otthona elhagyására kényszerült, végleg
előtérbe került a magyarság iránti
tisztelet. A haza, vagyis a „Heimat”
az a hely lesz, ahol életük tovább
folyatódhat. Elsa Henschről és férjéről készült képpel, számos családi fotóval és történettel válik igazán értékessé az a tárgyegyüttes,
amelynek legtöbbet bemutatott és
sokak által vizsgált darabja egy festett, faragott kelengyeláda.
A

CSALÁDTÖRTÉNET ZÁSZLÓSHAJÓJA A

LÁDA

A kelengyeláda napjainkban az a
tipikus tárgy, amelyre számítunk, ha
a múzeumban előtérbe kerül a háHensch Elsa családjának női ága
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zasság témaköre. De gyakran találkozunk vele az asztalosmesterség
kapcsán vagy a magyar bútordíszítő művészet motívumait kutatva.
Szerencsés esetben jó néhány darab került néprajzi gyűjteményekbe,
hol majdnem eredeti állapotban féltett kincsként, hol szerszámos kamrában használt mindenes ládaként.
Szerencsére a 2018-ban felfedezett
és megvásárolt tárgy az első kategóriába tartozik.
Elsa Hensch családja féltve őrizte
az ősökre emlékeztető szepességi
ládát, amely viszontagságos úton
került előbb az ajándékozó, majd a
múzeum tulajdonába. A díszesen faragott, festett, lábakon álló láda valószínűleg női kelengyeláda. A családi
emlékezetben is úgy maradt meg,
mint Elsa Hensch édesanyjának,
Christine Kraetschmarnak legféltettebb kincse, amelytől a legnagyobb
nehézségek közepette sem volt hajlandó megválni, ugyanis ez volt az
egyetlen emléke édesanyjától, aki
belehalt a szülésbe. Első pillantásra
is látszik a ládán, hogy több évszázad történetét hordozza, ám még
korai lenne messzemenő következtéseket levonni keletkezésének pontos idejéről. A forma és az analógiák

alapján valószínű, hogy a 17. századi női nemesi kelengyeládák közül
való. A magyar bútorművészetben
a 16. századtól a 18. századig a
polgári és nemesi enteriőrökben a
láda az uralkodó bútor. A 19. században már inkább a falusi szobákban találjuk meg, amelyet a magyar
néprajz festett, tulipántos ládaként
ismer. A régi magyar láda alakja
hosszúkás, két rövid oldalán lévő
fogantyúnál fogva könnyen hordozható. Ruhanemű, ezüsttárgyak, mindennemű ingóság elzárására alkalmas, becsukva asztalnak, padnak

is használhatták. Kelengyeként nagyon fontos szerepet kapott, hiszen
ebbe rakták az úri kisasszonyok
hozományának szánt kelengyét. A
láda jó ideig a szekrényt helyettesítette a lakásbelsőben, látjuk ezt
a nemesi hozományleltárakból, de
megtalálható a felső-magyarországi
és erdélyi polgárok lakásában is.
(Magyar Bútorok) Analógiák alapján
a múzeumba került szepesi láda 17.
század végi fülkagylós láda. Ezek
elkészítésében az Európa-szerte
híres nürnbergi és augsburgi
asztalosműhelyek jártak az élen.
Hazai készítésű bútorokon a késmárki ládák mellett a 17. századi ládákon és az olaszlábas asztalok káváján találkozunk ezzel a fülkagylós
megoldással. A lábazaton található
kihúzható fiók megtalálható a 16.
századi magyar ládákon is. A láda
egyik legérdekesebb része a közepén lévő nagy sárgás dísz, egyelőre
nem tudjuk, hogy a festék rejt-e valamilyen képet vagy feliratot a családdal kapcsolatban.
Jelen formáját és állagának
megóvását az utolsó tulajdonos,
Christine Kraetschmar unokája és
felesége gondos kezének köszönhetjük.
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Talán az egyik legfontosabb kérdés már a kutatásokat megelőzően
is az volt, hogyan maradhatott meg
a láda a család tulajdonában egészen 2018-ig? Hiszen a körülmények korántsem feltételezik, hogy
ehhez hasonló tárgyak nagyobb
számban maradhassanak egy egykori szepesi cipszer család birtokában. Christine Kraetschmar mégis
élete végéig őrizte a ládát, még akkor is vigyázott rá, amikor a családi villa alagsorában sokadmagával
tengette mindennapjait. Jól mutatja
a család mentalitását, hogy később
az örökösök sem akarták pénzzé
tenni a nyilvánvalóan sokat érő műtárgyat, hanem amíg csak a lakásviszonyok és az életmód lehetővé
tette, használták, vigyáztak rá. Kérelmek sorát követően tudták csak
Magyarországra hozni, ahol a férfi
örökös felesége szerencsére nem
fölösleges, lakásba nem illő ódon
tárgyat, hanem a régi, kifinomult
ízlés hordozóját látta benne. Nem
volt egyszerű megválniuk tőle. Csak
az első beszélgetés végén került
szóba, miután már megismertem
a család történetét. A láda a lakás
szép, de hétköznapokon is használt
helyiségében kapott helyet, még
mindig használták: ruhaneműket,
kézimunkához szükséges dolgokat
és mindenféle kis apróságot tartottak benne. A ház természetes
részeként volt jelen a család életében emlékeztetve őket a már nem
élő rokonokra és arra a kulturális
hagyományra, amelyen a ma élő
családtagok viselkedése alapul.
Joggal tehetjük fel a kérdést, miért
váltak meg most mégis a ládától?
Ennek oka mai életünkben keresendő. A fiatalabb generációk lakókörnyezete, életmódja olyan szinten
megváltozott, hogy többségüknek
elképzelhetetlen egy nagyméretű,
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több százéves tárgy elhelyezése a
lakásban. Gondolhatjuk, hogy ez a
generáció már nem érti a régi és
szép dolgok értékét, vagy éppen
ellenkezőleg csak a pénzt látja benne. Mindeközben azonban a láda a
múzeumba került, ahol a „szép és
régi” dolgokat nemcsak megőrizzük, hanem a történetüket is megismertetjük látogatókkal. A tárgyak
múzeumba adásával önmagunknak
is emléket állítunk, amelynek célja
ismét csak az információátadás. A
múzeumnak pedig igazi öröm, ha
a tárgyakon keresztül a hétköznapi
sorsok és életek is bemutathatók,
amelyeket sokan közel érezhetnek
magukhoz, ezáltal pedig még érdekesebbé válnak.
Érdemes belegondolnunk abba
is, hogy a korábbi időkhöz képest
mennyi minden áll rendelkezésünkre, hogy megőrizzük az elmúlt idők
emlékét. Beszkennelhetjük a régi
fényképeket, mappába rendezhetjük, történetüket számítógépbe írva
vagy szerencsésebb esetben még
élő rokonok elbeszéléseit hangfelvétel formájában is megőrizhetjük.
SD kártyákon és pendrive-okon
rengeteg adatot tárolhatunk, az
okostelefonok segítségével egész
életünket dokumentálhatjuk. Persze kérdés, mi marad meg ebből
a következő generációknak. Mit
mondanak majd az összegyűjtött,
gondosan rendszerezett emlékeink
a mi életünkről, mindennapjainkról?
Mi lesz belőle méltó vagy esetleg
szép, hogy tovább őrizzék? Biztosan leírjuk-e egyszer, mi történt
velünk akkor, amikor az a remek
fotó készült? A lehetőség ott van
a kezünkben, van bőven papír, de
rá is mondhatjuk az okostelefon
hangfelvevőjére, mi történt velünk,
hogyan éltünk meg egy fontos,
szép vagy esetleg nehéz feladatot.

De valóban megtesszük-e ezt, ahogyan elődeink tették? Akiknek még
a manapság mindennapinak számító papírja sem volt, mégis felírták a
fontos életeseményeket (születés,
halál, jó vagy rossz termés) a szekrényajtó belsejére. Ezek a tárgyak
az örökkévalóságnak készültek,
fontosságuk,
megbecsültségük
nem engedte kidobni őket. Mi pedig ezeknek köszönhetően kerülünk abba a szerencsés helyzetbe,
hogy a múzeumban olyan tárgyakat
kapunk, amelyeknek története már
nem vész el. A különlegesen szép
szepességi láda tehát nemcsak
kiváló megmunkálásával, hanem a
megőrző tatai család történetével
együtt válik a múzeum egyik legnagyobb kincsévé. Persze nem biztos,
hogy megmarad az örökkévalóságnak, hiszen ki tudja, milyen lesz a
világunk néhány évtized múlva, de
közösségünk egy tagjának múltját, általa pedig városunk kulturális
hagyományainak egy apró mozaikdarabját már biztosan megőrzi és
továbbadja.
Busa Mónika
néprajzos, muzeológus
Fotók és képek:
Kuny Domokos Múzeum
Német Néprajzi Gyűjteményéből
Felhasznált irodalom:
Magyar Néprajzi Lexikon,
Akadémiai Kiadó, Budapest.
1977-1982
Bárányné Oberschall Magda:
Magyar Bútorok, Officina,
Budapest. 1944
Készült a Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú, EFOP-1.5.2-16-201700043 azonosítószámú projekt
keretében.
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Tatai malmok
A régmúltban Tatán, a vizek városában igen jelentős szerep jutott a malmoknak. A víz energiáját
felhasználó berendezéseket és
a hozzájuk tartozó épületeket a
gabonafélék őrlésére, valamint a
posztó, a gyapjúszövet tömörítésére használták városunkban. Utóbbiakat nevezzük kallómalmoknak.
A tatai vízimalmok részei a város
ipari múltjának, a nyersanyag-feldolgozás ipari műemlékei, amelyek sajátos formáikkal kiemelkednek az utcaképből egyedivé téve
Tata arculatát.
Dr. Körmendi Géza kutatásai
alapján elmondható, hogy már
a 13-14. századi oklevelekben
is említést tesznek tatai vízimalmokról. Akkoriban már a jelenlegi Jenő-, József-, Miklós- és
Pötörke-malom helyén is malmok
működtek. A tatai malomipar
Zsigmond király uralkodása idején
indult virágzásnak: közel tizenöt
malom őrölt gabonát. A török világ
alatt egy kivételével elpusztultak.
Esterházy József 1729-ben elhatározta, hogy posztó manufaktúrát
alapít Tatán, ennek köszönhetően
a 18. század végére egyre több
csapómester telepedett le, akik
céhbe tömörültek, ők használták a
kallómalmokat. A munkások zöme
német származású volt. Később
a posztóipar oly mértékben fellendült, hogy a meglévő hat kallómalom ennek kiszolgálására már
kevésnek bizonyult. A csapóipar
egészen a reformkorig növekedett,
majd visszaszorult, s ezt követően
már nem volt meghatározó iparág.
Emlékét a Csapó utca neve őrzi.
Körmendi Géza tollából az is

ismert, hogy a török világ alatt
odalett malmok nagy részét
Fellner Jakab építette újjá az
Esterházy-uradalomnak. A reformkorban Tatán és környékén harmincöt uradalmi vízimalom dolgozott nyolcvankét kerékkel. Lisztet
őrölt a Cifra-, a Nepomucenus-, a
József-, a Pötörke-, a Tóvárosi-, a
Miklós-, a Sándor-, a Jenő- és a
Berta-malom.
A tatai vízimalmok közül a
Jenő-, József- és a Miklós-malmot
Stegmayer Máténak, a Kuny
Domokos Múzeum munkatársának
javaslatára vette fel a Tata Települési
Értéktár Bizottság a tatai értékek
közé.
A Jenő-malom az Angolkert szélén, a műromok és a Pálmaház
szomszédságában található. Szabadon álló, téglalap alaprajzú,
egyemeletes, nyeregtetős épület.
Dél-keleti felén áll a vörös mészkő
zsilip; az egykori malomkerekek
az épülettömb keleti felén voltak, a
déli oldalon utólagos hozzáépítés
van. A malmot a Pokol-forrás vize
hajtotta. Korábban Pék-malomnak
hívták a bérlő család nevéből eredően. 1890-től a Muraközy család
bérelte, tőlük 1900-ban Lampert
Bálint vette át. 1920 táján a malom leállt, mert javításra szorult,
azonban nem áldoztak rá. Később
jéggyárat létesítettek benne. Az
1950-es évektől raktárként, majd
szivattyúházként működött. Jelenleg egyedüli, városi tulajdonban
álló malomépületként várja mihamarabbi felújítását és hasznosítását. Az angolkerti rehabilitáció III.
ütemében nyílik lehetőség a rekonstrukcióra. A benyújtott építészeti és kertrendezési tervek 2019
januárjában kapták meg az örök-

ségvédelmi engedélyt.
A József-malom a Malom-patak
mellett épült, szabadon álló, téglalap alaprajzú, kétszintes épület.
Északi és déli oldalához egy-egy
nyeregtetőt toldottak. Belső tereit
jelentősen átalakították. Eredetileg
kallómalom volt, az 1770-es években Fellner Jakab tervei alapján
korszerűsítették. 1791-ben a majolika gyár részére vásárolták meg
festékzúzónak. A gyár megszűnése után visszaállították kallónak, s
csak 1868-ban lett belőle lisztőrlő
malom. Ekkor vette bérbe Stingl
Károly.
Modernizálása
során
Ganz-turbinával is felszerelték abból a célból, hogy a szomszédos
bőrgyárnak is energiát adjon. A
turbina azonban nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket: se a bőrgyárat, se a malmot nem hajtotta.
Ekkor Stingl felmondta a bérletet,
majd az utána jövő bérlő is hamar
otthagyta. Ekkor lekapcsolták róla
a bőrgyárat, s az uradalom visszahívta Stinglt, s övé maradt egészen
1922-ig. Utána Méhes Ferenc vette ki, aki egészen haláláig, 1935ig bérelte. Majd veje, Gruber Imre
használta 1947-ig, amikor is ifj.
Esterházy Miklós eladta Tárnok
Andrásnak. 1950-ben államosították, majd raktárként működött. Az
1990-es években üzletházzá alakították, majd 2017-ben felújították,
azóta szórakozóhelyként üzemel.
A Miklós-malom a Kodály térrel szemben, az Ady Endre úton
található, szintén a Malom-patak
mellett. Szabadon álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes épület. Az 1760-as években Fellner
Jakab tervei szerint alakították át.
A 18-19. században négy vízkerék
hajtotta. A 18. században huzamo-
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sabb ideig a Glanz család, az 1800as évek első felében Titteldorf
Rupert bérelte. Az 1860-as években Bürchner József bérlő a malmot modern gépekkel szerelte föl.
A nyugati toldaléképületet, a molnárlakást is az ő idején építették
hozzá. 1947-ben ifj. Esterházy
Miklós eladta Pályka Dezsőnek, az
államosítást követően még 1966ig működött. 1973-ban múzeum
céljára alakították át. Jelenleg felújítás alatt áll.
Egyik legismertebb malom Tatán
a Cifra-malom, amely az Öreg-tó
középső zsilipjénél, a Tata és Tóváros egyesítését jelző kő szomszédságában található. Szabadon álló, L-alaprajzú, kétszintes
malomépület. Nyugati oldalán öt
malomkerék helyezkedik el. Az
egykori üzemtér díszes kialakítású
pillérekkel alátámasztott, fafödémmel két szintre osztott. Az egyik
pilléren 1753-as évszám látható.
Korábbi malom felhasználásával
épült a 18. század közepén, 1753ban leégett, majd 1755-ben újjáépítették. 1904-ig részes molnárok bérelték. 1921-1950 között a
Johannesz molnárcsalád bérelte.
1950-ben a Terményforgalmi Vállalat tulajdonába került, 1953-ban
modernizálták. Az őrlést 1968-ban
szüntették meg, berendezését
1973-ban leszerelték. 1982-1985
között elkezdték felújítását, amely
félbemaradt. Nevét a hagyomány
szerint az emeleti stukkódíszes
mennyezetű teremről kapta, amely
az 1980-as évek közepén meg-

semmisült. Több kísérletet is tettek
felújítására. Korábban fesztiválok,
jeles események alkalmával kiállítást is rendeztek belső terében.
Jelenleg magántulajdonban van,
üresen áll.
A város szívében, a régi
„Burgundián” található a Wágnermalom, mai nevén Wágner-ház.
A tatai hagyomány szerint a bencések
középkori
Burgundiamalma később Kotyogó vagy
Kása-malom néven is ismert volt.
Körmendi Géza szerint az idősebb
molnárok emlékezetében egy
Csányi nevű személy volt a legrégebbi bérlője. Kerekeit a közeli
Lo Presti-forrás vize hajtotta.
1840-ben id. Wágner Lajos vásárolta meg az épületet és a működtetéshez elengedhetetlen vízjogot, róla kapta a Wágner-ház
köznapi elnevezést. 1895-ben az
épület egy részében kádfürdőt
létesítettek, majd a malom 1918as bezárását követően az udvaron strandfürdőt nyitottak. Az
1980-as évek végén a városi
kórházhoz kapcsolódó orvos- és
nővérszállót alakítottak ki benne.
A később folyamatosan pusztuló épületet 2013-ban újították fel.
A műemlék épületben működik
a Tatai Egészségügyi Alapellátó
Intézmény, azaz az orvosi ügyelet
és a védőnői szolgálat. Az átalakítások folyamán a mindenkori
tulajdonosok figyelmet fordítottak
a még megmaradt értékek megmentésére is: például egy eredeti
állapotban megőrzött malomköre,

és a ház bejáratának két oldalán
ma is látható vastag vízkőrétegre,
amelyet az évszázadok alatt a malomkövek felhordtak a falra.
Körmendi Géza a malomban folyó munkát is ismertette. A régmúltban az őrlés idején hosszú
kocsisor állt a malom épülete
előtt. A gazdák a bejáratnál figyelték, mikor kiáltják a nevüket. Ha a
molnár szólt, a gazda a kocsival a
lépcsőhöz állt és fölemelte a gabonás zsákokat. A segéd a zsáktoló
kocsival betolta a gabonát a malomba a mázsához. Minden beérkezett gabonát lemértek. A mérés
után beöntötték a felvonó garatba
és felhúzták a tároló helyre. A tárolók deszkából épített kamrák. A
Cifra-malomban például önműködő mérleg volt, amely úgy mérte a
gabonát, ahogy az átment rajta. A
két mérleg közül az egyik a piszkosat mérte, ahogy felment a tárolóba, a másik a tisztát, megkoptatottat, amely ráment a malomra.
A gabonát mindig is koptatták. A
búza először egy rostára került,
amely kiválasztotta a nagyobb szemeket, aztán a kisebbeket. Aztán
kapott egy szelet, amely a búzánál
könnyebb részeket, üszögöt, port
kivitte. Ezután következett a hámozó. A hámozó után a gabona egy
nedvesítő készülékbe ment. Az
így megnedvesített gabonát a felvonó vitte fel a pihentető kamrákba. Nyolc órát kellett pihentetni,
hogy kicsit megtapadjon a külső
héja, a vörös rész ne törjön bele,
s ezáltal fehér legyen a liszt. A pi-

Jenő-malom

József-malom (jelenleg Ucca-bár)

Miklós-malom
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A bizottsághoz érkezett javaslatok
alapján a települési értéktárba felvételt nyertek a következő értékek:
• Víz, Zene, Virág Fesztivál
• a város épületeinek bejáratánál
megtalálható kerékvető kövek,
kapu tartóoszlopok, valamint
korábbi birtokhatárkövek és
útikilométer-kövek
• a volt Esterházy-pezsgőgyár és a
tóvároskerti vasúti megálló között
húzódó dupla hársfasor
• Magyary Zoltán szakmai és
tudományos munkássága
• Dobroszláv Lajos festőművész
munkássága
• Tatai Vadlúd Sokadalom
• Kálvária-kápolna és szoborcsoport
• Menner Bernát zeneszerző
munkássága és a menneri életmű
tárgyi és szellemi emlékei
• Eötvös József Gimnázium épülete
• a tatai Öreg-tó lehalászása
• Berta-malom
• Pötörke-malom
• Nepomucenus-malom
• Cifra-malom
• az 1940-44 között működő Tatai
Népfőiskola tevékenysége
• Tatai Minimarathon nemzetközi
futóverseny
• Kerti Károly grafikusművész
munkássága
• a tatai alakor búza

tak őrlési szünetet. Az első január
végétől február végéig, a második
pedig május végétől június végéig
tartott. Eközben végezték el a kisebb javításokat, meszeléseket.
A letűnt korok hangulatát hozzák vissza a megmaradt malmok
Tatán, s talán még sokáig csodálhatjuk a rozogán is gyönyörű épületeket. Ám, ha gondos gazda vigyáz rájuk, a felújítás után további
esztétikai élményt is nyújtanak az
utókornak.
Összeállította:
Izsáki Zsuzsanna
(fotók: Izsáki Zsuzsanna)

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba a tatai értékek közül
már bekerült:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Angolpark
Agostyáni Ökofalu
Által-ér völgyi kerékpárút
Fényes-források
az angolkerti Tükör-forrás, a Pokol
vagy Angyal-forrás
Tatai Minimarathon
Tatai Patara
Mikoviny Sámuel Által-ér evezős
emléktúra
Víz, Zene, Virág Fesztivál
Tatai vár és épített környezete
Tatai Edzőtábor
Harangláb
Német Nemzetiségi Múzeum
Kirstály Imperial Hotel
Pálma rendezvényház
Magyary Zoltán szakmai és
tudományos munkássága
az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére készült
emlékmű a várudvaron
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve a körforgalomnál
a tóparti kopjafa
az Almási úti temetőben lévő
emlékmű a magyar katonákért
az Almási úti temetőben lévő első
világháborús emlékmű

• az Erzsébet téri első
világháborús emlékmű
• a Hősök terén lévő első
világháborús emlékmű
• a zsidó temetőben lévő első
világháborús emlékmű
• a Kodály téri Hősök emlékműve
• a Váralja úton lévő II. világháborús
emlékmű
• a magyar királyi “Szent István”
3. honvéd gyalogezred emlékoszlopa
• a zsinagóga udvarán álló
Holokauszt-emlékmű
• a református templom udvarán
álló kettőskereszt
• a Naszályi úti kereszt
• az agostyáni Laub-kereszt
• az agostyáni templom melletti
kereszt
• az agostyáni Zondletter-kereszt
• a Testvérvárosok parkjában álló
Testvérvárosok könyve
• Tatai Vadlúd Sokadalom
• Menner Bernát zeneszerző
munkássága, a menneri életmű
tárgyi és szellemi emlékei
• Dobroszláv Lajos festőművész
munkássága
• a tatai malmok
• a tatai Öreg-tó lehalászása
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Wágner-ház

hentető kamra után következett a
törethenger: felbontották a búzát,
kivették belőle a darát. Majd a szita külön osztályozta a búza lisztjét,
dercéjét, apróbb és nagyobb szemű daráját. A dara ráment a daragépre, amely megtisztította, majd
a felvonó bevezette a sima őrlő
henger garatjába. Az itt nyert liszt
lett a kenyér-, illetve a finomliszt. A
liszteket őrlés közben ellenőrizték,
majd zsákokba tették. Miután elkészült, mérlegelve lisztkeverőbe öntötték, amely egyenletessé tette. A
keverőkamrából a cserekamrába
húzatták, és innen mérték ki a sajtárba, illetve a zsákba. A tatai vízimalmok rendszerint kétszer tartot-

IRODALOM

Petrozsényi Eszter:
Az aranykacsa legendája
Tó fölé hajolva bókolnak a fűzek
vénséges vén mesét suttognak a víznek.
Egyszer réges-régen,
jó Mátyás korában,
ilyen csuda történt a tatai várban.
A kincses ládában volt egy arany kacsa.
A tolla ezüstös, aranyszín a nyaka
aranyos volt annak minden porcikája,
csak a tolla ezüst, s szeme csillogása.
Olyan könnyű volt az, mint a pille szárnya,
súlytalan, mint a lég, vagy egy gyermek álma.
Ötvös mestereknek remek-szép munkája,
messze-messze földön sehol sem volt párja.
Mátyás király gyakran tenyerére vette,
simogató kézzel sokszor dédelgette.
Két kezébe fogta gyönyörű madarát
lesétált a tóhoz, s vele csónakba szállt.
Elvitte magával, s a tó nádasában
eltűnt csónakjával, csak szél járt nyomában.
A tavon a hattyúk, s a parton a fűzek
egymás közt suttogták: vajon hova tűnhet.
Később, mikor megtért a nádból a király
Kezében nem volt ott az aranymadár.
Lova készen várta a parton nyergelve
fel is pattant rája, lovásza mellette.
Együtt száguldottak, vágtattak Ószőnybe,
szélnél sebesebben, gyors iramba szökve.
Ott a vadászlaknál hű cselédje várta,
kezében a madár: arany tolla, szárnya.
Ez csudák csudája! Senki sem értette:
hogyan szállt a madár, királyát legyőzve,
gyors iramban oda, szélnél sebesebben.
Mátyás csak mosolygott a titkon csöndesen.
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Tudta ő már régen, nincs itt semmi csoda.
Régi idők nyoma: egy kicsiny csatorna,
– még a rómaiak keze építette –
vitte a madarat sebesen Ószőnybe.
Senki sem láthatta, rejtett volt a járat
a tó partján indult, s átszelte a várat
lent a mélyben futott, mélyen a vár alatt
s mire felszínre jött már Szőny alatt szaladt.
Egy szép nyári napon a tatai várban
maga Burkus király szállt meg vacsorára.
Mátyás vendégelte, etette-itatta
a sok vitéz nótát fülébe húzatta.
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Dicsérték a magyart, minden vitézségét
a sok katonának harcban sok hőstettét.
Nincs is különb legény a magyar hadfinál,
vitézlő tetteik nagy sokaságinál!

De ezt már a burkus bizony nem tűrhette
s nagy mérgében magát Mátyást sértegette.
A magyar vitézek nyomban felbőszültek
de jó Mátyás király szépen csöndet intett:
– Meglátjuk ki a hős, ki gyorsabb, s ügyesebb.
Itt ez a kismadár, ha őt legyőzitek,
aki gyorsabban ér Ószőnyre őnála,
azé lesz majd a díj, ezer arany ára.
Nézte a kiskacsát zavartan a Burkus,
forgatta, vizsgálta, hát ez vajon mit tud.
Közönséges pici, arany ötvösmunka,
nem lehet ez gyorsabb, mint egy burkus lova,
mert mivel is szállna, hogyan is repülne,
egy sereg hős vitézt, le ugyan hogy győzne.
Kezet csapott Mátyás és a Burkus király:
Induljon a vitéz, s induljon a madár.
De elébb egy kicsiny jelet rakott rája,
lila szalagocskát kötött a madárra
a vén burkus király, végső bizonyságnak:
ugyanaz a madár mit a célnál látnak.
Vízre eresztették az aranymadarat
minden nemes vitéz a lovához szaladt
felugrottak nyomban ki-ki a nyeregbe,
elvágtattak sorra gyorsan, mint a fecske.
Porzott az út végig egészen Ószőnyig.
A sok fürge vitéz nem lankadt szemernyit
nem telt bele tán csak egy fertály óra
szemükbe tűnt messze a vadászház fala.
Ahogy megkerülték a kicsike házat,
meglátták a vadászt a kapuban állva
kezében a madár, bizony ugyanaz volt:
nyakában a kicsiny lila szalag ott volt.
Ugyanaz a madár akárki meglássa
a sok burkus vitéz lassúbb volt őnála!
A vén Burkus király csak lenyelte mérgét
nem firtatta többet a más vitézségét.
Megfordult hát szépen sallangos lovával,
S elvágtatott messze sok-sok hadfiával,
nem is nézett vissza jó Mátyás királyra
vissza sem pillantott a tatai várra.
Ott ahol a fűzfák bókolnak a szélben,
fehér hattyúk úsznak a nagy tó vizében
így volt, így mesélik, de a vár ma is áll
Mátyás emlékével tele mind a határ.
2008
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A szovjetek által elhurcolt és 1945 januárjában
Dunaszentmiklós közelében meggyilkolt
polgári áldozatok emlékezete
Szokatlan, hogy egy új könyvet maga a kiadvány szerkesztője ajánl a
nagyérdemű figyelmébe. Általában egy kívülálló, felkent ítészre bízzák

Az 1970-es évek legelején járunk. A tavaszi fontos ünnepnapot előkészítendő a szerkesztő – akkor még igencsak kislány – azt a házi
feladatot kapja az iskolában, hogy kanyarítson egy szép rajzot „hazánk felszabadulásáról”. A gondos tanórai magyarázatot követően már
születik is a rajz – édesapja kényelmes íróasztalánál, mert ott jól szét
lehet rakni a színes ceruzákat. A képen tank, a tankból derékig kiemelkedik a felszabadító szovjet katona, a tank körül pedig vidám gyerekek piros-fehér-zöld és (természetesen) vörös zászlókat lobogtatva, és
az egyik kislány (nyilván copfos) mosolyogva virágcsokrot nyújt át a
(szintén derűsen mosolygó) szovjet páncélosnak. Az ifjú alkotó elismerést várva a pompásan sikerült ábrázolásért, amely teljes mértékben
tükrözi az iskolában elhangzottak szellemiségét, szintúgy mosolyogva
nyújtja át a művet édesapjának. Az apa viszont a rajzra pillantva a
kislány legnagyobb megrökönyödésére először elvörösödik, majd kiabálni kezd. „Hazugság!” – ez a szó többször elhangzik, meg az is, hogy
„megtiltom!”, sőt a „meggyalázás” szó is felbukkan (amelynek értelmét
akkor még szerencsére jótékony homály fedi a kislány elől). Édesanya
csitít, de igazat ad: „Hidd el neki, apád már felnőtt volt akkor, ő a saját
szemével látta”. Azután ennyiben maradnak. A beadandó rajz kompromisszumosan egy plakáttervre redukálódik: szovjet és magyar zászló
egymáson keresztbe vetve, fölötte a kötelező felirat: „Éljen április 4!”.
A szerkesztő, mint látjuk, elég korán elvesztette ártatlan „kívülálló”
státuszát, hamar „beavatottá” vált. Talán erre az emlékezetes gyermekkori esetre, apja haragjára is tekintettel vállalta el „nem felkentként” a
kötet összeállítását – és ajánlkozott e könyvajánló megírására.
A „beavatás” tehát az aljas módon meghamisított történelmet már a
kora gyerekkorban beidegezni kívánó kádárizmus idején megtörtént.
Hozzátesszük: a szerkesztő számos kortársának adódtak hasonló gyerekkori élményei, ám ezeket csak felnőttként oszthatták meg nyíltan

A meggyötört,
megalázott hozzátartozóknak és a
néhány túlélőnek
évtizedekig
hallgatniuk kellett
a történtekről – de
azért őrizték és
családon belül
tovább is adták
az emlékeket. És
amikor végre a
politikai változás
szele kisöpörte az
országból a
megszállókat, az
emlékek is
előbújhattak
rejtekükből.

egymással – először egészen pontosan a rendszerváltás időszakában.
Az 1945 januárjában Dunaszentmiklós közelében szovjetek által halomra gyilkolt polgári személyek története pedig végképp nem kerül-
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ezt a feladatot. A Patrióta azonban most kivételt tett: elfogadta a szerkesztő kifejezett ajánlkozását. Ráadásul ez a szerkesztő nem hogy nem
ítész, de még csak nem is felkent. Egyedül a kívülállóság stimmel – de
az is csak bizonyos mértékig.
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szása folytán valósággal belebotlott egy olyan történetbe, amely
azonnal magával ragadta, nem
hagyta nyugodni, végül a vele
kapcsolatos kutatás valósággal a
küldetésévé vált. Társakat is szerzett, egyesületet alapított, majd

Tata, Országgyűlés tér (Kuny Domokos Múzeum)

hetett a nyilvánosság elé a szocializmus évtizedei alatt, hiszen ez
a kegyetlen történelmi epizód is

kötet amellett, hogy emléket állít
azoknak a fiatal embereknek, akik
az értelmetlen öldöklés áldozatá-

alapjában kérdőjelezte volna meg
a hősies és jóságos felszabadítókról mesterségesen kialakított
(és már kisgyerekkortól sulykolt)
képet, amely a rendszer funda-

ul estek, azt is be kívánja mutatni,
hogy e szörnyű esemény és az
elvesztett családtagok, jó ismerősök emléke hogyan rejtőzködött a
szovjet megszállás hosszú-hosszú

mentuma volt.

évtizedei alatt és hogyan bukkant

A magukból kivetkőzött szovjet
katonák ártatlan embereket öltek
és családokat tettek tönkre teljesen értelmetlenül. Ráadásul közel

fel megint, amint megszűnt az elnyomás, és akadt valaki, aki utánajárjon a történteknek.
Ez a valaki pedig Nemes János

fél évszázadig felszabadításként
kellett ünnepelnie az országnak,

volt: közismert személyiség Tatán és Szomódon. Tévés, községi

így a megcsonkított családok
tagjainak is, azt a történelmi fordulatot, amelyet szovjet katonai

önkormányzati képviselő, széles
ismeretségi körrel rendelkező ember, aki néhány televíziós munkája

berkekben egyszerűen csak „okupácijának” – azaz megszállásnak

révén egy kicsit betekintést nyert
a helytörténeti kutatásokba is. Aki

hívtak.
A meggyötört, megalázott hozzátartozóknak és a néhány túlélő-

egyszer, a körülmények összeját-

emlékművet állított, ünnepséget
szervezett – és most könyv formájában is közzétette az évekig tartó
kutatómunka történetét és eredményeit.
Nemes János és az általa vezetett Szomódi Helytörténeti Egyesület tagjai – átérezvén a babitsi
gondolatot, miszerint „a múlt nem
halt meg, hanem hat reánk; él testünkben, lelkünkben; egész valónk
az egész múlt eredője” – ne féljünk a szótól: példaadó módon,
alázattal és nagy kitartással jártak utána egy olyan történetnek,
amely ma is él a község lakóinak
emlékezetében.
A kötetben nyolc személyes
visszaemlékezést
olvashatunk
közvetlenül a dunaszentmiklósi
tragédiához vezető eseményekre
vonatkozóan. Mindegyikük lényeges adalékokkal szolgál: ahogy
előrehaladunk a kutatástörténetnek olvasásában, érdemes őket
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nek évtizedekig hallgatniuk kellett
a történtekről – de azért őrizték és
családon belül tovább is adták az
emlékeket. És amikor végre a politikai változás szele kisöpörte az
országból a megszállókat, az emlékek is előbújhattak rejtekükből.
A háborús emlékek felkutatásának történetét feldolgozó
Jégbefagyott sikoly című könyv
alcíme nem véletlenül tartalmazza
a többértelmű “emlékezet” szót. A
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Kilőtt szovjet harckocsi az Agostyáni úti vasúti átjárónál
(Kuny Domokos Múzeum, Laborc gyűjtemény)
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újra és újra elővenni. Némelyikük
– például Fesszer József édesap-

1945 januárjának végén született
jelentése „Tata község kiürítéséről,

nia a kutatás történetének nyomon
kísérését. A feltárt események és

jának megrázó története – filmszerűen pergő. A legdrámaibb,
legrészletesebb és elbeszélőjét
tekintve a legrejtélyesebb történet

az oroszok általi részleges megszállásról, valamint az életkörülményekről és veszteségekről” drámai
képet fest a háború dúlta Tatáról.

a tatai helyzet alaposabb megértését dr. Schmidtmayer Richárdnak,
a Kuny Domokos Múzeum igazgatójának a könyv első részében

csudálatos módon igen messziről,
Erdélyből érkezett, egy Bartha
István nevű baptista lelkész írta.
A lelkész magától mintegy eltolva

Dobroszláv József visszaemlékezése a II. világháború Tatán
átélt utolsó hónapjaira rendkívül
olvasmányosan mutatja be egy

olvasható tanulmánya segíti. A kötetet illusztráló gazdag képanyag
és a külön képmelléklet szintén a
befogadást és a megértést hiva-

kerettörténetbe helyezte a rendkívül pontosnak tűnő elbeszélést,
amely mégis mintha saját történe-

közismert tatai család háborús
mindennapjait. Több ponton is
alátámasztja az ebben olvasot-

tott szolgálni.
A Tata Város Önkormányzata
kiadásában a kommunizmus ál-

te lett volna.
A könyv két olyan visszaemlékezést is tartalmaz, amelyek csak

takat Hámori Józsefné Fogarasi
Rózsa és testvére Fogarasi József
visszaemlékezése, valamint azok

dozatainak emléknapjára megjelent könyv nyomtatott formában a
Szomódi Helytörténeti Egyesület-

érintőlegesen kapcsolódnak a
Dunaszentmiklós közelében történt eseményekhez. Ezek korábban egy megyei és egy tatai
helytörténeti kiadványban már
megjelentek nyomtatásban, de
most végre egy kötetbe kerülve tárulnak az olvasó elé. A tatai m. kir.
postafelügyelő (feltételezésünk
szerint Kőszegi Istvánnak hívták)

a feljegyzések, amelyeket dr. Kis
Tiborné készített nagybátyja, P.
Hartványi János kapucinus házfőnök iratai alapján.
A kötet szerkesztése során a
közérthetőség és olvasmányosság kiemelkedően fontos szempont volt. Az olvasónak nem kell
unos-untalan hosszas lábjegyzetek átböngészésével megszakíta-

től szerezhető be. Elektronikus
változata is elkészült, pdf formátumban ingyenesen letölthető innen: http://www.tata.hu/18872/
jegbefagyott_sikoly

Nemes János és a Szomódi Helytörténeti Egyesület néhány tagja a kutatásuk kiindulópontjánál, a szomódi temetőben álló kopjafánál
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Minden érdeklődőnek jó olvasást kíván a kötet szerkesztője:
Osgyáni Zsuzsanna

SZÍV, LÉLEK, HIT

Nagypénteki gondolatok
Olykor a bíbor alkonyatban
Elnehezedik a szívem –
Felnézek a nagy, csuda égre,
És látást látok, úgy hiszem.

Jönnek a sárga Hold-lakók és
A Mars bölcs óriásai,
Saturnus-népek hat szívükkel
S Vénusz szirom-leányai.

Boldogtalan fantáziámnak
Úgy rémlik, a felhők felett
Azért a csönd: meghalt az Isten,
És ravatalra tétetett.

És olykor egy-egy emberlélek,
A gennyes Földnek hírnöke
Jön, és láttára szerterezzen
A gyászolók kövült köre.

Fejénél roppant arany lángok,
Antares s Orion ragyog,
Körüle térdre rogyva sírnak
Az árván maradt angyalok.

Ilyenkor egy nagy csöpp isten-vér
Az alvadt sebből fölfakad,
Legördül lassan, s átzuhogja
A végtelen világokat.

Valaki megölte az Istent,
És fekszik némán és hanyatt;
S reszketve a gazdátlan űrnek
Lakói hozzá bolyganak.

Egy nagy csöpp, bús, meleg isten-vér –
S a földön bíbor alkonyat
Gyúl tőle a sötét hegyek közt –
S én fölemelem arcomat,
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És úgy érzem, e fájó arcnak
Nem lehet többé mosolya,
Mert ember vagyok én is, én is,
Az isten véres gyilkosa…
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fotó: Tapolcai Martin

Tóth Árpád költőnk Tetemrehívás
című verse ez, amely lírai szépsé-

megdöbbentő, ez volt a második
nagypéntek, a kommunizmus pró-

tennék, hogy harminc éven keresztül az illető nép rabszolgája leszek.

gével és erejével elmondja azokat a gondolatokat, amelyeket a
mai napon, nagypénteken el kell
mondani. Évezredek távlatából is

bálkozása is. Sztálin az Isten és
egyházüldöző rendszerét a felvilágosodás és a nagy francia forradalom alapján alakította ki. Tehát

Minden erőmmel az ő javát fogom
szolgálni. Vasútjaimon neki szállítanám azt, ami a földemen terem, hajóimmal neki vinném a távoli földek

nehéz kimagyarázni magunkat az
istengyilkosság vádja alól. De az
Isten emberi értelmünket meghaladó jósága és szeretete lemossa

a kommunizmus próbálkozása volt
a másik ilyen nagypéntek. Az Egyház teljes megsemmisítése volt a
céljuk. És mi történt? Ők semmi-

nagy kincseit. Sok fűszert, édességet, selymet, aranyat, drágakövet,
mind-mind neki adnám. Hízlalnám,
dicsérném. Száz az egy ellen, hogy

rólunk ezt a bélyeget, ezt a gyalázatot. Isten halálát már nagyon
sokan meghirdették. Temetnék

sültek meg, az Egyház pedig megerősödve került ki a harcból.
Aztán a harmadik, amelyre érde-

az a nép harminc évet sem bírna
ki. Úgy meghízna, annyira ellustulna, olyan léha, buta, hájas, aluszé-

Jézus Krisztust, a Szentírást, a
hívőket, az Egyházat. De az örömhírt kiirtani nem lehet.

mes odafigyelnünk, mert nem jelentkezik durván, csak a szőnyeg
alatt. De mit is jelent ez? A jóléti

kony lenne, hogy nem is kellene
hadjáratot indítani ellene. Ha fegyverrel győzném le, megerősíteném,

Csak három dolgot említek,
amely a földön nagypéntek volt.
Az első nagyon furcsa, amelyet mi
csak felvilágosodás korának mondunk. Érdemes megfigyelni a magyar szót, nem azt mondja megvilágosodás, hanem felvilágosodás.
A nagy francia forradalom hozta a
következő a jelszavakat: szabadság, egyenlőség, testvériség. És
mi történt? A szabadság nevében
elkezdték üldözni az Egyházat.
Több ezer papot elfogtak, sokat
megöltek. Az Egyház birtokait,
vagyonát elvették. A legszebb

társadalom próbálkozása a harmadik nagypéntek. Hogy ez alatt
mit értek? Hamvas Béla írónk, akinek nagyon mély volt a lelkisége,
és szinte az összes titkot ismerte,
nem csak a keresztény hagyományból, máshonnan is, a következőket írta. Tegyük fel, hogy két
nép egymással háborúba keveredik. Nem ritkaság ez a történelem
folyamán. A bolondok egymásnak
rohannak, és halomra gyilkolják
egymást. Amivel azt érik el, hogy
a másik mindig dühösebb lesz,
ha pedig legyőzik, akkor bosszút

mert növelném benne az elégtétel
ösztönét. S a jólétbe eddig még
minden nép belehalt.
Azért mondtam el ezt a történetet, mert Hamvas Béla nagyon sokat látott abból, mi a jézusi tanítás,
mi a kísértés, és mire kell nagyon
ügyelni, ha Jézus Krisztust nem
temetni akarjuk, hanem megérteni
és követni. Nekünk a nagypéntek
örök figyelmeztetés, ne öljük meg
az Istent sem önmagunkban, sem
másban, sem a környezetünkben.
És ez csak akkor sikerül, ha megértjük tanítását, követjük az öröm-

templomra, a Notre Dame-ra kiírták, hogy az ész temploma. Aztán
az egyenlőség nevében nagyon
sok embert a halálba küldtek. A

esküszik. Erőt gyűjt, és néhány év
múlva újra megrohanja a másikat,
és akkor esetleg ő győz. És az
egész kezdődik előlről. Ha véletle-

hírt, és elhisszük, hogy a nagypéntek nem a vereség, hanem a
győzelem napja.
Ámen.

testvériség nevében nagyon sokakat üldöztek, mert csak azokat tartották testvérnek, akik úgy
gondolkodtak, mint ők. És milyen

nül valakivel háborúba keverednék,
első dolgom az lenne, hogy a legmegalázóbb feltételekkel is haladéktalanul békét kötnék. Ígéretet

Vincze József
péri plébános, korábban a tatai
Kapucinus templomban szolgált
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SZÍV, LÉLEK, HIT

MOZGÁSBAN

Mert vívni érdemes …

Lendületben a tatai vívó „aranycsapat”
Az OMS-Tata Vívó Sport
Egyesület szisztematikus szakmai munkával,
lépésről lépésre megtervezetten küzdötte fel
magát nemzetközi és
hazai magasságokba, de
az edzők és vívóik lendülete tovább tart.
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Az egyesület a legnagyobb
hangsúlyt az utánpótlás-nevelésre fekteti, ám az él- és utánpótlássport mellett alapvető céljuk a
szabadidős sportolás lehetőségének biztosítása Tatán és a térségben. Kiváló edzőik – Plásztán
Attila, Partali Csaba, Juhász Ben-
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ce és Molnár Petra – országosan
is kiemelkedő utánpótlás-nevelő
képzést és versenyeztetést hoztak létre Tatán, amelyet az elmúlt
években a korosztályos és felnőtt
országos bajnokságokon, nemzetközi- és világversenyeken elért
eredményeik bizonyítanak.
Az 1993-ban alapított tatai sportegyesület nem csak kiemelkedő
képességű vívótehetségek gyűjtőhelye, a Plásztán iskola a nagy
tehetségek nevelő műhelye is. Ma
már szinte természetesek azok a
sikerek, eredmények, amelyeket
ebben az egyesületben érnek el. A
honi vívótársadalom már meg sem
lepődik a tatai vívók, az OMS-Tata
Vívó SE egyre jobb eredményein
a hazai és nemzetközi viadalokon.

Ha számba vesszük az elmúlt öt
évet, a 2014-2018 közötti időszakot, nem lehetünk elégedetlenek,
hiszen sem az egyéni, sem a csapatversenyek élmezőnyéből nem
hiányoztak a tatai vívók. Ez a tény
mindenesetre biztató, és örömmel
tölt el minden tatai sportbarátot,
különösen a vívósport kedvelőit a
tokiói olimpiát megelőzően.
A tisztelt olvasók figyelmébe
ajánlom a tatai vívók elmúlt években elért legfőbb sikereit. Érdemes figyelnünk, tataiként igen
büszkék lehetünk rájuk!
2014
A nanjingi Ifjúsági Olimpián
Esztergályos Patrik egyéni párbajtőrben szinte minden ellenfelét magabiztosan legyőzte, a
döntőben svéd ellenfelét is 15:8as győzelemmel utasította maga
mögé. Az olimpiai bajnok az aranyérem átvétele után a következőket mondta: – Nagy volt rajtam a
nyomás, hiszen a szakvezetők érmet vártak tőlem. Igyekeztem megfelelni a várakozásoknak, edzőm,
Partali Csaba kiváló instrukciókat

Kun Anna
Molnár Petra és tanítványai

MOZGÁSBAN

Esztergályos Patrik

Molnár Petra, Gnám Tamara, Kovács Sarolta összeállításban – a
második helyen végzett.
Újabb szép siker született a
Kolczonai Ernő emlékére rendezett férfi és női párbajtőr világbajnoki válogató versenyen, ahol
Esztergályos Patrik a döntőbe
jutásért 15:13-ra maradt alul a
világklasszis Boczkó Gáborral
szemben, és így a harmadik helyen végzett a felnőttek mezőnyében. A nőknél a szintén junior Kun
Anna a döntőig jutott, ahol a világbajnoki ezüstérmes Tóth Hajnalka
15:10-re legyőzte, ám így is óriási
sikert aratva lett ezüstérmes. Kun
Anna 2014-ben már harmadszor
végzett a második helyen a felnőtt
válogatón. Michl József polgármester ekkor így nyilatkozott: –
Az OMS-Tata Vívó Sport Egyesület
néhány éve komoly lendületet vett,
egészen másfajta gondolkodással
dolgozik, amelynek eredményei
máris meglátszódnak.

bajnokságon a tatai párbajtőröző, Kun Anna a fináléban olasz
ellenfelét nagy fölénnyel legyőzve
Európa-bajnoki címet szerzett, a
női csapat pedig, amelynek szintén tagja volt, ezüstérmes lett. A
férfi párbajtőr csapat Esztergályos
Patrikkal a második helyen végzett.
Az EB-t követően Taskentben
álltak pástra a Kadet-Junior
VB résztvevői, amelyen a férfi
párbajtőr csapat Esztergályos
Patrikkal a harmadik helyen végzett. Egyéni vívásban a junioroknál Kun Anna a nyolcadik,
Esztergályos Patrik a hetedik helyet szerezte meg.
Az országos vívóbajnokságon
az OMS-Tata Vívó SE női csapata Kun Annával, Molnár Petrával,
Gnám Tamarával, Kovács Saroltával a második helyen végzett, Kun
Anna egyéniben a hetedik helyet
szerezte meg.
2016

2015
A maribori Kadet-Junior Európa-

A Bourgosban rendezett KadetJunior Világbajnokságon a tatai
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adott. Végtelenül boldog vagyok.
A fiatal vívó csapatban a magyar
válogatott tagjaként második helyezést ért el. Plásztán Attila és
Partali Csaba tanítványa végig
rendkívül technikásan és eredményesen vívott. Plásztán Attila így
nyilatkozott róla: – Patrik hamarosan a felnőttek között is meghatározó párbajtőröző lehet.
Esztergályos Patrik Plovdivban,
a Kadet-Junior Világbajnokságon
sem talált legyőzőre, megnyerte
a VB-t. Két további tatai vívó, Kun
Anna és Felker Adrienn is részt
vett a bajnokságon, amelyen a
magyar junior válogatott tagjaként
negyedik helyezést értek el.
A Jeruzsálemben rendezett
Kadet-Junior Európa-bajnokságon négy tatai vívó képviselte a tatai és a magyar színeket. A kadet
férfi csapat Esztergályos Patrikkal
a soraiban 45:19-re verte a franciákat, és ezzel bronzérmet szerzett.
A kadet női csapat Molnár Petrával a hatodik, a junior női csapat
Kun Annával és Felker Adriennel
szintén a hatodik helyet szerezte
meg. Az EB-t megelőzően Michl
József, Tata város polgármestere
háromszázezer forinttal támogatta
a tatai versenyzőket a megfelelő
felszerelés beszerzésében.
Az országos vívóbajnokságon az
OMS-Tata Vívó SE – Kun Anna,
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színekben vívó Esztergályos Patrik
a junior férfi csapat tagjaként
ezüstérmet szerzett.
Az újvidéki Kadet-Junior Európabajnokságot az Esztergályos Patrikkal felálló magyar junior válogatott nyerte meg.
Tovább folytatódtak a sikerek.
Kun Anna a toruni felnőtt Európabajnokságon a magyar csapat
tagjaként a negyedik helyet szerezte meg.
Ebben az évben az országos
vívóbajnokságra Budapesten került sor, ahol Kun Anna magabiztos
vívással jutott a legjobb négy közé.
Majd kikapott az olimpiai bajnok
Szász Emesétől, és így a harmadik helyen végzett. Az OMS-Tata
Vívó SE női csapata – Kun Anna,
Felker Adrienn, Gnám Tamara,
Kovács Sarolta – az MTK mögött
a második helyen végzett.

2017
Jól kezdődött a 2017-es esztendő, hiszen a plovdivi Kadet-Junior
Európa-bajnokságon Esztergályos
Patrik bronzérmes lett a junior
párbajtőr csapattal. A KadetJunior Világbajnokságon, amelyet szintén Plovdivban rendeztek
meg, a junior férfi párbajtőrcsapat
Esztergályos Patrikkal a harmadik
helyen végzett.
A minszki U23-as Európabajnokságon a női párbajtőrözők
egyéni számában Kun Anna a
hetedik lett.
A Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnokban rendezett egyéni
és csapat magyar bajnokságon a
15 éves tatai Büki Lili elképesztő
módon végigmenetelt a mezőnyön,
még az olimpiai bajnok Szász
Emesét is 15:11-re felülmúlta.
Majd a legjobb négy közé jutva
a BVSC színeiben vívó, későb-

bi ezüstérmes Borsody Emmától
kapott ki tussal, és így bronzérmes lett. A férfiak mezőnyében
Esztergályos Patrik a nyolcadik
helyen végzett. Csapatversenyben
az OMS-Tata Vívó SE női csapata
az elmúlt három évben mindig a
második lett. Idén sem volt könnyű
dolga a Kun Anna, Büki Lili, Gnám
Tamara, Molnár Petra négyesnek.
A legjobb nyolc között legyőzték a
Honvédot, a döntőben pedig a Vasast 45:43-ra, így első ízben megnyerték a magyar bajnokságot.
2018
A tatai vívók jó szereplése – legyen az akár nemzetközi, akár
hazai viadal – szinte borítékolható. A 2018-ban Szocsiban rendezett Kadet-Junior Európa-bajnokságon a kadet párbajtőrben
Büki Lili az ötödik helyet szerezte
meg egyéniben, míg a női csapat, amely címvédőként szerepelt,
magabiztos vívással megverte az
oroszokat a döntőben, és másodszor is Európa-bajnok lett Büki
Lilivel a csapatban.
A jereváni U23-as Európabajnokságon Esztergályos Patrik
a hatodik helyen végzett.
Az országos párbajtőr bajnokságon az OMS-Tata Vívó SE női csa-
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2018-as Országos Párbajtőr Bajnokság aranyérmes csapata
(Gnám Tamara, Kovács Sarolta, Kun Anna, Büki Lili) Partali Csaba
és Plásztán Attila edzőkkel, valamint Michl József polgármesterrel
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Büki Lili
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Plásztán Attila, Büki Lili, Molnár Petra és Partali Csaba

döntőt vívott, ahol békéscsabai
ellenfelét legyőzve megnyerte a
válogatót.
Jó helyre került a Megyei
Príma Díj
2016-ban Plásztán Attila érdemelte ki a Megyei Príma Díjat.
1994-től tanítja a vívást, neki tulajdonítják a tatai vívóélet újraindítását. Az általa vezetett OMS-Tata
Vívó Sport Egyesület az ország
kiemelkedő
utánpótlás-nevelő
bázisa. 2009-től a magyar kadetés junior női párbajtőr válogatott
edzője és kapitánya. 2013-tól a

Magyar Vívó Szövetség bírák bizottságának elnöke. 2014-ben
Tata Városáért kitüntetés ezüst
fokozatával tüntették ki. Edzősége alatt a tatai párbajtőrözők
több mint kétszáz érmet nyertek
az országos versenyeken. A szakmában a „tatai vívás atyjának”
hívják. Kiegyensúlyozott, képzett
tréner, akinek fontos, hogy vívói
a sport mellett a civil életben is
megállják helyüket. Huszonöt éve
az OMS-Tata Vívó Sport Egyesület elnöke. Az általa vezetett vívó
sportegyesület 2015 márciusában második alkalommal nyerte el
a „Hónap műhelye” díjat.
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pata – Kun Anna, Büki Lili, Gnám
Tamara, Kovács Sarolta összeállításban – az első helyet szerezte
meg, ezzel ötödjére szerepelt a
magyar bajnokság döntőjében, és
megvédte bajnoki címét. Egyéniben Kun Anna a második lett. A
férfi csapat, Esztergályos Patrik,
Kátai Bence, Hudek Dávid, Horváth Norbert összeállításban a hatodik helyen végzett, amely rendkívül jó eredménynek számított.
A Magyar Kupa utolsó fordulóját Tatán tartották májusban, ahol
párbajtőrözőink remekeltek. Kun
Anna és Büki Lili a csoportkör
után megkezdte a direkt kieséses
küzdelmet. Mindkét tatai vívó a
legjobb négy közé került. Büki Lili
legyőzte Kun Annát, majd a döntőben az olimpiai bajnok Szász Emesét verte 10:9-re, így a tatai vívó
már harmadszorra győzte le az
olimpiai bajnokot. A fiatal tatai versenyző a nap folyamán négyszer
nyert egy tus különbséggel, így
megérdemelten állt a dobogó legfelsőbb fokára. Kun Anna bronzéremmel zárta a versenyt.
Az év vége felé közeledve világbajnoki válogatót rendeztek Budapesten párbajtőrben, a junior
korosztályban. A nyolcvanhat fős
mezőnyben remek teljesítménnyel
zártak a tatai vívók. Büki Lili, az
OMS-Tata Vívó SE vívója – aki bár
fiatalabb ennél a korosztálynál –
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Molnár Petra nemrég még a páston villogtatta kiváló képességeit,
ma már edzőként is dolgozik.
V.L.: Milyen képességekkel kell
rendelkeznie egy fiatalnak ahhoz,
hogy megkedvelje a vívást, és jó
vívó váljék belőle?

Plásztán Attila, Kun Anna és Partali Csaba

A Tatai Patrióta közéleti magazin a sikeres szereplés zálogáról kérdezte az OMS-Tata
Vívó SE edzőit.
Vámosi László: Mi a sikeres szereplés záloga?
Plásztán Attila: Partali Csabát tízévesen, Juhász Bencét, aki jelenleg Angliában edzősködik, hétévesen, immáron negyed százada
ismertem meg vívóként, ma meg
már mindketten edzőkollégáim.
Olyanok vagyunk, mint egy család, nincs köztünk főnök-beosztott
viszony, sohasem kellett megmondanom, ki mit csináljon. Mindenki
tudja, mi a feladata, még annak ellenére is, hogy nálunk egyszerre
kell megoldani a kezdők, haladók
és a világbajnokok oktatását.
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Partali Csaba, korábban kiváló
vívó, ma már edző, sőt a korosztályos válogatottakkal is foglalkozik.
Vámosi László: Milyennek látja
ma a vívósport utánpótlását?
Partali Csaba: Mivel a vívás a kiemelt sportágak közé tartozik, az
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elmúlt években nagymértékben
nőtt az utánpótlás támogatása.
Eljutottunk oda, hogy a szövetség
finanszírozza a válogatottak utaztatását, versenyeztetését. Évente
három-négy alkalommal edzőtáborba is utazhatunk. Ez a többlet
meg is látszik az utánpótlás VB-s
és EB-s szereplésein.
V.L.: és Tatán?
P.CS.: Tatán az utánpótlás elképesztő eredményeket ért el az elmúlt tíz évben. Továbbra is azon
dolgozunk, hogy a most feltörekvő generáció is hasonlóan sikeres
legyen. Különösen büszkék lehetünk eredményeikre, főleg azért,
mert nem rendelkezünk saját vívóteremmel. Hetente öt alkalommal edzünk, kétszer másfél órát
és háromszor két órát. Ez nagyon
kevés, más klubok edzői értetlenül is nézik, hogyan tudunk ilyen
kimagasló eredményeket elérni
ilyen kevés edzésidővel.
Tehetséges fiatalok vívnak a
klubban, akik a korábbiakhoz hasonló tehetséggondozással sokra
vihetik a jövőben is.

M.P.: Mivel a vívás a küzdősportok közé tartozik, a legfontosabb
jellemvonások közé sorolom a
küzdőképességet, a bátorságot, a
kitartást, a szorgalmat, a koncentrációt, a fegyelmet és az alázatot
az edzéseken és a versenyeken
egyaránt. Kun Annában ezek mind
megvannak, ezeknek köszönhetően lett Európa-bajnok és a felnőtt
válogatott stabil tagja. Amikor egy
fiatal eljön edzésre, a legfontosabb
dolgunk, hogy megkedveltessük
vele a párbajtőr rejtelmeit. Mindezt játékosan és családias környezetben tesszük. Legjobban Büki
Lili bizonyítja ezt, aki korosztályos
Európa-bajnokunk és válogatott
versenyző. Annak ellenére, hogy
Székesfehérváron lakik, annyira
megszerette az egyesületet, hogy
hozzánk igazolt, és edzéseinken példamutatóan dolgozik.
Sikerekben gazdag öt év van az
OMS-Tata Vívó Sport Egyesület
mögött. Reméljük, a sorozat folytatódik, és újabb hasonló eredmények születnek a tatai sportéletben.
Vámosi László
A cikk összeállításához felhasznált
anyagok:
1. Az OMS-Tata Vívó Sport
Egyesület facebook oldalai, fotói
2. Tata Város Önkormányzatának
honlapja (www.tata.hu)
3. Plásztán Attila szóbeli közlései
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Családias és lokálpatrióta
Talán nem ez a két szó jut elsőre eszünkbe
egy vagyonvédelmi és magánnyomozói vállalkozásról. A Rigó család tulajdonában
lévő cég mégis ilyen annak ellenére, hogy
több mint száz munkavállalójuk van. Hat
családtag is a cégben dolgozik, mindenki
más-más területen. Mégis mi a közös mindnyájukban? Szeretik Tatát, szeretnek itt
élni, és szeretnek tenni a közösségért. Rigó
Eriket, a családfőt 2018-ban a Vállalkozók
és Munkáltatók Országos Szövetsége
„Az év vagyonvédelmi vállalkozásának”
választotta kiemelkedő eredményeiért és
közéleti tevékenységéért. A céget fiával,
Rigó Péterrel közösen irányítják.

Rigó Erik: Pontosan. Mielőtt
nyugdíjba mentem, már elkezdtem
azon gondolkodni, miképpen hasznosíthatnám a rendőrségen szerzett tapasztalataimat. 1997-ben
Péter fiammal megalapítottuk családi vállalkozásunkat, a Derik Bt.-t.
Kezdetben elsősorban magánnyomozással foglalkoztunk, majd
szépen lassan bővítettük profilunkat. Egy kis irodában kezdtünk hat
fővel a Kosztolányi utcában, hat
éve költöztünk ide az Almási útra.
Idő kellett, míg megszoktam, hogy
máshova megyek reggelente, eleinte többször a Kosztolányi utca
felé kanyarodtam.
Rigó Péter: 2002-ben Kft.-vé
alakultunk, és 2005-ben bevezettük ISO 9001 minőségirányítási
rendszerünket, amelyet évente

auditálunk. Ma már több mint
száz munkavállalónk van, de azért
reméljük, huszonkét év alatt is sikerült megőriznünk a családias
jelleget.
Már jó néhány családi vállalkozással készítettem interjút.
A legtöbben két-három családtag dolgozik ellentétben a Rigó
családdal, amelyből hatan is a
Derik Kft. csapatát erősítik.
Kinek mi a feladata?
Rigó Erik: A céget közösen vezetjük Péterrel, aki az informatikai,
virtuális ügyekért felel, ebben a
munkában nagy segítségére van a
menyem. A feleségem és a lányom
a pénzügyeket intézi, a vejemhez
a beszerzés, vagyongazdálkodás,
hozzám pedig az objektumvédelem tartozik. Büszke vagyok rá,
hogy minden családtagnak megvan a szakmánkhoz szükséges
végzettsége is.

Hogyan születnek a döntések?
Ki mondja ki a végső szót?
Rigó Péter: Zajosan. Érdekesen
működik a döntéshozatal a családi cégeknél, ugyanis a vállalkozás
profitorientált, míg a család alapja a szeretet. Olykor nehéz kérdés, hogy üzleti, racionális vagy
érzelmi alapon hozzuk-e meg a
döntéseket. Összességében mégis előnynek tartjuk, hogy együtt
dolgozunk. Talán csak annyi hátránya van, hogy jóval tovább tart
a munka, este még átbeszéljük az
aktuális ügyeket, történéseket.
Rigó Erik: A végső szót Péterrel
ketten mondjuk ki. Előfordulnak
köztünk súrlódások, amelyek leginkább a generációs különbségből adódnak. Néha már nehezen
azonosulok a fiatalok döntéseivel,
nem mindenben értek egyet, de
én már úgyis kifelé megyek a cégből, övék a jövő.
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Hogyan jött létre a Derik Kft.?
Ha jól tudom, Erik Tata rendőrkapitánya volt előtte.
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Legtöbben az őrzés-védelemről ismerik a Deriket Tatán, pedig ez csak szelete teljes tevékenységüknek.
Rigó Péter: Igen, leginkább
ezzel azonosítanak bennünket,
pedig az őrzés csak a jéghegy
csúcsa. Ami alatta van, az algoritmusos vagyonvédelem, az informatikai folyamatszemlélet nem
látszódik annyira. Leginkább abban különbözünk a többi vagyonvédelmi cégtől, hogy programozói
szemlélettel végezzük munkánkat.
Rigó Erik: Mind a biztonságtechnika, mind a vagyonvédelem
területén nyújtunk lakossági, illetve ipari szolgáltatásokat: riasztórendszerek, kamerarendszerek,
távfelügyelet, őrzés-védelem stb..
Az informatika a leggyorsabban fejlődő iparág. Hogyan tudnak lépést tartani a változásokkal?
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Rigó Péter: Annyira gyors a fejlődés, hogy hat havonta a teljes
termékpaletta kicserélődik. Mivel
folyamatosan naprakésznek kell
lennünk a legújabb újdonságokról, állandóan tanulunk, képzésekre járunk. Ma már a kamerák
esetében sem az a kérdés, milyen
szép képet készít, hanem milyen
extra funkciókkal bír, de ez már
inkább programozás...
Melyek a legújabb trendek a
biztonságtechnikában?
Rigó Péter: Csak, hogy néhányat említsek: kybervédelem, kamera analitika, biztonságtechnikai szenzorok használata. Utóbbi
azt jelenti, hogy belső érzékelőt
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helyeznek el a kamerában. A
legújabb biztonságtechnikai termékek már ergonomikusak, környezetkímélők, illetve mesterséges intelligenciával rendelkeznek.
Nekünk is vannak ilyen eszközeink, többek között meg tudják különböztetni, hogy ember vagy állat
lépte-e át a biztonsági vonalat. Ennek köszönhetően egyre csökken
a téves riasztások száma.
Mit jelent a kamera analitika?
Rigó Péter: Kevesen ismerik
még, pedig a manapság elérhető videó analitikai alkalmazások
igen sok mindenre használhatók:
a mozgásérzékeléstől az arcfelismerésig, a kamera ellen irányuló
szabotázs akciók észlelésétől az
emberszámláláson át a virtuális
kerítésvédelemig. Például az infrasorompóhoz hasonlóan a kamerába húzott virtuális vonal átlépésekor a rendszer azonnal riaszt. Sok
szép eredményt értünk már el
kamera analitikával, nemrégiben
az egyik vagyonvédelmi automa-

tizációs projektünkről jelent meg
esettanulmány a világ piacvezető
gyártójának, a Hikvision-nek honlapján, amelyet számos szakportál
átvett. Mi is a Hikvision termékeit
használjuk, épp most jöttem viszsza amszterdami központjukból,
ahol megismerhettem a legújabb
technológiai fejlesztéseket. A látottak még inkább meggyőztek, jó
úton haladunk.
Mennyire ismerik a bűnözök a
biztonságtechnikai újdonságokat? Rögtön tudják-e, hogyan
játsszák ki?
Rigó Péter: Folyamatosan tisztában vannak a fejlesztésekkel,
a legújabb trendekkel, és sajnos
egy lépéssel mindig előrébb is járnak. Bár meggyőződésem, hogy
a közterületi kamerarendszerek
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nagyban segítik a rendőrség munkáját is, és hosszútávon csökkentik a bűnözést.

Milyen megoldásaik vannak az
országosan tapasztalható munkaerő-hiányra?

Mennyire biztonságos Tata?
Mennyire kell védenünk otthonainkat?

Rigó Erik: Mint minden szakmában, a vagyonvédelemben is
munkaerő-hiánnyal küzdünk. Úgy
próbáljuk ellensúlyozni, hogy minél több technikát viszünk a munkánkba, ezzel kiegészítve az élőerős őrzést.

Ha megkeresném a Derik
Kft.-t, hogy tatai otthonomat
szeretném védeni, milyen biztonságtechnikai eszközöket javasolnának? Mindenre szükség
van: riasztó- és kamerarendszerre, távfelügyeletre, vagy
elég, ha mindenre figyelő szomszédaim vannak?
Rigó Péter: Kérdezzen meg egy
biztosítási ügynököt, kell-e biztosítást kötni, vagy egy kozmetikust,
szükség van-e ránctalanító kezelésre! Mindig a megelőzésen van
a hangsúly, lehetőleg maradjon a
mi tulajdonunk az, ami a miénk. A
biztonságérzet teljesen szubjektív
dolog, mindenkinek másra van
szüksége ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát.

Értsem-e úgy, hogy géppel
váltják ki a munkavállalókat?
Rigó Péter: Ahogyan fejlődik a
technika, mi is egyre jobban automatizálunk. Ennek ellenére növekszik kollégáink száma, ugyanis
egyre több cég bízza ránk biztonságát. Emberekre mindig szükség
van, és szükség is lesz. A négyes
metrót se ember vezeti, mégis
ott kell lennie, hogy ne történjen
baj. Nem beszélve arról, hogy
mindenki nagyobb biztonságban
érzi magát, ha személyt lát egy
adott helyszínen vagy emberi hangot hall a telefonvonal végén. Ha
nincs ott senki, elbizonytalanodunk. A T-com hibabejelentőjénél
Vandával beszélgetünk, aki egy
robot. Most még szokatlan, de két
év múlva már észre sem fogjuk
venni, hogy nem valós személy.
Nagy átalakuláson megy keresztül a világ, nem lehet megállítani
a fejlődést, de ettől nem szabad
megijednünk. Legyünk nyitottak
és tanuljunk! A megváltozott munkaerő-piaci helyzet kihívást jelent
nekünk is, nem egyszerű megfelelően képzett és elkötelezett munkavállalókat találni. Bízunk benne,
hogy kollégáink szeretnek itt dolgozni, és hosszú távra terveznek
nálunk. Képzéseikről folyamatosan gondoskodunk.
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Rigó Erik: Tatára nyugodtan azt
mondhatjuk, biztonságos, lehet
este sétálni a városban, a tóparton, de ez nem jelenti azt, hogy
holnap nem törnek be valakihez.
A biztonságvédelmi munkában
a legfontosabb a megelőzés. A
biztonsági őr sem azért kell, mert
lopni fognak. A vadludak és a
vízimadarak védelmében hozott
tűzijáték rendelet azért is fontos,
mert sok balesetet meg lehet így
előzni. Nem gondoltam, hogy ilyen
szolidaritás lesz a városban, és
csendes lesz a szilveszter. Tata
komolyan gondoskodik polgárairól. Tata élhető város.
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Milyen tulajdonságokkal kell
bírnia annak, aki őrzés-védelemmel foglalkozik?
Rigó Péter: Szívósság és akarat
mindenképp kell hozzá. Kollégáink nagyon fontos munkát végeznek, sokszor milliárdos vagyonra
vigyáznak, felügyelik, hogy rendben menjen a termelés a gyárban,
ellenőrzik, ki lép be az adott épületbe. Biztonságunkért felelnek,
mégis sokan kevéssé értékelik
munkájukat, de ez sajnos általános dolog. Elfelejtünk pici dolgokért hálát adni. Mennyire vagyunk
hálásak annak, aki leszedte a kávét, és annak, aki megpörkölte? A
biztonsági őrök is a rendszereink
fontos részei, próbáljuk éreztetni
is velük.
Honlapjukon írták, legfőbb érték a bizalom, amelyet nehéz
elnyerni, ugyanakkor legkönynyebb elveszíteni, ezért óvják
és ápolják. Vissza lehet-e nyerni
az elveszett bizalmat?
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Rigó Péter: Keresztény emberként azt gondolom, ha saját hibánkból veszítettük el az ügyfél
bizalmát, önvizsgálatot kell tartanunk, és igyekeznünk kell jobbá
válni. Ha nem bizalomvesztésről
van szó, tőlünk független okból
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hagy el minket az ügyfél, nem
érdemes marcangolni magunkat.
Könnyen lehet, hogy még visszajön hozzánk, volt már erre is példa. Ajtónk mindig nyitva áll ügyfeleink előtt.
Az év vagyonvédelmi vállalkozása címet nemcsak szakmai
eredményeiért, hanem közéleti tevékenységéért is kapta.
Mindketten tagjai a tatabányai
Rotary Clubnak, amelyen keresztül hosszú évek óta jótékonykodnak. Miért tartják fontosnak,
hogy szervezeten keresztül segítsenek a rászorulóknak?
Rigó Erik: A Rotary Clubon keresztül tudjuk, hogy a támogatás
biztosan eljut oda, ahova szánjuk. Legutóbb egy idős hölgyet
támogattunk, beköttettük a vizet
az otthonába. A Rotaryn kívül egy
másik szervezeten, a Mosolygós
Gyermekekért Alapítványon keresztül is segítjük a Tatabányán
és a város környékén, valamint
a Közép-dunántúli Régióban élő
gyermekeket, fiatalokat és családjukat.
Rigó Péter: Szervezetek nélkül
is támogathatnánk, de egyénileg
nem tudnánk véghez vinni nagyobb dolgokat. A Rotary Club

egész világra kiterjedő szervezet,
Bill Gates is jelentősen támogatja,
de nemcsak jótékonykodást jelent, hanem kultúrát, hagyományt,
együttműködést és barátságot.
Ebbe a szellemiségbe kapcsolódtunk be évekkel ezelőtt. Ma már
bárhova utazunk a világban, mindenhol vannak barátaink. Mindenhol kaphatunk segítséget, és mi is
bárkinek nyújthatunk segítséget.
Mindketten végigjárták a Szent
Jakab zarándokutat. Mit kaptak
az úttól?
Rigó Erik: Negyvenhat nap gyaloglás során teljesen kitisztul az
ember feje a kötelezettségektől, a
munkától. Olyan folyamaton megy
keresztül, amelyre itthon nincs
lehetősége: megismeri magát,
megbocsát, lojalitást és emberszeretetet tanul. Rájön, úgyis lehet
boldog, hogy egy hátizsákja van
két váltás ruhával, egy könyvvel,
és nem tudja, hol hajtja álomra a
fejét. Biztos, hogy még egyszer
végigmegyek.
Rigó Péter: Sokan úgy gondolják, az El Camino bűnbocsánatkérés, én inkább azt mondom,
útkeresés, mindenki sokat tanul
belőle. A zarándokút körforgás,
mindennap ugyanazt csinálod, felkelsz, elindulsz, mész, megérkezel, lefekszel, felkelsz, elindulsz...
Útközben többféle emberrel találkozol, mindenki Santiago de
Compostelába megy, és ugyanúgy beugrik a végén a gödörbe.
Lehetsz gazdag, szegény, csúnya, szép, okos, buta, mindenkire ugyanaz vár, mind meghalunk
egyszer. Mit adott nekem az út?
Megtanított elfogadni, megérteni,
elengedni. Ebben a szellemben
élem az életem, és teszem a dolgom családommal együtt Tatáért.
Pállné Bodonovich Ágnes
fotó: Derik Kft.
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Tavasszal gyűjthető gyógynövények
Tanácsok Rózsika nénitől
Farkasné Mann Rózsa gyógynövénykertje tizenöt esztendeje nyitotta meg kapuit a
baji Szőlőhegyen, azóta egyre többen fedezik fel. A kertben 146 féle gyógynövény
található. Rózsika néni örömmel segít bárkinek, akinek tanácsra van szüksége,
vagy aki valamilyen bajára keres természetes gyógyírt. Ezúttal megosztja velünk,
milyen gyógynövényeket gyűjtsünk tavasszal, s melyiket mire használjuk.

Fagyöngy

Zsálya
A sokféle zsályafaj közül gyógyításra legalkalmasabb az orvosi zsálya. Neve a latin salvere (megőrizni) szóból ered, tavaszi
meghűlések után nagy segítőnk, gyógyító
antibiotikumnak is hívják. A hatóanyagot a
közvetlenül virágzás előtt, illetve a virágzáskor gyűjtött levelei tartalmazzák. Kiváló fertőtlenítő, baktériumölő, illetve gyulladáscsökkentő. Használhatjuk fogíny-, száj- és
garatgyulladásra. Frissen is fogyaszthatjuk,
elrágcsálhatunk naponta négyszer két-három
levelet. Amint érezzük, hogy csípi a nyelvünket, kiköphetjük, ugyanis ez már a tisztulás
jele. Forrázatával (2 kiskanál zsályát forrázunk le 2 dl vízzel, majd húsz percig hagyjuk
állni) öblögethetünk is, ajánlott két naponta
egy héten keresztül. Belsőleg fogyasztva
köhögésre, rekedtségre, izzadásra és
bélhurutra nagyon jó, nemcsak fertőtleníti a gyomrot, hanem meg is
nyugtatja, sőt serkenti az emésztést.
A levél nedvével rovarcsípéseket és
kisebb duzzanatokat is kezelhetünk.
Gombás megbetegedések és aranyérbántalmak ellen is hatásos.
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A fagyöngy egyike a legősibb idők
óta használt népi gyógyszereknek,
már a görögök is nagy becsben
tartották. A legjobb gyógyhatást a
nyárfán élősködő fagyöngynek tulajdonítják, de az akácon is jó hatású fagyöngy tenyészik. Elsősorban
február végén, március elején gyűjtsük
a levelét és szárát, mert akkorra érnek
be igazán a bennük lévő nedvek. Vigyázzunk, hogy ne érintkezzenek a terméssel, mert az mérgező. Szellős, száraz
helyen szárítsuk, különben bepenészedhet. Mivel levelei bőrszerűek, nehezen
száradnak. Teát mindig kézmeleg vízben
hat-nyolc órányi áztatással készítsünk
belőle. Vérnyomás-szabályzó hatása
van, vagyis a magas vérnyomást csökkenti, míg az alacsonyt megemeli. Erősíti
a hajszálereket, de érelmeszesedésre,
érszűkületre, belső vérzésre, cukorbetegségre, görcsoldásra és hormonproblémákra is nagyon jó. Kiváló immunerősítő, újabban pedig a rákgyógyításban is
felfigyeltek rá.

Tyúkhúr
A tyúkhúrt, vagyis tikhúrt sokan csak gyomnövénynek tartják, pedig ennek a növénynek
figyelemre méltó gyógyító hatása
van, sok betegséget megelőzhetünk vagy kúrálhatunk vele. C-vitamin tartalma magas. Február
közepén jelenik meg,
már akkor érdemes
gyűjteni, elsősorban
a fák tövében, bokrok alján, ahol nem
tapossák össze. Nyersen is fogyaszthatjuk,
amíg nem virágzik, tehetjük salátába, de megszárítva
teát és fűszert is készíthetünk belőle. Tisztító hatása miatt eltávolítja a mérgeket, normalizálja a máj és a későbbiekben
(láncreakcióként) minden belső szervünk
működését. Segítségével gyorsabban elmúlnak a furunkulusok, pattanások, a diatézis,
ekcéma, sömör és egyéb kiütések, de még
a száraz bőr felfrissítésére is jó. Nyersen
készítsünk belőle pakolást. Először mindig
dörzsöljük le a kezelendő testrészről a száraz pikkelyes részt, majd borítsuk be a pakolással, 20-25 percig hagyjuk rajta, ennyi idő
alatt a hatóanyagok bemennek a pórusokon
keresztül. Utána citromfűves teával nyugtassuk a bőrt, majd hígított levendulaolajjal kenjük be. A kezelés heti két alkalommal ajánlott.
A tyúkhúrnak vízhajtó hatása is van, de arthritis, köszvény, reuma és különféle sérülések
gyógyítására is alkalmas. Álmatlanságtól, elhízástól szenvedőknek is jól jön a segítsége.
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Százszorszép
Gyógyászati célokból elsősorban a virágzatát szokták leszedni, de sokan gyűjtik a
leveleit is. Fontos tudni, hogy a százszorszép virágait közvetlenül szürkület előtt,
azaz a becsukódást megelőzően érdemes
leszedni, mert így őrizhetők meg leginkább a hatóanyagai. A begyűjtött levelek
és virágok rendkívül gyorsan kiszáradnak,
szárítani voltaképpen nem is szükséges
őket, hiszen szinte egész évben rendelkezésünkre állnak, ám a tavasszal nyíló
százszorszépek érnek a legtöbbet, azok
a leghatékonyabbak. Tehetjük salátába,
töltelékbe, mézbe, és teát is készíthetünk
belőle. Támogatja a májműködést, epebetegségeknél is remekül használható. Belsőleg kiválóan alkalmazható légzőszervi
betegségekben, mivel segíti a nyák felköhögését, emellett gyulladásgátló,
összehúzó és sebgyógyító hatású. Forrázatával öblögethetünk
is, jótékony hatással van a gyulladt garatra, ínyre. Enyhe vizelethajtó, segíthet a húgyutak,
valamint a vese gyulladásakor.
Külsőleg is jól alkalmazható:
betehetjük fürdővízbe, illetve a
főzetéből pakolást készíthetünk.
Hathatós segítséget nyújt nehezen
gyógyuló sebek, fekélyek, különböző
bőrbetegségek – például ekcéma, sömör,
pikkelysömör, kiütések vagy pattanások –
esetén.
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Pitypang
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A pitypang, más néven gyermekláncfű megítélése kettős,
egyesek szerint kiirthatatlan, mindent túlélő gyom, mások
szerint sokoldalúan használható gyógynövény. Egy biztos: már
az ókortól kezdve használják gyógyításra, és nincs olyan ember, aki ne
ismerné. A népi gyógyászatban a pitypang virágos szárát, leveleit és gyökerét is használják. A leveleket
tavasszal, virágzás előtt gyűjtsük, a teljes növényt pedig tavasztól szeptemberig szedhetjük. A gyökereket
ősszel vagy kora tavasszal ássuk ki a talajból. A begyűjtött növényi részeket szükség esetén tisztítani, aprítani kell, majd árnyékos, szellős helyen vékony rétegben kiterítve megszárítani. Apró kis leveleit, amelyek
igen gazdagok A- és C-vitaminban, tehetjük salátába, de magában is fogyaszthatjuk. Virágjából mézet is
készíthetünk, többször főzzük meg egészen addig, amíg sűrű nem lesz. Gyökerét frissen, mosás után aprítsuk fel, és lassú tűzön 10 percig főzve készítsünk belőle teát, különben nagyon megkeményedik. Kiváló
méregtelenítő, vizelethajtó, valamint máj- és epetisztító. Szárát rágcsálhatjuk is, de utána rögtön köpjük ki,
mert nem emészthető. Csökkenti a vércukorszintet és oldja a vérzsírt, a koleszterint. Reumás panaszok,
köszvény, fájó ízületek esetén gyökerének főzetét borogatásra ajánlják.

Ibolya
A tavasz első hírnökei közé
tartozó ibolya nemcsak
szépségével és kellemes illatával tűnik ki a virágok közül,
hanem gyógynövényként is
megállja a helyét. Igen gazdag A- és C-vitaminban és
bizonyos antioxidánsokat is
tartalmaz. Levelét és virágját
gyűjtsük. Forrázata az egyik
legjobb természetes lázcsillapító, gyulladáscsökkentő
és immunerősítő. Köptető,
nyákoldó és izzasztó hatása
révén a légúti betegségek
hatékony orvossága: igyunk
naponta két csésze ibolyateát. Tinktúrát is készíthetünk
belőle: fél üveg ibolyát keverjünk össze fél üveg alkohollal, pl. szőlőmag pálinkával.
Fogyasszunk belőle csak
egy mokkáskanálnyit, máris
csodákat tesz. Enyhe nyugtató hatása is van, segít elűzni a stresszt, a feszültséget
és az álmatlanságot, erre a
célra elég naponta egyszer,
az esti órákban fogyasztani.
Vízhajtó hatása segítségével megszabadulhatunk a
szervezetben felgyülemlett
folyadékfeleslegtől,
tisztítja a veséket, mérsékli
a szervezetben jelen lévő
gyulladások tüneteit. Mivel
hashajtó tulajdonságokkal
rendelkezik, segíti a bélműködést és a toxinok
kiürülését, fogyó- és
tisztítókúrákhoz
is
ajánlott.
Hatóanyagainak
kombinációja
gyógyítja a különféle bőrbetegségeket, elsősorban a
pikkelysömört, az ekcémát
és a pattanásokat. Gyorsítja
a sebgyógyulást is, lágyítja
és hidratálja a bőrt, segít eltüntetni, illetve megelőzni a
ráncokat. Ilcsi néni kedvenc
szépítőszerei közé tartozik.

Csalán
A csalán egyike azon növényeknek, melyet legtöbben gyomként tartanak számon, mert csíp. Ha tudnák, mennyi betegségre, bajra gyógyír, két kézzel szednék. Gyűjtéskor figyeljünk arra, hogy
vannak csalánhoz hasonló növények, amelyek
ugyanúgy érdesek, de nem csípnek. Azokat keressük, amelyek rögtön szúrnak. Fogyaszthatjuk
frissen salátába, de teát is készíthetünk belőle. A
csalán talán a legerősebb vértisztító növény, ezért tisztítókúra, böjt során is igen hatékony és kedvelt. Feloldja az anyagcseréből származó salakanyagokat, eltávolítja a szervezetből a mérgeket,
ugyanakkor a vesét is fokozottabb vízkiválasztásra serkenti. Tisztítja a
teljes emésztőcsatornát és a vizeletkiválasztó rendszert, s fokozza a
szervezet védekező erejét. Enyhítheti az allergiás tüneteket, eltünteti
a tinédzserek pattanásait, és egyes bőrbetegségek esetén is hatásos
(pl. övsömör, ekcéma). Teája élénkítő hatású is, sok vitamint és ásványi anyagot (pl. vasat) tartalmaz. Hatékonyan alkalmazható köszvény,
ízületi gyulladások, illetve mindennemű reumatikus megbetegedés kezelésére is. Csalánteából (2 kiskanál csalánt forrázunk le 2 dl vízzel,
majd húsz percig hagyjuk állni) csak napi kétszer 2 dl-t fogyasszunk,
nyers levéből pedig csak napi 1 dl-t igyunk, azt is elosztva. Legfeljebb
három héten keresztül fogyasszuk, majd tartsuk három hét szünetet,
és csak azután igyuk újra.

Nyírfarügy
A nyírfának szinte minden részét: leveleit, rügyeit,
nedvét felhasználhatjuk gyógyászati célra. Február közepétől elkezdhetjük gyűjteni a rügyeket. Teája főként
vese- és hólyagbetegségek ellen jó, de a szép bőrért
és hajért is alkalmazhatjuk. Különösen hólyaggyulladás, vesegyöngeség, vesekő, köszvény, reuma, ödéma
és ekcéma, bőrallergiák ellen vethetjük be, valamint a cukorbetegség enyhe eseteiben.
Köhögésnél és hasmenésnél éppúgy
segítségül hívhatjuk, mint hajhullás
vagy korpásodás esetén.

Rózsika nénit minden pénteken 16 órától 18 óráig megtaláljuk a
Forrás Bevásárló Közösség termelői piacán a Jávorka iskolában, ahol
vásárolhatunk tőle gyógyteákat, és tanácsot is kérhetünk.
Pállné Bodonovich Ágnes
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Szolgáltatásaink
Objektumvédelem
Riasztó- és megfigyelőrendszerek
telepítése távfelügyelettel
24 órás készenléti idő
Távfelügyelet és kivonuló szolgálat
Lehet mással is, de velünk könnyebb!
HA BIZTONSÁG, AKKOR DERIK!
2890 Tata, Almási u. 32.
Tel: 06 34 586 272
info@derik.hu
www.derik.hu
DERIK HUNGÁRIA KFT.

