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Volt „endékások” találkoztak Volt „endékások” találkoztak 
IDÕUTAZÁS Szeptemberben Tatán is lesz randevú 

VISSZA A MÚLTBA... A RÉSZTVEVÕK EGYENTRIKÓBAN ÉNEKELNEK                  (FOTÓ: ZSEBÉNYI JÓZSEF) 

TATA/BALATONLELLE Immár 
másodszor találkoztak azok 
a „volt endékások”, akik 1967 
és 1983 között – államközi 
szerzõdés alapján – az egykori 
Kelet-Németországban, a Német 
Demokratikus Köztársaságban 
dolgoztak évekig. A június eleji 
balatonlellei összejövetelen több 
mint ötszázan gyûltek össze, 
hogy felidézzék évtizedekkel 
ezelõtti élményeiket, kaland-
jaikat. Tatai résztvevõje is volt az 
összejövetelnek.

Június elején Balatonlellén néhány 
napra „feltámadt az NDK”. A szálloda 
elõtt a magyar zászló mellé felhúzták 
az NDK volt lobogóját is. az MZ Klub 
Hungary motorosainak felvonulása. 

A felvonuló motorosokat egy NDK-s 
rendõrnek öltözött társuk, Papp Laci 
irányította, akinek most nagy sikere 
volt. Annak idején a fiatalok azonban 
nem szívesen találkoztak a keletnémet 
rendõrökkel. A rendezvényen meg-
jelenteket köszöntötte Kenéz István, 
Balatonlelle polgármestere is.

Rigó Erik 1969-tõl két évig dolgozott 
a Drezda melletti Coswigban. A volt 
tatai rendõrkapitány, jelenleg a DERIK  
Biztonságvédelmi és Magánnyomozó 
Kft. ügyvezetõje elmondta: mindig is 
rendõrnek készült, és több társával azért 
is mentek ki az NDK-ba, hogy nyelvet 
tanuljanak. Sok akkori barátja késõbb 
kollégája is lett, akik különbözõ váro-
sokban, különbözõ beosztásokban szin-
tén rendõrként dolgoztak. Ma már vala-
mennyien nyugdíjasok.

A mostani találkozó megnyitóján az 
„egyenpólókat” viselõ résztvevõk olyan 
retro-kiállítást rendeztek régi „endékás”  
tárgyakból, eszközökbõl, relikviákból, 
amelyrõl a Somogy megyei napilap úgy 
nyilatkozott hogy „Fábry is beájulna ha 
látná.Volt még levehetõs ajtajú turmix-
gép is – mondja Rigó Erik.

Az akkori fiatalok közül sokan kint 
maradtak, családot alapítottak és mára 
többükbõl ott lett sikeres üzletember. A 
legtöbben azonban hazatértek, ám so-
kan már nem jöhettek el erre a találko-
zóra. Rigó Erik például negyedmagával 
egy kétszobás összkomfortos lakásban 
lakott, jól kerestek, vidámak, fiatalok 
voltak. Rigó Erik egykori lakótársai kö-
zül hárman sajnos többé már nem vehet-
nek részt a találkozókon...

A tatai üzletember szívesen idõz a 
múltban. Meséli: a magyar átlagot meg-

haladó fizetésbõl bõven jutott étteremre 
– ahol akkor sorban kellett állni, hogy 
bejuthassanak –, de telt szórakozásra, 
kirándulásra, motorkerékpárra is. Még 
az itthon maradt szülõknek is jutott kis 
segítség. Meglepetésekkel is szolgált az 
idei találkozó: a volt NDK-ban született 
egyik leány hosz-
szú évtizedek 
után itt kapott 
elõször hírt az 
édesapjáról.

A becslések 
szerint több mint 
40 ezer magyar 
fiatal dolgozott az 
egykori NDK-ban 
a hajdani állam-
közi szerzõdés alapján. Az egyik fõszer-
vezõ, Zsebényi József, az idén megala-
pított NDK-s Magyarok Egyesületének 
elnöke nyilatkozatából kiderül: minden 
várakozást felülmúló volt az érdeklõdés 
a közös nosztalgiázás iránt. De nem csak 
nosztalgázás volt! A jelen levõk többek 
között elõadást hallgathattak az NDK-s 
évek nyugdíjba történõ beszámításáról.

Az elsõ találkozón még kevesen vol-
tak, most több mint félezren, jövõre még 
több érdeklõdõre számítanak. Ezért is 
népszerûsítik az ndk.hu közösségi por-
tált, amelynek már több mint 1600 re-
gisztrált tagja van. A portál megálmodója 
Katona Tibor, aki 1976-ban Neuhausban 

dolgozott. A 
kapcsolattartást 
fontosnak tartja 
Gergely Márta, a 
másik fõszerve-
zõ is, aki Erfurt-
ban dolgozott és 
akkor mindenki 
Kismártiként is-
merte.

Rigó Erik, az 
egyesület egyik alapítója úgy véli: a sze-
mélyes találkozó és az internetes kap-
csolat segíti a régi baráti közösségek fel-
élesztését, azokét, akik szoros egymásra 
utaltságban éltek ifjabb korukban távol 
otthonuktól. 

Sikeres volt az idei találkozó: a szerve-
zõk ígérik, jövõre szintén összejönnek. 
Rigó Erik biztosan ott lesz...                ER

Tatáról mások is voltak 
az NDK-ban, akik évek óta szû-
kebb körben találkoznak régi 
barátaikkal: Kinhefner Gizus 

például a Premnitz-Rathenau-i 
csapatot erõsítette 1976-ban. 

Õk majd szeptember 5-én 
találkoznak a vizek városában.

Egy (retro-)
kiállítás 
képei...

Jubilált
a fotóklub
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RÉVKOMÁROM Kétnapos rendezvénysoro-
zattal ünnepelte megalakulásának 50. évfor-
dulóját a komáromi fotóklub a Duna Menti 
Múzeumban. Pénteken több mint száz 
alkotást bemutató kiállítás nyílt a komáromi 
múzeum fõépületében, szombaton nem-
zetközi konferencia, fotópiknik, szabadtéri 
mûterem és koncert várta az érdeklõdõket.

Az ünnepségre Szlovákiából, Magyarországról, 
Ausztriából, Szlovákiából és Romániából hívtak meg 
fotómûvészeket, különbözõ klubok tagjait. Szûkebb 
hazánkat az Oroszlámos György vezette szõnyi Molaj 
Fotóklub, illetve Szamódy Zsolt fotómûvész (Magyar 
Fotómûvészek Szövetsége) képviselte. 

A 2007 óta a Helios nevet viselõ komáromi klub-
ban az utóbbi 5-6 évben kezdett feléledni ismét a 
fotósélet. Egyre több a fiatal, akik az idõsebbektõl is 
tanulnak, így igazi csapatmunka alakult ki. 

A komáromi fotóklubot, amely 1959-ben tartotta 
elsõ kiállítását számos elismeréssel jutalmazták, így 
a Szlovákiai Fotószövetség aranyjelvényével. Több 
klubtag elnyerte a Szlovákia Fotószövetség mestere 
címet, Szabó Lászlónak és Varga Tibornak pedig a 
Nemzetközi Fotómûvész Szövetség (FIAP) nemzet-
közi fotómûvész címet adományozott. A klub örö-
kös tiszteletbeli tagja Tóth István, az Évszázad Kivá-
ló Fotómûvésze (1980, New York).

A pénteki rendezvényen Csütörtöky József, a ko-

máromi múzeum igazgatója idézte fel Komárom 
fotótörténetét, majd Jozef Keppert, a Galántai Fotó-
klub elnöke és Mácza Mihály, a komáromi múzeum 
történésze méltatta a szlovákiai fotómûvészet jeles 
korszakait. Az ünnepségen okleveleket és plakette-
ket adtak át azoknak, akik munkásságukkal évtize-
deken át segítették a fotóklub fennmaradását és alko-
tásaikkal öregbítették a komáromi fotózás hírnevét. 

A múzeum központi épületében megnyitották a 
Helios elmúlt ötven évét idézõ fotókiállítást.

Június 20-án, szombaton nemzetközi fotókonfe-
renciát tartottak szlovákiai, erdélyi és magyarországi 
elõadók közremûködésével, délután pedig ismét fo-
tópiknikre várták az érdeklõdõket.                         VT
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Két percben...
Ma a másságról mesélek neked, kisfiam. 

Tudod, nálunk meg a nagyinál meg má-
soknál senki sem „más”. Ott van anyu 
meg apu, a nagyi meg a papi, meg ti, 
gyerekek (az unokák). Sajnos, csak 
négyen vagytok, dehát semmi sem úgy 
alakult, ahogy annak idején eltervez-
ték, elterveztük: testvérem is csak egy 
született, az is késõn. De ez most mind-
egy. A gondokban sem volt hiány, álta-
lában ugyanúgy ránk járt a rúd, mint a 
többiekre. A többségre.              

Akár így is kezdõdhetne a kis beszélgetés 
a hat (na jó, hat és fél) éves gyerekkel, 
ha éppen arra lenne kedvünk. De ha 
már csevegünk – szerencsére gyakran – 
fontos ügyek jönnek szóba. A dínók, a 
vulkánok meg az ûrhajók most a vezetõ 
témák nálunk. A többit látja, érzi, tudja, 
átéli: így szocializálódik. Számára így 
természetes (gömbölyû) a világ.

Az egyik vasárnap moziba megyünk. 
Most a Volt volt a kívánság. Ketten 
ülünk a közepes teremben; komótosan 
kiválasztjuk a megfelelõ helyet, gondo-
san mérlegeljük, hogy honnét nem fog 
zavarni minket senki sem a filmnézés 
közben. Hát, egyetlen nézõ sem zavart 
az önfeledt szórakozás közben.

Más zavart. A másság zavart. A rövid 
reklámfilm zavart, amelyben néhány 
percnyi felvezetés után közlik velünk, 
velem meg a hat és féléves gyerekkel, 
hogy a másság is természetes, fogad-
juk el. A kissrác figyelmét szerencsére 
egyebek kötötték le, nem értette, mirõl 
van szó.

Azt viszont én nem értem, és a parádék 
óta nem látom be: a „másság”, mint 
magánügy miért lett hirtelen ennyire 
közügy, hogy két parádé között valaki 
mindig bejelenti, hogy „más”, és a meg-
értésünkért rebeg. Meg olyan jogokért, 
mintha õk is ugyanolyanok lennének. 
Keveset hallani viszont azokat az egész-
séges családosokat, akik nem „mások”, 
csak él(né)nek a „hagyományos” rend 
szerint, egyre apadó jogokkal. És ez 
nem mese.                         VEIZER TAMÁS

Mini Magyarország
a kastélyparkban
KISBÉR A kisbéri kiskastély felújítá-
sával párhuzamosan Mini Magyar-
ország épül a kastély parkjában. 

A kisbéri kistérségi társulás tagja-
inak elképzelése szerint a parkban 
láthatók lesznek hazánk neveze-
tességeinek makettjei. A kicsinyí-
tett látványosságok tájegységeként 
mutatják majd be az ország épített 
örökségét, mûemlékeit, jelentõs 
középületeit. A forrásokra pályáza-
tot nyújtanak be.

A Mini Magyarország elkészülte 
után jelentõs turisztikai vonzerõt je-
lent majd a Bakonyalja számára.

Megszorítások 
a szakképzés kárára
TATA A szakképzés lehetõségeit te-
kintette át csaknem száz szakember 
a Hotel Gottwaldban. Szilágyi János 
szakképzési igazgató  (KEM KIK) a 
kormány szakképzéssel kapcsolatos 
megszorító terveirõl beszélt. Ha eze-
ket elfogadják, a felére csökkenhet 
azon tanulók száma, akik cégeknél 
sajátítják el szakmájuk fortélyait. Si-
mon Géza, a megyei közgyûlés alel-
nöke a megyei szakképzési társulás 
(TISZK) lényegét ismertette. Juhász 
József, a kamara elnöke, a régió 
képzési bizottságának társelnöke az 
idei teendõket vázolta fel.  

Együtt a vízügyesek, 
és a rendőrök
TATABÁNYA A jövõben együttmûkö-
dik a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendõr-fõkapitányság és az Észak-
Dunántúli Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság. Gorgosilits Fábián 
fõkapitány és Janák Emil vízügyi 
igazgató elmondta: a megállapodás 
rögzíti a közös járõrözések szerve-
zését, a vízmûvek védelmét a rongá-
lókkal és tolvajokkal szemben. 

A határõrség integrációját követõ-
en a rendõrség dolga a határvédelem 
is, amely a megye esetében a Duna 
és ezzel együtt az árvízi töltésrend-
szer védelme és ellenõrzése. 

A díszítőkövekről
tanácskoztak
TATA Országos szakmai napot tar-
tottak a Szilikátipari Tudományos 
Egyesület, a Magyar Kõszövetség, a 
Magyarhoni Földtani Társulat szer-
vezésében a tatai várban. A szakem-
berek ismertették a térség lelõhe-
lyeit, a kõkiválasztás szempontjait, 
a díszítõkõ-homlokzatok építészeti 
kérdéseit. Szó esett a kõburkolatok 
minõségérõl, a kõnek modern épí-
tészetben betöltött szerepérõl is. 

Az elsõ konferenciát 1999-ben 
Veszprémben tartották; a mostani, 
hatodik szakmai napnak – elsõ al-
kalommal – Tata adott otthont. 

TATA Igazi régimódi vásári han-
gulatot varázsoltak az Angolpark-
ba az immár 10. Tatai Sokadalom 
szervezõi, a Tatai Kenderke 
Néptáncegyesület tagjai. 

A házigazdák Kun Katalin elgondo-
lásai szerint a hagyományápolásnak 
szentelték ezt a két napot, a június 
20-át és 21-ét tizedszer is; kár, hogy 
csak ilyen remek alkalmakkor cso-
dálkozunk rá újra meg újra, hogy 
milyen gazdag a népmûvészeti és 
a kézmûves örökségünk, mennyire 
mélyen gyökerezõ tánckultúránk és 
magyaros ruháink, népi ínyencsége-
ink vannak (még).

Szombaton is, vasárnap is sokan 
jöttek az Angolparkba Tatáról és 
távolabbi vidékekrõl is, hogy a hét-
köznapokból kiszakadva élvezzék a 
Vásározók terének látványosságait, 
hogy a gyerekekkel együtt lelkesed-
jenek a meselabirintusban Beke Kata 
Játéktárának, a diákelõadóknak, be-
kapcsolódjanak a labirintustáncba 
vagy részt vegyenek a várost átszelõ 

sokadalmi menettáncon. A „forgató-
könyvet” olykor megzavarta ugyan 
az esõ, de a sátrak elég tágasnak 
bizonyultak a szereplõknek és a né-
zõknek egyaránt. 

Pedig az idén is sokan eljöttek 
és élvezték a Tündök Zenekar mû-
sorát éppúgy, mint az Aranykocsi 
Néptáncegyüttes vagy éppen a Cser-
szömörcze táncházát. A humorba 
bugyolált tiszta magyar mesék – 
Berecz András jóvoltából – itt is nagy 

sikert arattak, és még meg is énekel-
tette a közönséget.

Vasárnap volt táltosdobolás (Mol-
nár Gábor és társai jóvoltából), jött 
a Ládafia Bábszínház, fellépett a 
Bástya citerazenekar. A népzenei 
együttesek fellépését olykor az íjász-
verseny díjkiosztója vagy éppen Écsi 
Gyöngyi meséi „szakították meg”. 
A  táncosok gálája után jött a Szent 
Iván-éji tûzgyújtás mindenféle „va-
rázslásokkal” és a tûzugrás... 

10. Tatai Sokadalom10. Tatai Sokadalom

A SOKADALMI MENET, A SOK SZÉP ÖLTÖZET KÜLÖNLEGES LÁTVÁNYT NYÚJTOTT
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Nyárköszöntõ – civilekkel

Jubilál az elsõ 
bányász zenekar
DOROG Ünnepi mûsorral emlékeztek elõde-
ikre a Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Bányász Zenekarának tagjai a 
József Attila Mûvelõdési Házban. A formációt 
Bányász Koncert Fúvós Zenekar néven 12 
taggal alakították 1889-ben Annavölgyön a 
zeneszeretõ bányászok. 

A zenekar Cseh- és Morvaországból betelepített ze-
neértõ bányászokból tevõdött össze. Elsõ vezetõjük a 
bányaigazgató, Winkler János volt. A kutatások szerint 
ez volt az ország elsõ bányász zenekara. 

Létszámuk 1914-ben 21-re emelkedett. A bányaigaz-
gatóság 1918-ban Dorogra települt: a zenekar kétfelé 
vált. Egy részük Dorogon folytatta a zenélést Fleischer 
Ferenc karnagy vezetésével. A II. világháború után az 
elkallódott, széthordott hangszereket, kottákat Gáldi 
Ferenc, Pillár Ernõ, Hám János gyûjtötte össze. Lassan 
újraszervezõdött a zenekar. 

Az elmúlt 120 év alatt a városban és a térségben sok 
rendezvényen szerepeltek. Évtizedeken át bérleti hang-
verseny elõadásokkal léptek fel. A most 45 tagú zene-
kart 1988 óta Zagyi István karnagy vezeti. 

Dorog város Pro Urbe Díjjal ismerte el a zenekar ed-
digi munkásságát. Az ünnepség egyik mozzanata volt 
az új zászló adományozása. Elõször Kiss-Maly László 
esperes, a bányászok védõszentjérõl elnevezett Szent 
Borbála templom plébánosa áldotta meg a zászlót, 
amelyre emlékszalagot kötöttek az önkormányzat és a 
testvérvárosok képviselõi, Tát, Sárisáp, Mogyorósbánya 
zenekarainak karnagyai, a Dorogi Német Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke. Bohner Antal, a zenekar elnöke 
köszönõ szavai után az ünnepi alkalomra összeállított 
koncertet adtak.                                              NAGY TIBOR

TATABÁNYA Nehéz hagyományt terem-
teni a megyeszékhelyen a nyárköszöntõ 
fesztiváloknak – „lánykori nevén” Szent 
Iván-éji karneválnak. Hol a pénz, hol a 
tehetség hiányzik ahhoz, hogy (sátor)
tetõ alá hozzák a két-háromnapos „non-
stop” nyárünnepet. 

Az idõjárás a legkisebb akadály, bár most, jú-
nius 20-án megnehezítette a résztvevõk dol-
gát. Látogató kevés volt, program volt is meg 
nem is – a mazsorettek legalább kitartottak –, 
no meg a tömegképzõ civilek, akik legalább 

játékkal, bemutatókkal, ajánlatokkal vittek 
némi színt a szürke ünnepbe. Elmaradt a fõ-
zõverseny, az „Eszterlánc” rekordkísérlet is: a 
szervezõk óriási kézfogásos körtáncára még 
minimum egy évet várni kell. 

Jobban jártak azok, akik a Tatabányai 
Múzeumba vonultak 21-én egy tea melletti 
beszélgetésre, alkalmi tárlatnézésre – Jakobi 
Anna festményei és Dallos István fotói kínál-
ták magukat, meg a tatabányai csillagászok 
vetített képes elõadása. Éjfélkor Hodossy Il-
dikó elõadómûvész szerelmes, pajzán versei 
nyújtottak önfeledt szórakozást.              SVM

A NYITNIKÉK JÁTSZODA A TÁJAK, EMBEREK, KÖRNYEZET EGYESÜLET ÉS A MOSOLYGÓS 
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY SÁTRÁNÁL
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„Hírességekben gondolkodni”
VÁRSZÍNHÁZ Zenés, táncos produkciók, magyar színházak, jazzkoncertek 
ESZTERGOM A Várszínház csak-
nem húsz éve, 1990 óta jelenlegi 
helyén, a Budai toronyban, a 
várfalakkal övezett területen – a 
hajdani török temetõ helyén – 
várja a nézõket. Horányi László 
mûvészeti vezetõ óvatosan fogal-
maz az évszámokkal kapcso-
latban, Esztergomban ugyanis 
messzire nyúlnak vissza a 
színjátszás gyökerei. 

A hatvanas években már létezett az 
Esztergomi Várszínház: ekkor ugyan 
még más városok színtársulatai mu-
tatták be itt elõadásaikat, most saját 
produkciókkal is felhívják magukra a 
figyelmet az esztergomiak. Horányi 
László inkább azt a következetes szín-
házi munkát emeli ki, amely révén év-
rõl évre sikerül új színt, új gondolato-
kat vinni a teátrum életébe. 

– Az idei programok öt csomópont 
köré szervezõdnek. Július 3-án és 4-én 
mutatjuk be a Puszta szó: Végy karja-
idra, idõ címû összeállítást saját pro-
dukcióban, amely Sinka István verseire 
épül. A dramaturg Egerházi Attila, mo-

dern hangszerelésû zenéjét Nagy Sza-
bolcs és Pengõ Csaba komponálta. 

A mostani bemutatónak is vannak 
elõzményei, és nem véletlen, hogy  
Horányi László rendezõként jegyzi az 
elõadást. Még 1985-ben, debrenceni szí-
nészként bemutatott egy Sinka-mûsort, 
aminek ötletét akkor Jancsó Adrienn: 
elõadómûvész Vers a várban címû so-
rozata adta. A kissé elfeledett Sinka 
István költészetét újragondolva, sokféle 
módon és színházi eszközzel – mozgás-
ban, koreográfiában, dalban, prózában 
elbeszélve – mutatják be,  a gödöllõi ba-
lett-táncosok közremûködésével.  

A másik, Örkény István: Macskajá-
téka – Mácsa Pál 
rendezésében, 
öt Kossuth-díjas 
színész közre-
mûködésével, az 
Örkény Színház-
zal közös pro-
dukcióban – sok izgalmat ígér. 

– Bemutató színház is vagyunk, más 
elõadásokat is meghívunk Esztergom-
ba. A veszprémi Petõfi Színház Pozsgay 
Zsolt: Janus címû darabját július 15-én, 

a  Budaõrsi Játékszín Márai-elõadását 
pedig július 29-én láthatja a közönség.

A harmadik pillér a határon túli szín-
házak bemutatkozását jelenti. Horányi 
László fontosnak tartja a külföldi ma-
gyar elõadások meghívását is. Az idén 
a révkomáromi Jókai Színház Machia-
velli: Mandragóráját adja elõ, augusz-
tusban a Kolozsvári Magyar Operaház 
elõadásában Venczel Péter: Mátyás a 
vérpadon címû rockoperája ígér feled-
hetetlen élményt. Õsszel a beregszászi 
társulat lesz ismét Esztergom vendége.

– A Várszínház koncepciója szerint 
az idegennyelvû elõadások jelentik 
a negyedik pillért. Szeretnénk német 

és angol nyel-
vû elõadásokat, 
most a Bambergi 
H o f f m a n n 
Theater tart né-
met nyelvû elõ-
adást július 10-én 

és 11-én. A következõ pillért a gyerek-
elõadások alkotják: immár a 9. alka-
lommal lesz esztergomi bábostábor ní-
vós gyerekelõadásokkal augusztus 
10-16. között. A színházi produkciók 

mellett természetesen fontosak a zenés 
elõadások, koncertek is. Az idén meg-
fordul nálunk Tátrai Tibor az új formá-
ciójával, Földes László, alias Hobo, az 
idén is lesz L’ art pour l’art, két este is, 
szervezünk hastánc-estet is.

– Járt Esztergomban a 100 tagú ci-
gányzenekar, tavaly Szentpéteri Csilla 
volt a vendégünk. Az õ fergeteges kon-
certjével „avattuk fel” a Bazilika elõtti 
teret, ami kiválóan alkalmas látványos 
elõadások bemutatására. Ezt ki is hasz-
náljuk a Világsztárok Esztergomban 
sorozattal: Al Di Meola jazzkoncertjét 
is ezen a helyszínen élvezhetik majd 
a mûfaj rajongói, a táncmûvészet iránt 
érdeklõdõk pedig az ExperiDance lát-
ványos produkcióját láthatják a tágas 
téren. Bízunk abban, hogy az idõjárás 
miatt nem kell egyetlen elõadást sem 
máskorra halasztani...    VEIZER TAMÁS

„Szeretnénk, hogy a turizmus 
ráépüljön a rendezvényeinkre, 

ezért érdemes nagyban, 
hírességekben gondolkodni.” 

Ho
rá

ny
i L

ás
zló
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KOMÁROM Javában zajlik a 
fedett medence felújítása: a szak-
emberek újrafestik a fatetõszerke-
zetet, kicserélik-kijavítják a pad-
lózatot. A tervek szerint június 
végére ismét fogadja a vendégeket 
a nagymedence. 

Kerekes Tibor, a Komthermál Kft. 
ügyvezetõje az idei nyár egyik legfon-
tosabb beruházásnak nevezte a mos-
tani munkálatokat. Az úszni, fürödni 

vágyók a szabadtéri medencék közül 
választhatnak, és bár az idõjárás néha 
megtréfálja a vendégeket, már igazi 
strandidõ fogadja az idelátogatókat.

Szerencsések voltak azok az agárdi 
Chernel István Általános Iskola és Gim-
názium alsós diákjai is – mind az 54-en 
–, akik táborozni jöttek Komáromba. 
Több csoportban tanulnak úszni. A 
„kezdõkkel” Tóthné Török Klára tanár-
nõ, a nagyobbakkal Czéczei János tanár 
foglalkozott. A két pedagógus elmond-
ja: 15 éve Komáromban mindig eltölte-
nek néhány napot a gyerekekkel.  

A strandon már a kora délelõtti 
órákban nagy a nyüzsgés: anyukák és 
apukák a kis lurkókkal a gyerekmeden-
céknél sürgölõdnek, az idõsebbek a 
melegvízû medencékhez igyekeznek, 
de van, aki inkább napfürdõzik egy ke-
veset – még a forró déli órák elõtt.

A régebben lebontott faházak helyén 
kialakított teraszos részen kis társa-
ság verõdik össze a vaskos faasztalok 
mellett. Õk majdnem 200 kilométert 
autóztak, hogy a céges üdülõházban 
pihenjenek néhány napot. A termálfür-
dõ  egyik dolgozója kiskocsival viszi a 
hatalmas sakkfigurákat a nagyméretû 
sakktáblához; mint mondja, délutá-

nonként komoly partikat játszanak az 
árnyékos helyen, olyankor érdemes 
odamenni.

Régi ismerõs sétál a fák árnyékában: 
a tatabányai Sárai Dezsõ nyugdíjasként 
minden szerdán és szombaton vendég 
a strandon, komáromi születésûként 
évtizedek óta idejár. Nevetve jegyzi 
meg: az mindenképpen „hibaként” 
róható fel, hogy az ikermedencében 
ritkán egyezik meg a víz hõfoka azzal, 
amit kiírnak. Vagy túl meleg, vagy túl 

hideg. Tizenöt év után ennyi „panasz-
ra” tellett tõle.

A vendéglátóegységek lassan kinyit-
nak: elõkerülnek a mûanyagszékek és 
asztalok, kifeszítik a napernyõket; tízre 
minden készen áll a vendégek fogadá-
sára. Egyikük megjegyzi: még keveseb-
ben vannak, talán majd júliusban... 

Ebben bíznak a kempingben is: ed-
dig 17 vendég költözött be lakókocsijá-
val; az egyetlen francia kerékpáros meg 
már reggel továbbkerekezett...        JAG   HI

RD
ET

ÉS

A víz szerelmesei a Fényesen
TATA A várostól másfél kilo-
méterre Naszály felé, a Fényes-
forrásokból enyhén szénsavas, 
21-22 fokos hõmérsékletû víz 
tört a felszínre. Közülük három 
forrásnak megkülönböztetõ 
nevet adtak a tataiak. 

A legalsó a legszebb, amelyrõl a für-
dõt „Fényesnek” nevezték el. Az itt 
kialakított fürdõ híre már mesze túl-
nõtt a megye határain. 

A Fényes-források közelében levõ 
Feneketlen-tó hideg és mély vizében 
csak horgásztak. Ma a Fényes-fürdõn 
2000 nm-es sekély vízû, gyermekek-

nek szánt „amorf”, egy 50 m-es, feszí-
tett víztükrû sport úszómedence várja 
a fürdõzõket. A Fényes-fürdõ terüle-
tén bérelhetõ faházak és lakókocsi-
parkolók vannak, szauna is mûködik. 
Májustól szeptemberig saját sátras és 
bérelhetõ kemping is üzemel itt. 

Nyári fürdõidényben a környezõ 
településekrõl is sokan keresik fel a 
természeti környezetben felüdülést 
biztosító 26 hektáros fürdõtelepet, 
amelynek különleges környezete, nö-
vény- és élõvilága védettség alatt áll. 
Sok százan fordulnak meg itt napon-
ta, hogy a szép helyen élvezzék a kel-
lemes fürdõhelyet.                          (X)

Táborozók és úszni tanulókTáborozók és úszni tanulók

TÓTHNÉ TÖRÖK KLÁRA TANÁRNÕ KIS TANÍTVÁNYAIVAL, KENESEI LAURÁVAL ÉS CSÁK RÉKÁVAL
Mire lapunk megjelenik, Mire lapunk megjelenik, 
már el is készülnek már el is készülnek 
a felújítással a felújítással 

Nyitás elõtt
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ALBUM

AZ ÁSATÁS EGYIK HELYSZÍNE

A SARLÓ A FÖLDMÛVELÉS FONTOS ESZKÖZE 

A RITKA LELETNEK SZÁMÍTÓ ÕRLÕKÕ

AZ ÁSÁS, TALICSKÁZÁS FOLYAMATOSAN ZAJLIK

A titkozatos „néger fejek” 
ÁSATÁS Római villagazdaság nyomaira bukkantak 
VÉRTESSZÕLÕS A falu hatá-
rában mintegy négyhektáros 
területen kezdte el beruházását 
egy vállalkozó, ám a munkagé-
pek alig néhány tíz centiméterre 
a felszín alatt kõbe ütköztek. 
A környéken egyáltalán nem 
szokatlan „akadály” azonban 
lassanként falmaradvánnyá állt 
össze. Az építõk helyét ekkor a 
régészek vették át. 

A Tatabányai Múzeum munkatársa, A. 
Pál Gabriella régész, az ásatás vezetõje 
(kis képünk) a több hete tartó munka 
után is lelkesedéssel beszél a feltehetõ-
en III-IV. századi, késõ római villagaz-
daság nyomairól. Mint mondta: Pan-
nónia ezen részén nem voltak ritkák a 
hasonló falvak, „vicusok”, ám most a 
nagy kiterjerdés is meglepte õket. A 30 
napra tervezett ásatást már meghosz-
szabbították 60 napra, de lehet, még 
tovább tart majd a munka. A területen 
több tucatnyian 
ásnak, talicskáz-
nak, méricskél-
nek. A  leleteket 
A. Pál Gabriella 
osztályozza. 

A falak alap-
zatán kívül találtak római pénzérméket, 
bronz csattöredékeket és ép térdfibu-
lát.. Elõkerült a rómaiak luxuskerámiá-
jának tartott, feltehetõen Germániában 
gyártott terra sigillata egy darabja, de 
az ásatások során vas- és bronzkori 
kerámiákra, Árpád-kori pénzérmékre 
is bukkantak. Az ásatásvezetõ szerint 
több réteget kell vizsgálniuk, ezek kö-
zül csak a leglátványosabb a római.  

A szomszédos területrõl az ELTE 
Régészettudományi Intézetének tér-
informatikai laborja a közelmúltban 
készített légi felvételeket. Azok alapján 
sejteni lehetett, hogy a felszín alatt egy 
római villa fõépülete található, de halvá-
nyan kivehetõk voltak több épület nyo-
mai is. A falak felett ugyanis kevesebb 
a termõföld, így a vetésben a növényzet 
jól mutatja az épület körvonalát.

A feltárások után derül ki, hogy a 
villagazdaság falmaradványai érdeme-
sek-e megõrzésre, és ha igen, hogyan 
lehet konzerválni õket – mondja a ré-
gész. Ha igen, arról a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal dönt.

Pál Gabriella elmondta: folyamato-
san kerülnek elõ üvegtöredékek, illetve 
a római kerámiaanyag is napról napra 
gazdagodik. De három olyan tárgyat is 
kiástak az elmúlt héten, amelyek más 
megvilágításba helyezhetik a hajdani 
villagazdaságot. Az egyik egy majd-
nem teljesen ép õrlõkõ, valamint egy 

sarló: mindezek 
mezõgazdasági 
tevékenységre 
utalnak. A teljes 
kiásást követõen 
ezek is a múze-
umba kerülnek. 

A harmadik lelet valószínûleg egy 
nagyméretû dombormûves tál része. 
Eredete, funkciója még bizonytalan, 
hiszen a római korral foglalkozó régé-
szek sem láttak még ilyet. Mintha né-
ger fejek lennének rajta körben. A kü-
lönleges darabot már vizsgálja az ELTE 
Ókori Régészeti Tanszékének messze 
földön ismert római kori szakértõje, dr. 
Gabler Dénes professzor. 

Az összesen 
4 hektárnyi te-
rületen még van 
mit feltárni, bár 
elképzelhetõ, 
nem is tárják fel 
az egész terüle-
tet. Már az eddi-
gi feltételezések 
is finomodtak, 

hiszen a kiásott falmaradványok több 
kisebb, egymással nem összefüggõ kõ-
alapozás részei, ami azt mutatja, hogy 
több ház állt itt. Azt még nem tudni, 
hogy egy mûhelycsoport volt-e vagy 
falut alkottak. A. Pál Gabriella szerint 
esetleg kõalapozású vályogházacskák 
lehettek, mivel túl kevés a téglatöredék 
ahhoz, hogy téglából épült házak lettek 
volna. A falak között találtak még fûtés-
téglákat és tetõcserepeket is. A terület-
hez képest keveset, aminek oka lehet 
az is, hogy a terület két szélén út, vasút 
épült, a földmunkák során sok korabeli 
lelet eltûnhetett. 

Az elõkerülõ tárgyakat gondosan 
megtisztogatják, lefotózzák, helyü-
ket megjelölik, majd részletes rajzot 
is készítenek róla. A hatékony doku-
mentálásban segít Stemler Zoltán, aki 
alapvégzettsége szerint faszobrász, 
ám érdeklõdése, tehetsége elvezette 
az ásatásokig, ahol mindent millimé-
terrõl milliméterre pontosan lerajzol. 
A szomódi ásatáson is õ rajzolta le a 
leletek pontos helyét.

A munkások a hatalmas területen fo-
lyamatosan ássák, talicskázzák a földet, 
ha éget a nap, ha esik. A római villagaz-
daság lassan „feltámad” romjaiból. 

VEIZER TAMÁS 

STEMLER ZOLTÁN DOKUMENTÁL

A területen hamarosan fõvárosi 
egyetemisták is bekapcsolódnak

a feltárásba, segítenek 
a leletmentésben. 
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Fõtér – piactól az agóráig 2.
KÖRKÉP Forgalmas terek vonzó élményelemekkel

VÁROSOK Pályázati lehetõségekkel is segítik az önkormányzatokat, 
hogy a központi forrásokból megújítsák, megszépítsék a városok 
központi tereit, új funkciókat telepítsenek oda. A régi városok terei 
hajdan adminisztratív és kereskedelmi gócpontok is voltak, itt cse-
réltek árut és információt a helybeliek, itt intézték világi és egyházi 
ügyeiket, itt pihentek; idõvel azonban a „klasszikus” értelemben 
vett agórák annyira védetté váltak, hogy lassan kikoptak onnét azok 
a funkciók (éttermek, üzletek, szolgáltatások), amelyek elevensé-
get, lüktetést vittek oda. Ha e fõterekbõl „múzeumot” csinálnak, 
turisztikai vonzerõ, élményelemek nélkül, kik fognak odajárni? 

Tilalmak
nélkül...
GYÕR A fõterekkel kapcsolatban 
Somfai Attila (PhD. egyetemi docens, 
az MTA köztestületi tagja, Széchenyi 
István Egyetem Mûszaki Tudományi 
Kar Építészeti és Épületszerkezettani 
Tanszék) több tanulmányt is készí-
tett. A gyõri Széchenyi tér jelenlegi 
felújítása kapcsán megosztotta véle-
ményét a Dunántúli Krónikával is.

– A szombathelyi és kõszegi tér-
megújítások nekem 
is tetszenek, a gyõri 
a nemes kõanyag-
választással együtt 
is eléggé semleges 
megjelenésû lesz 
az értékes épület-
állomány melletti 

csendesszólás gondolatával. A kõ-
burkolat keménységét faburkolatú 
mezõk oldják majd, ami a romlandó-
ság ellenére barátságos lesz.

A jármûforgalom totális tilalmának 
(helyteleníthetõ) szándéka mellett az 
árufeltöltés bizonyára lehetséges lesz 
az üzletek számára. Megemlítette: – 
Egyetemistaként az osztrák kisváros-
okban kerékpártúrázva láttam a fõtér 
alá csúsztatott mélygarázst, amelyrõl 
a tér szegletein diszkréten elhelyezett 
üvegdobozka-liftek árulkodtak; ezt a 
gyõri Széchenyi tér alatt is el tudtam 
volna képzelni: a régészeti emlékek 
bemutatásával szépen kombinálva. 
De nem ez történt Gyõrben, pedig 
volt ilyen javaslat. Legalább a római 
útnak a tértõl eltérõ irányát rálehel-
tem volna a burkolatra. A burkolat 
szép, de nem örök – vélhetõen 30 év 
múlva újragondolható lesz a kérdés.

Tatabányán (Gyõrtõl eltérõen) a 
domborzati változatosság méginkább 
jelen van, mint helyi érték. Ezt akár 
elõnyösen lehetne kamatoztatni a tér 
újjáépítésénél. 

Somfai Attila egyik anyagában 
említi: a téranalízisben, a términõség 
vizsgálatában Hajnóczy J. Gyula tér-
változatosság-elméletei is segíthetnek 
(nyitott harsányság, védett intimitás, 
pozitív, negatív saroktér, alakulótér, 
szobrok, objektumok térkövetelései). 
A függõleges téranalízis (történelmi 
„idõrétegek”), a különbözõ magas-
ságú térfalak szerepe más térfelújítá-
soknál is segíthet eligazodni. (A teljes 
szöveg: www.pontmagazin.hu.)

TATA A Magyary-terv is foglalkozik a 
Kossuth tér átépítésével, néhány éve a 
Tata Barátainak Köre évkönyvet jelen-
tetett meg a tér jövõjével kapcsolatban. 
A közelmúltban a Fellner Jakab Kör a 
Bordó Házban szervezett találkozót, 
ahol építészek és civilek cserélték ki 
gondolataikat a csaknem egymilliárdos 
beruházásról. A véleményekrõl Markos 
Anikó okleveles építészmérnököt kér-
deztük (kis képünkön). 

– A találkozón Török Péter tájépítész 
és -tervezõ gondolatait a Kossuth tér 
tervérõl még „munkaközi” állapotban 
hallgathattuk meg. Egységes volt a 
véleményalkotók elvárása a tér funk-
ciójával szemben: nem lehet „csak” 
reprezentáló rendezvénytér, hanem 
nyüzsgõ, kisvárosi multifunkciós tér-
ként kell üzemelnie. Több eszközzel 

biztosítani kell azokat 
a peremfeltételeket, 
amitõl a tér alkalmas 
rendezvények, kirako-
dóvásárok befogadásá-
ra, hogy a hétköznapok 
élettere is legyen: az itt 
lévõ üzletek, hivatalok 

megközelítését, a szolgáltatók, vendég-
látók kitelepülését is lehetõvé teszi. 

– Ennek több feltétele van, példá-
ul a közlekedés, mégha korláto-
zott mértékben is.
– Fontos, hogy az itt közlekedõknek, 

ügyet intézõknek megpihenést is 
nyújtson, élményelemek tegyék 

egyedivé, ugyanakkor mél-
tó környezetet adjon a 

meglévõ Mária szobornak. Igényes 
élettere legyen a tér környezetében 
lévõ iskolák sok száz diákjának.

– A tervezõ kiemelt szerepet szán 
a tér templom felé esõ részének. 
Itt azonban a szintkülönbség ne-
hezíti az elgondolást.
– A szintkülönbséget „használható 

módon” kell áthidalni, hogy a támfa-
lakkal ne akadá-
lyozza meg azt 
az elgondolást, 
hogy összefüggõ 
felületek bizto-
sítsák a térfal-
ban mûködõ 
funkciók és a tér 
közvetlen kapcsolatát. Ez a kontaktus a 
burkolatok összefüggõ rendszerével, ki-
emelt szegélyek nélkül, „átjárható” bur-
kolatváltásokkal oldható meg. A gépko-
csik közlekedése a tér kialakításának 
alapfeltétele. Az autók kitiltása a térrõl 
a hétköznapokon nem biztosít életképes 
jövõt a kisvárosi létnek.  

– Milyen szempont alapján lehet-
ne elemezni a várható következ-
ményeket? 
– Fontos hogy NE olyan idegenfor-

galommal rendelkezõ nagyvárosi rep-
rezentatív terekkel vessük össze a tatai 
Kossuth teret, ahol a hétköznapot is az 
idegenforgalom „uralja”. Olyan kisvá-
rosokról vegyünk példát, ahol sikerült 
nyüzsgõ, forgalmas teret kialakítani 
– térrendezési eszközökkel, burkolat-
rendszerekkel, térbútorokkal, „élmény-
elemekkel” – az ott lakók számára. Ez 
nem zárja ki a hétvégi, alkalomszerû 
„reprezentálást”, rendezvé-
nyek befogadá-

sát. Kell, hogy teret kapjon a hétközna-
pi „kiszolgáló” funkció, a közlekedés 
– parkolás, amelyet olyan eszközökkel 
kell megoldani, hogy ne ösztönözze a 
téren az „átjáró” forgalmat, ugyanak-
kor biztosítsa a célforgalmat. 

– A burkolatokkal mennyire le-
hetne érzékelhetõvé tenni ezt az 
elképzelést?
–  A burkolati rendszer kialakítása-

kor nem szétválasztott (út-tér), hanem 
egységes koncepció alkalmazásával 
„univerzálisan” használható közlekedé-
si – parkolási felületeket lehet integrálni 
a burkolati szövetbe. A tér másképp vi-
selkedik a különbözõ idõszakokban, így 
a napközbeni gépkocsi parkoló forgal-
mat 16 óra után a nyugalom, forgalom 
csökkenése váltja fel, ehhez kell rugal-
masan alkalmazkodnia a tervnek. Az a 
burkolt felület, amely napközben út és 
parkolóként funkcionál, délután, este a 

kávéház terasza 
legyen. Ha ilyen 
feltételekkel ala-
kítják ki a teret, 
forgalomtechni-
kai korlátozások-
kal a különbözõ 
napszakokban, 

hétköznap és hétvégén, ünnepnapokon 
különbözõ módon lehet használni.  

– Következõ alapkérdés a zöld fe-
lületek, faültetések kialakítása. 
– Három peremfeltételt ajánlunk a ter-

vezési koncepcióhoz. Elsõként a meglé-
võ faállományból azt a néhány egyedet 
be kell integrálni a koncepcióba, amely 
feltétlenül megtartásra érdemes és mé-
reténél fogva „pótolhatatlan”. Második-
ként a tervezett fasorok, új beültetések 
nem takarhatják a térfalakat, a teret 
körülvevõ épületállományra való rálá-
tást nem csökkenthetik, hisz éppen ez a 
rekonstrukció egyik célja, hogy a jelen-
legi „park”, zöld „liget” mögül kibontsa, 
láthatóvá tegye a teret körülvevõ térfa-
lakat. Harmadszor az újonnan kialaku-
ló zöld felületnek biztosítani kell olyan 
„használati értéket”, amely a tér lebur-
kolásával létrejövõ nyári túlmelegedést 
részben kompenzálja, lehetõséget ad 
„árnyékba húzódásra”, lombkoronája 
oxigént biztosít a nyári hõségben. E nél-
kül a tér nyáron használhatatlan lesz. 
Ugyanezen célból nemcsak „élmény”, 
hanem használati funkcióval is bír a 
térre tervezendõ vízfelület.

TATABÁNYA A megyeszékhelyen a 
városházával szemben a tervek szerint 
százszobás, négycsillagos, alapvetõen 
üzletemberekre számító szálloda épül 
vállalkozói tõke bevonásával. A szál-
lodával együtt építik a 400 férõhelyes 
mélygarázst a fõtéren, amely felett 
zöld városi közteret alakítanak ki. 

László Tibor építészmérnök, Tata-

A Kossuth tér templom felõli oldala
a református gimnáziummal. Különle-
ges szerepe lenne ennek a résznek

„A Kossuth tér tervezésével együtt 
kell elkészíteni a környezet 

egységes közlekedési koncepcióját. 
Csak ennek részeként alakítható ki 

a tér forgalmi rendje.”
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bánya korábbi fõépítésze szerint a me-
gyeszékhelyen nem alakult ki a törté-
nelmi belvárosokhoz hasonló központ. 
A fejlesztés célja, hogy ezt „pótolja”, 
hogy Tatabánya központi területe el-
sõsorban a saját lakói számára vonzó, 
sokrétû funkcióval bíró, modern építé-
szeti együttessé alakuljon át. 

– Milyen fejlesztésekrõl van szó? 
Mik alakíthatják át a tatabányai 
városközpont jellegét, funkcióit?
– Létrejönnek a kapcsolatok a Fõ té-

ren a tervezett szálloda, és a Komáromi 
út felé esõ rész 
között és a kör-
nyezõ nagy for-
galmú helyekkel, 
a Vértes Centerrel 
és a Csónakázó tó 
körüli parkkal. Ki-
épül a fõiskola két 
épületét összekötõ 
gyalogút, a mélygarázs és emeletráépí-
téssel bõvül a városháza.

– Mekkora összegekbõl valósul-
hat meg a beruházás?
– A központ megújulását célzó pro-

jekt összköltsége meghaladja a 1,35 
milliárd forintot, az uniós támogatás 
összege egymilliárd forint. A beruházás 
2011. harmadik negyedévében fejezõd-
het be várhatóan.

– A fõtér felújításához a pénz-
ügyi támogatáson kívül szakmai 
segítséget is nyújt az EU.
– Az Európai Unió Urbameco nevû 

szervezete a tanácsadástól a pénzügyi 
támogatásig ilyen volumenû feladatok-

kal foglalkozik. Tatabánya részt vehet 
ebben a nemzetközi projektben. Két 
akcióterületet lehetett megnevezni: az 
egyik a Fõ tér – Szent Borbála tér egy-
sége, valamint Bánhidán a Kossuth út 
és a katolikus templom környéke, mint 
városi alközpont. Ez utóbbi azonban 
már kiesett a rostán. Az Urbameco Bir-
minghamben mutatta be, hogy a felújí-
tás miként mûködik máshol. 

– Az önkormányzat ennek hatá-
sára írt ki ötletpályázatot.
– Három pályázat dolgozta fel, hogy 

a sokszor elkezdett, de soha be nem 
fejezett, szétesõ városközpontban ho-
gyan lehet úgy fejleszteni, hogy az egy-
ségesítse, lakhatóbbá tegye a tereket, 
életet öntsön a centrumba, amire most 
büszkék sem vagyunk, és ott nem is 
szívesen idõzünk. A három pályázó: 1.  
PLAN BAU Kft., Tatabánya (Páll János 
csapata), 2. MARÉP Kft., Tata (Markos 
Anikó csapata) és 3. A.D.U. Kft., Buda-
pest (Gajdos István csapata). Mindhá-
rom pályamunkában voltak megvalósí-

tásra váró ötletek, 
de negatívumok 
is, vagyis a szak-
mai zsûri egyiket 
sem jelölte abszo-
lút gyõztesnek. 
– Mi a tervek ki-
indulási pontja?

– A tervezett 
szálloda, ami a nagy parkoló és a Gyõri 
út közé kerül, a Tóth-Bucsoki szobor 
térségébe. A mostani parkoló többszin-
tes mélygarázzsá épül át, felülrõl csak a 
parkosított tér lesz látható. A tér burko-
lataiban, növénytelepítéseiben, vízzel 
való gazdagításában voltak eltérések, 
ebben a 2. pályázat jeleskedett. A tér 
lezárását a régi Centrum áruház felõl 
az 1. pályázat eléépítéssel, a 2. pályá-
zat hozzáépítéssel kívánja orvosolni. 
Javaslatok születtek a volt telefonköz-
pont környékének fejlesztésére, hogy a 
Gyõri út és a felüljáró híd felõl is szebb 
térfal és jobb terület-kihasználás legyen 
elérhetõ. Még vita van a telefonközpont 

melletti parkoló többszintûsítésére, a 
crossbar központ bonthatóságára, a 
tér fölszabadítására. A felsõ térszinten 
kimaradt a tervbõl a polgármesteri hi-
vatal elõtti parkoló, ami a térszint alá 
süllyesztve hasznos lett volna. A volt 
Centrum elõtti téren át lehet helyezni a 
buszmegállót. A józanabb megoldások 
azt sugallják, hogy a szálloda végfalá-
hoz hozzá kellene építeni. A városháza 
nagy tanácsterme is átépíthetõ, fejleszt-
hetõ. A tér közepén szökõkutat vagy 
szobrot lehetne elhelyezni.

– A sétáló utcán át lehet eljutni a 
Fõ térrõl a Szent Borbála térre. 
– Ez az átkötés is fontos, ahogy az 

eddigi négy kisebb-na-
gyobb terecske leha-
tárolása, gyalogos ösz-
szekötése is. Van olyan 
javaslat, amely a Szent 
Borbála tér szétfolyó 
jellegét úgy orvosolná, 
hogy osztaná a teret a 

kamara épületének továbbépítésével. 
Az Agóra programban átépülõ Közmû-
velõdés Háza elõtt bõvíthetõ a parkoló, 
de cél a burkolt felületek gazdagítása is. 
Módot kell találni arra is, hogy a ren-
dezvények nyaranta kitüremkedjenek 
a Házból a térre.                                 VT

körkép 9

Egy tér
anatómiája
ESZTERGOM A királyváros egy-
kori fõtere az eltelt évszázadok alatt 
több metamorfózison ment keresz-
tül. A Duna-parti terület közép-
kori romjain a Víziváros a barokk 
korban épült újjá, majd országos 
központ jellegét elveszítve, a múlt 
században egyre szerényebb, pol-
gáribb, provinciális kisváros jelleget 
öltött – írja Granasztói Pál.

Tervezéskor az erre az örökségre 
épülõ, horizontálisan és vertikálisan 
is változó, ingergazdag térsor alkal-
mas vásárok, utcabál, utcazenészek, 
kis múzeumok, galériák, üzletek, 
kávézók, éttermek befogadására. A 
munkáért 2001-ben különdíjat ka-
pott Nagy Bálint, K. Hlatky Katalin, 
Bulcsu Tamás, Fábry Zoltán.

A térre viszakerültek a korábban 
itt álló, különös hangulatú „griffes 
padok”; hamarosan elkészül Párká-
nyi Raab Péter Géza fejedelmet áb-
rázoló szobra a fasor zárásaként. A 
tér szépségérõl, erényeirõl, a szob-
rok különlegességérõl nehéz meg-
gyõzni azokat az ottlakókat, akihez 
nem tud bemenni a mentõ, vagy 
üresen áll a garázsuk. Megközelíté-
se a Bazilika felõl a turisták számá-
ra megoldatlan: a legtöbb gondot a 
közeli parkolók hiánya jelenti. Az 
idegenforgalmi szakemberek keves-
lik a helyi látnivalókat, a turisztikai 
attrakciókat, ami odacsalogatná a lá-
togatókat is. Ezt az élményt egészít-
hetnék ki a vendéglátók és a szolgál-
tatók, ám az õ létük, ittmaradásuk a 
közlekedés megszervezésétõl függ. 
(Bõvebben: www.pontmagazin.hu)

„Ha egy lepusztult iparváros-
ban megújult a városközpont 

és ismét élettel telt meg, 
a hatások továbbgyûrûznek
a közeli városrészekre is.”

A tatai nagy-
termplom elõtti 
tér „egybeolvad-
na” a Kossuth 
térrel. A  szint-
különbséget is 
„hasznosítanák”

A tatabányai Fõ tér a megyeházával. A baloldali fák helyén lenne a szálló, az autók
a föld alá kerülnének, a parkolóból park lesz. De hol lesz az agóra?  

Az Ister-kút. A kút fõ motívuma Párkányi Raáb Péter Az Ister-kút. A kút fõ motívuma Párkányi Raáb Péter 
öt nõi alakos, kõbõl faragott szoboregyütteseöt nõi alakos, kõbõl faragott szoboregyüttese
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KÁRPÁT-MEDENCE Csaknem száz helyszínen 
rendezték meg az idén – határokon innen és 
túl – az I. Kárpát-medencei Tûzugrás Fesztivált. 
A Szent Iván-éji tûzugrás hagyományait idézi 
fel ez a látványos elem, amelyet mai napig sok 
helyütt megõriztek. 

A tûzugráson voltak olyan résztvevõk is, akik a kezde-
ményezéshez kapcsolódóan tették újra élõvé az õsi szo-
kást településünkön. Az egész Kárpát-medencére kiter-
jedõ rendezvény a Martin György Néptáncszövetség, az 
Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület és a Muharay 
Elemér Népmûvészeti Szövetség kezdeményezésére és 
összefogásával valósult meg – tudtuk meg Gábor Klárától 
(Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület). 

A tûzugrás a meghirdetõk szándéka szerint olyan 
esemény, amely megmutatja a néptáncmozgalom egye-
dülálló szervezettségét, kiemelkedõ létszámát, elterjedt-
ségét. A határainkon túli magyar együtteseket bevonva 
„összmagyar” ünnep lehet, más nemzetek kapcsolódá-
sával pedig néhány év múlva egész Európára kiterjedõ 
kulturális, népmûvészeti eseménnyé válhat.

A csatlakozó és hagyományõrzés iránt fogékony nép-
táncegyüttesek saját településükön a Szent Iván napját 
megelõzõ szombaton, június 20-án 21 órakor az akció 
meghirdetõi által közreadott közös rítus szerint kezdték 
mindenütt a tûzugrást, de valamennyi településen be-
mutathatták a helyi hagyományokat is. A fesztiválhoz 
csatlakoztak határon túli együttesek is a Felvidékrõl, Vaj-
daságból és Erdélybõl. Az események néhány helyen kap-
csolódtak a Múzeumok éjszakája helyi programjához is. 

Megyénkben a bábolnai Cseperedõk Néptánccso-
port, a komáromi Garabonciás Táncegyüttes valamint 
nagyigmándi Árgyélus Néptáncegyüttes, a Kis Árgyélus 
Táncegyüttes és a Zúgó Néptáncegyüttes csatlakozott.

Tûzugrók éjjele

Bakoskúti tûzugrók a harmincas évekbõl

A komáromiak az elsõk között 
élesztették újjá a hagyományt

Kelendõ võfélyek
HAGYOMÁNY Ceremóniamesterek több országból
KOMÁROM Már négy alkalommal rendez-
te meg a Szélrózsa Kulturális Egyesület a 
Kárpát-medencei Võfélytalálkozót a Deb-
recen melletti Földesen, ahol már javában 
zajlik a negyedik találkozó elõkészítése. A 
sok résztvevõt vonzó eseményen szûkebb 
hazánkat a Komáromban élõ, nagyigmándi 
származású Mészáros Tibor képviselte. Az 
idén is ott lesz, hogy új mondókákat tanul-
jon  – és tanítson a felvidéki, az erdélyi és 
moldvai võfélytársainak.  

– A népzene és a néptánc megõrzéséért olyan 
sokan és olyan szervezetten dolgoznak, hogy az 
egész világon példaértékû. A magyar lakodalmi 
szokások, a võfélykedés is legalább ekkora érték. 
A Kárpát-medencén kívül a világnak csak kevés 
részén van hasonló szokás. 

– Pontosan mi a dolga egy võfélynek?
– Sehol Európában nem volt olyan sokrétû a fel-

adata a ceremóniamestereknek, mint a magyarok-
nál a võfélyeknek. A mai lakodalmakban a võfé-
lyek dolga átalakult és leszûkült, de vannak újabb 
teendõk is, amiket a võfélyeknek kellene felvállal-
ni. Ilyen például a hagyományos lakodalmi szo-
kások átmentése, a színes mennyegzõi szokások 
ápolása. Természetesen alkalmazkodni kell a kor-
hoz is, de ha jó érzékkel figyelünk a megmaradt 
szokásokra, hagyományokra, öltözetre, sokáig 
tudjuk õrizni õket. Ezért is van szükség a találko-
zókra, ahol több generáció képviselõi tanulhatnak 
egymástól. A võfélyversekbõl több száz oldal is 
megjelent már, de a legtöbben saját magunk is ki-
találunk mondókákat, amit egymásnak be tudunk 
mutatni. Az eddigi fesztiválokon elhangzott mon-
dókák, versek hamarosan CD-n is megjelennek.
Máris nagy a kereslet!

– A Kárpát-medencei võfélyek szerepében, 
feladataiban vannak eltérések tájanként, 
országonként?
– A több mint 100 võfély a néhány napos ta-

lálkozón idézi fel a magyarság lakodalmi szoká-
sainak emlékeit. Van néhány fiatal is, de több az 
idõsebb võfély. A hagyományos formák mellett a 
võfélymesterség átalakuló szerepére, a szokások 
változására is láthatunk számos példát. Régen az 
esküvõ ideje novembertõl a farsangig tartott: télen 
ugyanis kevesebb munka volt a földeken, az õsz 
végére a bor beérett, a disznó meghízott, lehetett jó 
lagzikat tartani. Mára minden megfor-
dult, és több lagzit tartanak éttermek-
ben, mint házaknál. A sátras esküvõ 

is egyre ritkább. Régen úgy 
kerestek a võ-

legénynek menyasszonyt a 
falujában vagy a szom-
széd településrõl 
hoztak asszonyt. 
Ma már ez nem 
jellemzõ. De 
hol vannak 
már a több-
napos, lag-
zik 200-300 
vendéggel!

– Több 
az idõs võ-
fély, alig van 
utánpótlás. Ho-
gyan lehet vala-
kibõl võfély?
– Az idõsebbek-

tõl, egymástól ta-
nultuk, én fõiskolán is, 
még Zsámbékon. Komoly 
elõadásokat hallgattunk az 
egész témakörrõl, sok szakkönyv 
foglalkozik az ezzel összefüggõ hagyományokkal. 
A diplomamunkámat is ebben a témában írtam. 

– Mióta võfélykedik?
– Már tíz éve. Az elsõ alkalommal Nagyigmándon 

az egyik munkatársam testvérének esküvõjén a võ-
féllyel kitaláltunk egy vicces jelenetet. Én voltam 
a bolondmenyasszony... Aztán az akkori võfély 
elvitt néhány lagziba. Tetszett, és én egyre komo-
lyabban foglalkoztam a lagzikkal. Ma már évente 
120-130 helyre hívnak, elsõsorban Gyõr-Moson-
Sopron megyébe. A võfélyek nem reklámozzák 
magukat: ha valakit hívnak, és nem ér rá, ajánlja 
valamelyikünket. Így mindenhová eljut egy-egy 
võfély, ahol az ifjú párnak szüksége van rá. 

– Hogyan készül egy-egy esküvõre?
– Az esküvõn a mennyasszony a királynõ, õ van 

az események középpontjában. Ezeket az esemé-
nyeket a võfély köti össze. Személyes találkozókon 
megbeszéljük a részleteket. A menetrend: elmon-
dom esküvõ elõtt, én mit tudok, a fiatalok is el-
mondják, õk mit akarnak. A hagyomány szerint a 
võlegény võfélye vagyok. A búcsúztató a legszebb 
része az eseményeknek. A panelben, étteremben 
ez nem jön olyan jól ki, igaz, itt mindenki hallja 
a szöveget, ez fontos. Volt, hogy a mennyasszony 
édesanyját is elbúcsúztattuk, aki már nem élt, de 

a lányt nevelõ nagyszülõk ra-
gaszkodtak hozzá, vagy ugyan-
az a család hívott vissza a má-
sodik gyerek lagzijára is. Egy 
kollégám kétszer võfélykedett 
egy párnál, akik a válás után 
újra  egybekeltek. Minden es-
küvõ más, bár az is elõfordult, 
hogy másképp zajlottak a dol-
gok, mint ahogy elõre lebeszél-
tük. A lényeg: megint sokan 
keresik a võfélyeket!

– Kedvenc mondóka?
– A vacsora elõtt mondom: 

„a rántott hús illata járja be a 
házat / fogyjon a bor, ürüljön 
a pohár, / a krumplit meg vizet 
nyelje el a szamár!” Ez mindig 
bejön!                                   VAS
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Nyitnikék JátszodaNyitnikék Játszoda
Családi Napközi

Elismerés
Körmendi 
Gézának
TATA/BUDAPEST A nyugdíjas 
iskolaigazgató, helytörénész a 
napokban vette át Budapesten 
a Magyar Néprajzi Társaság 
Belföldi Tiszteleti Tag elisme-
rést, amelyet Paládi-Kovács 
Attila akadémikus ad át éven-
te egy személynek. 

Sok minden történt mostanában 
Körmendi Gézával. A nyugdíjas 
pedagógus, iskolaigazgató, szám-
talan helytörténeti könyv, cikk és 
tanulmány szerzõje a közelmúltban 
„ment nyugdíjba” a Tatai Gimnázi-
um Öregdiákjainak Egyesülete élé-
rõl is, ahol húsz évig volt elnök. 

Körmendi Géza az egyesület leg-
utóbbi közgyûlésén idézte fel azt a 
napot, amikor 1988 februárjában 
Musza Kornél lakásán megalakult 
az öttagú szervezõbizottság, majd 
1989. január 30-án harmincnégyen 
vitatták meg az alapszabály terve-
zetet, az egyesület nevét és célja-
it. Március 18-án az Eötvös József 
Gimnázium dísztermében Mészáros 
András igazgató köszöntötte a köz-
gyûlésen megjelent 168 alapítótagot; 
a taglétszám hamarosan elérte a 
312-t. A jelenleg 226 tagja van egye-
sületnek, közülük 212-en élnek Ma-
gyarországon, 105-en Tatán.

Az öregdiákok egyesületének  új 
elnöke Hojka János választották 
meg, aki alapító és tíz éve veze-
tõségi tag is volt. Elnökhelyettes 
Tóth Lajos Gyula, a titkár pedig 
Tanczerné Jakus Emõke lett.

Körmendi Géza 
1967-1983 között 
volt az Eötvös Jó-
zsef Gimnázium 
igazgatója, hat 
évig Tata Baráti 
Körének elnöke, 
10 évig a Moz-
gáskorlátozottak 
Komárom-Eszter-

gom Me-gyei Egyesületének elnöke. 
Számos kitüntetés tulajdonosa: pe-
dagógiai és helytörténészi munkás-
ságát ismerték el például az Apáczai 
Csere János életmûdíjjal, a Magyar 
Köztársaság aranykeresztjével. 

Legújabb elismeréséhez, a Ma-
gyar Néprajzi Társaság Belföldi 
Tiszteleti Taggá választásához a Du-
nántúli Krónika szerkesztõsége is 
gratulál.                                      DSZ

FOLYÓIRAT
Képzőművészek 
Esztergomban 
a 20. században

KÖNYV
Tatai helytörténet: 
Hol vannak 
a katonák?

KATALÓGUS
Komárom, háromszor
Két haza
egy szívben...

WWehner Tibor bevezetõ tanulmá-
nyával kezdõdik a 20. századi esz-
tergomi mûvészeti élet és a helyi az 
alkotók munkásságát öszefoglaló 
tanulmánykötet – az Art Limes 
2008/2. számában. 

Az ismert mûvészettörténész A 
hely mûvészeti szelleme címû írásá-
ban megemlékezik azon képzõmû-
vészekrõl, akik a festészet, grafika 
vagy szobrászat mellett mûvészet-
történészként vagy kritikusként is 
maradandót alkottak. Vaszary Já-
nos, Kernstok Károly nyomdokain 
haladva szakirodalmi tevékenységé-
vel az esztergomi Kaposi Endre kép-
zõmûvész, jelen kötet szerkesztõje, 
a 20. századi esztergomi képzõmû-
vészek bemutatásával nem a mûvé-
szeti problémákra, a mûvészeti je-
lenségek értelmezésére koncentrált, 
hanem a város és a térség mûvészeti 
múltjának feltárására, értékeinek 
bemutatására. A vállalkozás nagy 
léptékû, mivel Esztergom és a kör-
nyék teljes mûvészettörténeti feltá-
rása még nem született meg. Igaz, 
Einczinger Ferenc: Mûvészetek a 
Vármegyében címû írásában 1929-
ben tett lépéseket a mûvészeti élet 
dokumentálására (ebbõl is olvasha-
tó részlet), szemléletére rányomta 
bélyegét a kellõ távlat hiánya.

Kaposi Endre Kislexikona a köz-
ismert alkotók mellett számos kis-
mester munkásságára is felhívja a fi-
gyelmet: az õ mûvészetük, az olykor 
nehezen megfogható hatásuk elem-
zése bizonyos történelmi távlatból 
már a mûvészettörténészek számá-
ra is értékes kiindulópont, izgalmas 
feladat lehet.                             (EDE)

KKörmendi Géza helytörténész szak-
mai munkásságának méltatása alig-
ha a mi feladatunk: az, hogy kellõ 
tisztelettel közelítsünk a kiváló pe-
dagógus és a lokális történelem epi-
zódjainak elhivatott, felkészült és 
szorgos kutatójának újabb és újabb 
könyvei felé, talán már igen.  

A Történetek Tatáról címû kötete 
a város múltjáról írott tanulmánya-
it, cikkeit tartalmazza, a vizek és a 
malmok városa a település fejlõdé-
sét meghatározó témákat dolgoz-
za fel. Az igen kevés példányban 
megjelent könyvek már a megjele-
nés napján elfogytak: most ismét 
beszerezhetõk. Körmendi Géza 
néprajzkutatóként az utolsó órában 
ismertette a mára eltûnt paraszti 
gazdálkodás és életmód elemeit, de 
írt a tatai fazekasságról, a helyi jég-
vágásról, a kézmûves mesterségek-
rõl, a vízimalmokról, a terekrõl... 

Jelen kötetében olvashatunk a 
mezõváros múltjáról, a városegye-
sítésrõl, a helyi iskolákról. A Hol 
vannak a katonák? címû tanulmá-
nyában a tataiak Don melletti helyt-
állását írja meg – remekül kiegé-
szítve Nemeskürty István: Rekviem 
egy hadseregért címû könyvét. Az 
akkori katonai helyzet, a német és 
a szovjet hadsereg közötti (fel)õr-
lõdés ábrázolásával arra világít rá, 
hogy a vesztes csaták nem katoná-
ink helyt nem állása vagy gyávasága 
miatt következett be. Reménytelen 
helyzetben, kiszolgáltatottan, de 
méltósággal vesztettek el az ütköze-
teket, végtagjaikat, nagyon sokan az 
életüket. Végig katonák voltak, ron-
gyosan, fegyvertelenül is.        – vt – 

KKülönös vállalkozásba kezdett a ko-
máromi Klapka György Múzeum. 
Számadó Emese igazgató szerkesz-
tésében, kiváló szakemberek közre-
mûködésével  jelennek meg a tele-
püléstörténeti, mûvelõdéstörténeti 
kiadványok. Katalógusok. 

Az Új-szõnytõl Komáromig címû 
kötet a komáromi ipar, az iparosok, 
kereskedõk és vendéglõsõk történe-
tét dolgozta fel. A kutatás az 1861-
1951 közötti idõszakra terjed ki, ami-
kor Komárom (1896-ig Új-Szõnynek 
hívták), megerõsödik, iparos és ke-
reskedõ polgárok jellegzetes házak, 
üzletek építésével megteremtik a 
város sajátos arculatát. A Komárom-
Újváros néven Észak-Komárommal 
„egyesíttetvén”  néhány középület 
is megépül, de fõként gyárak (gõz-
fûrésztelep, selyemgyár, lengyár, 
gõzmalom...), majd a vasút.

A sorozat 7. kötete Komárom és 
a településrészek egyesülésével, 
Szõny és Koppánymonostor törté-
netével foglalkozik. Az eddigi utolsó 
kötet – Hétköznapi áhítat címmel – a 
felvidékiek népi vallásosságával fog-
lalkozik és érinti Komárom megye 
északi részének településeit, kato-
likus és református emlékeit. Az 
anyag Két haza egy szívben címû 
néprajzi gyûjteményhez és az ezt 
megõrzõ közösséghez kapcsolódik.

A füzet – akárcsak a többi rész – 
egy kiállítás katalógusa, tehát gaz-
dag képi anyag és dokumentáció is 
segítette az ismertek befogadását, a 
város- és megyetörténet egyes kor-
szakainak, a helyiek életének meg-
értését. Önálló olvasmányként is 
nagy élményt nyújtanak.        (sika)
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ESZTERGOM Nem kedvezett az 
idõ az idei esztergomi Pünkösdi 
Kiállítás és Kézmûves Vásárnak: 
jóval kevesebben jöttek el, mint 
azt a fõszervezõk – a Híd Ala-
pítvány és a Vállalkozók Együtt 
Egymásért Alapítvány – remél-
ték. A több mint száz kiállító 
azonban derekasan kitartott. Õk 
még mindig jobban jártak, mint 
a gyereknapra kivonulók, akik 
hosszú órákon át nézhették az 
üres hintákat és kisvonatokat.

A nagysátorban azonban sûrûn megfor-
dultak a standok elõtt az esernyõs, esõ-
kabátos látogatók. Juhász József, a Híd 
Alapítvány elnöke díjakat is átadott. Az 
idei pünkösdi vásár díját a napkollek-
torokat forgalmazó Pearl Enterprises 
cég kapta. A díjat Burai Gertrúd terü-
leti vezetõ vette át. Ugyancsak díjjal 
ismerték el a dorogi Sítechnika Kft., 
Fódi János tevékenységét. Elismerést 
kapott a Security Lock megyei forgal-
mazója, Szõke János is, aki a vásáron 
mutatta be az ujjlenyomatfelismeréssel 
mûködtetett ajtózárat: ezt a terméket 
most vezetik be Magyarországon. A 
Komárom-Esztergom Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara különdíját az esz-
tergomi IBUSZ iroda vezetõje, Návrádi 
Adrienne Katalin vehette át.

A vásárra az idén is érkeztek hatá-
ron túlról is kiállítók, vállalkozók. A 
„legfeltûnõbb” közülük az ipolyszalkai 
Zimán Magdolna volt, aki népviseletbe 
öltözve kínálta kukoricacsuhébõl ké-
szített figuráit, ajándéktárgyait. A ha-
gyományõrzõ népmûvész, kézmûves 
már több mint tíz alkalommal mutatta 
be alkotásait a pünkösdi vásáron: a híd 

felújítása elõtt komppal hozta különle-
ges termékeit Esztergomba. 

Juhász József elmondta: az idén a 
környezetvédelem, hõszigetelési eljá-
rások, valamint a megújuló energia-
források a népszerûsítésére, a bizton-
ságtechnikára helyezték a hangsúlyt. 
Sok jó ötlettel, megoldással lehetett 
találkozni a vásáron – ezek közül néhá-
nyat ismertek el a díjakkal. Kár, hogy a 
szeszélyes, esõs idõ miatt a vártnál ke-
vesebben ismerték meg ezeket.        ER  

Pünkösdi vásár – különdíjakkal

ZIMÁN MAGDOLNA IPOLYSZALKÁRÓL
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Juhász József (bal-
ra) átadja a díjat 
Fódi Jánosnak
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SZÓRASZÓRA-bíró
Kerékbilincs

Debrecenben június 15-étõl 
kerékbilincset kapnak kocsi-
jukra a szabálytalanul parkoló 
autósok. A közterület-felügye-
lõk mindenkit megbüntetnek, 
aki zöld területen, járdán vagy 
útkeresztezõdés közelében 
szabálytalanul parkol. A bilincs 
leszerelése sokba kerül. Ha 24 
órán belül leveteti az autós – 16 
ezret, ha csak 48 óra múlva, ak-
kor 20 ezer forintot kell fizetnie, 
késõbb még többet.

Sinkó Gyula: A rendõrségi bírságok is 
az egekbe szöktek, mindenki a piacról 
él. A rendõröknél is be van tervezve 
a bírság, és azt minden évben túl kell 
teljesíteni. A közterületfelügyelõk pe-
dig jutalékos rendszerben dolgoznak. 
Persze a legnagyobb csalók az EU-n 
kívüli rendszámú autóval járnak, rok-
kant igazolvánnyal, és õk a parkolásért 
sem fizetnek...

Veizer Tamás: Ez egy többrétegû prob-
léma. Az autók száma egyre nagyobb 
mértékben nõ. A kereskedõk eddig 
szinte utána dobták a vevõnek az új 
és még újabb járgányokat: a helyzet 
talán most kissé változik majd. De a 
sok autóval nincs hol leállni, ilyenkor 
persze jó magyar szokás szerint marad 
a büntetés. Egyszerûbb, mint parkoló-
kat építeni. A hazai jogrend (minden 
szinten) arra van belõve, hogy büntet-
ni, bírságolni kell mindenkit (biztos, 
ami biztos alapon). A tiltott helyen 
dohányzók, a felelõtlen kutyatartók, 
a színesfémgyûjtõk mikor részesülnek 
ekkora figyelemben? 

Ismét leszavazva
Ismét nem választotta meg az 
Országgyûlés Baka Andrást a 
Legfelsõbb Bíróság elnökének 
hétfõn; 184-en szavaztak igen-
nel és 108-an nemmel. A titkos 
szavazás a fõbíró pártatlansá-
gát biztosító szabály, hogy egy 
kétharmaddal megválasztott, 
független tisztségnél ne lehes-
sen utólag a politikai támoga-
tottságot mérlegelni. Egy éve  
nincs vezetõje a legfelsõbb bí-
róságnak: a köztársasági elnök 
most új jelöltet javasolhat.

Sinkó Gyula: Ha az ország nem mû-
ködik, miért pont ez mûködne? A 
politikusainknak már rég sikerült 
lejáratnia magukat, a köztársasági el-
nökünk is nevetség tárgyává válik az 
újbóli próbálkozásaival. Ez az ország 
sajnos nem mûködik. Mindenki az 
állambácsit próbálja megpumpolni, 
de úgy tûnik kiürült a kassza.  

Veizer Tamás: A politikusok (az „elit”) 
kompromisszumokra való képtelensé-

ge már tényleg veszélyezteti a hazai 
intézményrendszert (is). Lehet, hogy 
a szép – és üres – szavak ellenére pont 
ez a cél: minél nagyobb a káosz, annál 
több a hivatkozási alap és ürügy hata-
lom megtartására vagy éppen a meg-
szerzésére, esetleg ennek kísérletére.  
Csakhogy ez elég sokba kerül.

Aggódó ifjak
Az Ifjúság 2008 gyorsjelen-
tés alapján a fiatalok négy 
éve még a drogok terjedését 
tartották a legsúlyosabb 
problémának, most viszont a 
munkanélküliséget és a kilá-
tástalanságot. Saját családjuk 
anyagi helyzetérõl 2004-ben 
36 százalék mondta, hogy 
romlott, tavaly 62 százalék. 

Sinkó Gyula: Igen, mostanra már min-
denki hozzájut a drogokhoz, így ez 
rendben van. A kérdés mostantól az: 
mibõl telik majd a drogokra?

Veizer Tamás: Lehet, hogy bizonyos 
értelemben „jól jött” ez a válság, mert 
végre elkezdünk odafigyelni olyan 
dolgokra is, amelyek eddig természe-

tesnek tûntek. Nincs fenntartható fej-
lõdés, mert ezt a „fenntarthatóságot” 
a természet nem képes követni. Sok 
mindenben fékezni kell. A fiatalok 
– sajnos – félelmekkel kezdhetik a 
nagybetûs életet. Pályakezdõ mun-
kanélküli: már nem is annyira új fo-
galom, de lehet fokozni: állásnélküli 
pályázó gyermeke. (Van, akinek csak 
ez az egyetlen élettapasztalata.) Cso-
da, ha ezek után erre-arra kacsint? A 
kilábaláshoz lassan már kórházak sem 
lesznek. Ha cinikus lennék, azt mon-
danám: éljen a szép jövõ!
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MI MINDEN TÍPUSÚ AUTÓRA TUDUNK KERÉKBILINCSET TENNI!

Felkészült pénzbeszedõkFelkészült pénzbeszedõk

Egymásra mutogatásEgymásra mutogatás
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„Tudatod kezdeti aggodalmai: mi van, ha kiderül....? 
Mi van, ha bebizonyosodik....? Mi van, ha mások is 
megtudják....? És ha más vagyok, mint eddig gondol-
tam? Lehet, hogy felborul az eddigi életem?... Ne csak 
olvass róla, ne csak másokat hallgass, ÉLD ÁT MA-
GAD!” – olvasom a játékos önismerettel kapcsolatban 
Mentusz László spirituális és önismereti tanácsadó 

gondolatait az ENCIÁN Felnõttképzõ Oktató és Gyó-
gyító Központ weblapján. Következõ tanfolyamukat e 
témában június 27-28-án indítják.

Mentusz László gépészmérnöki és mûszaki tanári 
diploma után tért rá a spiritualitás útjára. 

– Már a fõiskolán is inkább a pszichológia, filozófia, 
neveléselmélet érdekelt – mondja –, majd egy nagyon 
kedves ismerõsöm invitált el egy reiki kuckóba, ahol 
szembesültem, azzal, hogy nem csak testünk van, ha-
nem lelkünk és szellemünk is. Azóta a szerelem csak 
erõsödött ehhez az ideához. 

– Játékos önismeret; megélési jellegû mód-
szerek... Azt gondolnánk, hogy tudjuk e kife-
jezések jelentését, de mégis: mitõl lehet az ön-
ismeret játékos? Ha valakinek gondjai vannak, 
hogyan tud segíteni rajta, ha „újraéli” azokat? 
– A megélési jellegû módszer számomra azt jelenti, 

hogy nem egy iskolapadban ülve hallom és jegyzete-
lem azt, amire kíváncsi vagyok. Ugyanez játszódik le 
akkor, ha könyvet olvasok, vagy filmet nézek: valaki 
más tudásának, fantáziájának a termékét megtekin-
tem és kialakítom vele a viszonyom. A megélési jelle-
gû módszerek – családállítás, pszichodráma, játékos 
önismeret – élõ impulzusokat adnak, amit Te magad 
át- és megélhetsz, és ezzel jutsz újabb információk-
hoz önmagadról. Ezek a módszerek egyszerre hatnak 
a fizikai testre, az érzelmekre és a tudatra. Például: 
sokat beszélünk, olvasunk, hallunk a szeretetrõl, sze-

rethetõségrõl, de amikor a sze-
retet játékban megérzi valaki, 
hogy különbözõ embereket 
különbözõ módon szerethet 
– van, akit megölelne; másnál 
hagyna; elmegy mellette... És 
az is megtapasztalható, hogy nem is könnyû „szeret-
ve lenni”. Mindezeket egy elõadáson, egy könyvbõl 
nem lehet megélni. Ez olyan információ, amely a já-
ték közben emelhetõ a tudatba, hogy aztán az „dol-
gozhasson” vele. 

– A pillanatnyi önismereti horizonton meddig 
látunk el? Tudjuk reálisan látni, láttani ma-
gunkat? Miért jó, ha ez a horizont kitágul?
– Éljük a mindennapjainkat, küzdünk a gondjaink-

kal, játsszuk a játszmáinkat. Végsõ igazságunk, az a 
teljesség, ami vagyunk azonban még magunk elõl is 
rejtve van azért, hogy ne befolyásoljon bennünket a 
szabad akarati döntéseinkben, hogy hibázhassunk, 
tanulhassunk és megtapasztaljuk döntéseink eredmé-
nyét, akár jó, akár rossz. És amit megtapasztalunk, ab-
ból tudunk fejlõdni, ha tudatosul és tudunk változni. 
Érdemes a horizontot tágítani, önismeretet gyakorolni, 
változni és változtatni a tudatosságunk emelése érde-
kében. Így közelebb kerülünk a helyünkhöz az egész-
ben, azzal foglalkozhatunk, amivel szeretünk, amivel 
fejlõdni és fejleszteni tudunk. Ezáltal pedig egyre több 
jó döntést hozunk... 
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Június 27-28., szombat, vasárnap: 
Játékos önismeret – 15.000 Ft
Július 3., péntek: Pilis elõadás – 
részvételi díj: 1.000 Ft
Július 5.,.vasárnap: Kirándulás a 
Pilisbe
Július 12., vasárnap 10-15h: Önbizalom-tréning - részvétel: 
3.000 Ft (az ár a jegyzetet is tartalmazza).
Július 20–26. és 27–31.: Kreatív alkotó tábor 4-14 éves gye-
rekeknek – tartalmas programok 8-17 óráig – részvételi díj: 
18.000 Ft/gyerek (testvérpároknak 10% kedvezmény). 

AZ ELÕADÁSOK SZOMBATON 14., VASÁRNAP 9 ÓRÁTÓL KEZDÕDNEK.
Szerdánként 18 órakor Chi-Kung
Nyári családállítás idõpontjai: július 2., július 30., augusztus 
13., szeptember 3. Kezdési idõpont: 17 óra. 
JELENTKEZÉS: 2890 Tata, Mikovényi u. 60. Berta Malom
INFORMÁCIÓ: www.encian.hu; E-mail: encian@encian.hu
Telefon: 30/347-86-58; 30/611-61-38
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Újabb focimeccs a rejtvénypályán

A megfejtéseket július 17-éig kérjük beküldeni 
a Dunántúli Krónika szerkesztõségének címé-
re: 2800 Tatabánya, Moravcsik u. 25. 

Az 5. szám helyes megfejtése: „Oda tolod, 
ahova akarod!” 

Ismét sokan küldtek be helyes megfejtést – 
más megyékbõl is. A sorsolás eredményeként a 
könyvesutalványt ez alkalommal a táti Koszto-
lányi Krisztiánnak küldjük. 

Gratulálunk!

Az előző megfejtésA rákospataki és a zuglói csapatok mér-
kõzésén pontosan követheti a labda út-
ját, ha helyes választ ad a meghatározá-
sokra. (A válaszok a pályán találhatók 
meg nyolc irányban.) Egy szó mindig 
csak egy irányban folytatódik, nem tö-
rik meg. Minden szó utolsó betûje azo-
nos a következõ szó elsõ betûjével.

A félidõk elején és a gólok után kö-
zépkezdés van (vastagon bekeretezett 
K betû). Gól az, ha egy szó valamelyik 
kapuban végzõdik (két szélsõ oszlop). 

A rákospataki csapat kapuját R be-
tûk, a zuglói csapat kapuját Z betûk je-
lölik. Térfélcsere nincs. A meccs végén 
az ábrában maradt (szabad) betûket 
összeolvasva (a kapuk betûit figyelmen 
kívül hagyva!) egy fûszer illetve egy nõ 
nevét kapja megfejtésül.

M E G H A T Á R O Z Á S O K
I.félidõ: szemetes – birkák lakhelye – 
test hõemelkedése – sír, rí – torz alak 
– hagymájáról híres Szeged melletti 

település – gyereksírás – fekvõ bútor 
– híres amerikai egyetem – szántó esz-
köz – versenytáv – olasz folyó és síkság 
(függõlegesen) - … a Csodák Csodája.

II.félidõ: ébred – puskáz, másol a má-
sikról – férfi keresztnév – Lop-…-tó, (3 
betû) – hím birka – téli sport (balra át-
lósan) – Imre becézve (3 betû) – hamar 
párolgó – arra a helyre – névelõ – udvar-
ra – szintén – kellemetlen illat – ázsiai 
táblajáték (átlósan) – szaglószerv. 

Tanfolyam: éld át magad önismerettel
TATA Nyári kreatív alkotótábor fiataloknak az Encián központjában 
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 apró 
ÁLLÁS

061401 Üzletkötõ jelentkezését várjuk 
– vállalkozói igazolvánnyal, saját 
gépkocsival. Tel.: 30/37-37-038.

INGATLAN
061801 Tatabányán bútorozott szoba 

kiadó. Kaució szükséges. Telefon: 
06-70/220-3919; 34/318-203

061802 Albérlet július 1-jétõl idõsebb 
nõ részére kiadó Tatabányán, Már-
tírok út központjában. Telefon: 06-
70/705-8572

SZOLGÁLTATÁS
061803 REDÕNYJAVÍTÁS gyors, pon-

tos, megbízható, vidéken is. Telefon: 
70/3161-767, 34/312-980

061804 REDÕNY, reluxa, szúnyogháló, 
mûanyag nyílászáró kedvezmény-
nyel. Telefon: 06-70/3161-767, 06-
34/312-980.

Kiállítás

TATABÁNYA – Jakobi Anna Mária festõ-
mûvész „Szegényszürke madárdallal” 
címû jubileumi kiállítása a Tatabányai 
Múzeumban.

TATABÁNYA – Tatabánya régen és ma. – 
Dallos István fotográfus kiállítása a Ta-
tabányai Múzeumban.

ESZTERGOM – Bodosi Dániel (1913–2006) 
festménykiállítása az esztergomi mûve-
lõdési házban, a volt zsinagógában.

ESZTERGOM – Soproni Horváth Lajos em-
lékkiállítása a Keresztény Múzeum Régi 
Képtárának földszinti kiállítótermében.

TATA – Madarász Tibor festõmûvész kiállí-
tása a HM Tatai Helyõrségi Klubjában.

ESZTERGOM – Czeglédi Sándor fotói a Duna 
Múzeumban, az Európai Közép Galéri-
ában. Az alkotások a tiszavirágzás meg-
kapó jelenségét mutatják be.

TATA – Szénássy Attila grafikus „In memo-
riam Vasarely” – a Helyõrségi Klubban. 

TATABÁNYA – Har-
minc illusztrá-
tor – a Magyar 
Illusztrátorok 
Társasága kiál-
lítása a Kortárs 
G a l é r i á b a n . 
( K é p ü n k ö n 
Te t t a m a n t i 
Béla egyik kü-
lönleges alko-
tása)

ESZTERGOM – Marc Chagall litográfiái az 
Északi Kanonoksor iskolaépületében. A 
tárlaton a mûvész 80 alkotása látható.

ESZTERGOM – Raffay Béla szobrászmûvész 
alkotásai a Vármúzeumban.

Előadások
TATA – június 25 - július 9. A magyar kato-

nazene története. A Fricsay Richárd Ka-
tonazenei Hagyományõrzõ Egyesület  
történeti bemutatója.

Egyéb rendezvények
ESZTERGOM – IX. BÁBTÁBOR a Várszín-

házban. Augusztus 11. Arany János: 
Pázmán lovag; A bajusz – Maszk Báb-
színpad; Augusztus 12. Mátyás Király 
Bolondos Bolondja – Maszk Bábszín-
pad; Augusztus 13.  Csillaglépõ Csoda-
szarvas – Lilliput Társulat; Augusztus 
14.  Óra Robin Hód – Lilliput Társulat.

TATABÁNYA – június 27., szombat Bányász-
kórusok III. Országos Találkozója a Bá-
nyász Mûvelõdési Otthonban.

Koncert
ESZTERGOM – július 16., csütörtök 21.00 

A Kárpátia együttes koncertje. Pézsa 
Tibor Sportcsarnok.

Víz, Zene, Virág 
Fesztivál, Tata
VÁRUDVAR 
június 26., péntek – megnyitó 17:00; Haydn: 

Évszakok (Egressy Kórus vendégkóru-
sai) 17:15; Benkó Dixieland Band 18:30; 
Virágkötõ-show 20:00; Benkõ László és 
Jankai Béla 20:45.

június 27., szombat – Hógolyóbolygó 
13.30; Bhangra 15:00; Di Naye Kapelye 
Klezmer Band 16:00; Frankie Látó 
Quartett 18:00; Keresztes Ildikó 20:00; 

június 28., vasárnap – Paprika Jancsi 
messzejár 11:00; Vízipók csodapók 
13:00; Az ÖKO-Pack programja: Alma 
zenekar 14:00; Honvéd Férfikórus 15:00; 
Blues Tér 10 16:00; Fesztivál záró 17:30; 
Palya Bea 18:00; Lloyd’s 19:30; Karen 
Cartoll and Missisipi Grave Diggers 
(USA) 20:30

KASTÉLY TÉR
június 26., péntek – Galla Miklós Poénpa-

rádé 19:00; Steam 21:00; Elektron Band 
22:00; Tatau 18 00:30

június 27., szombat – POM-POM Mazsorett 
Csoport (Szomód) 10.30; Rumcájsz 
és Manka 12:00; Fúvós Parádé 13:00; 
Aranykocsi Néptáncegyüttes 14:00; 
Sexofon 15:00; Prima Vera Tánccso-
port: A dzsungel könyve 16:00; Mrs. 
Columbo 18:00; Caramel 19:30; Mr. 
Accoustic 21:00

június 28., vasárnap – Jó ebédhez szól a 
nóta 13:00; Capueira 14:00; Wing Tsun 
14:30; Shotokan Karate 15:00; Wing 
Tsun 15:30; Judo 16:00; Rockabilly 
Show: Bombariadó 16:30; Seamro’g 
18:00; LL Junior 21:00

ÉPÍTÕK PARKJA
június 26., péntek – Fenyõ Miklós 19.30; 

Unisex 22.00; Royal Express 23:00
június 27., szombat – bohócverseny 11.00; 

Csipi-Csupi bábszínháza 15.00; Bella 
Levente és a Nyers Mindenkinek 17:00; 
Androméda 18:30; Pápai Joci 19:00; Mo-
bil Mánia 21:30; Continentál Parkbuli 
23:00

június 28., vasárnap – Elvarázsolt bo-
hóc 11:30; Bohócverseny 14:30; Peller 
Operett 16:00; Funk For Mee 17:30; 
Király Viktor (képünkön) 20:00; D. J. 
Dominique záró bulija 22:30

BORUDVAR (VÁRKANYAR)
június 26., péntek – megnyitó 18.00; M. 

Tóth Zsolt Jégszobrász 18:30; Hetedhét 
zenekar19:00; Moondance 20:30; Blokk 
22:30

június 27., szombat – Szeleburdi Bohóc-
zenekar 12:00; Borbemutató 14:30; 
Peller Anna 15:00; Co-Noir Musical 
Színpad: A musical szárnyain 16:00; M. 
Tóth Zsolt Jégszobrász 17:00; Pötörke 
Néptáncegyüttes 17:15; Zsigmond Bor-
lovagrend avatási ceremóniája 18.00; 
Ökrös Oszkár Hegedû és cimbalom 
párbaj 18:30; Pötörke Néptáncegyüttes 
20:00; Arabesque Tánckavalkád 21:00; 
Speak Up 22:00

június 28., vasárnap – Harmónia Mazsorett 
Együttes 13:00; Népház Shows 13.30; 
JazSzter 14:30; Jambalaya 16:00; Agócs 
Gergely 17:30; Old Boys 18:30.

Várjuk továbbra is a programokat: 
info@pontmagazin.hu

kiállítás  zene  elõadás  színház  bemutató

Jön az ExperiDance
TÁNC Fergetes bemutató Tatán
Fergeteges táncbemutatóval érke-
zik Tatára az ExperiDance, mely-
nek vezetõ koreográfusa a legendás 
táncmûvész, Román Sándor. 

A táncegyüttes elõadásai Európa szerte 
a legkeresettebb színpadi produkciók 
közé tartoznak. Az Esszencia – A Rit-
mus Ünnepe címû koreográfiai váloga-
tásuk kilenc év alatt megvalósított öt 
egész estés produkció, tíz óra színpadi 
anyag leglátványosabb részeit, úgy-
mond gyöngyszemeit foglalja magába, 
egyedi jelmez- és díszletkollekciót fel-
vonultatva. 

A produkció a kínai kulturális évad 
pekingi gálájának tiszteletére készült.

Román Sándor 1983-ban végzett az 
Állami Balett Intézetben Tímár Sándor 

növendékeként, akivel több gyûjtõ és 
tanító körúton vett részt. A Honvéd 
Együttes szólistájaként, késõbb kore-
ográfusként a néptánc mûfaján belül 
olyan új koreográfiákat hoz létre, mint 
a Nagyapáék tánca vagy a Kertész álma. 
Dolgozott a Budapest Táncegyüttesben, 
az Állami Népi Együttesben, ahol szin-
tén a magyar folklórkincs új irányban 
való megfogalmazásával foglalkozik.

A több mint 1200 teltházas elõadást 
megélt tánctársulat az elmúlt 9 évben 
azon dolgozott, hogy szellemi értékeit 
a nemzetközi és a magyar kultúra szín-
padán bemutatva a „Magyar tánc utazó 
nagykövetévé” válhasson.

Az Experidance június 28-án, vasár-
nap  Tatán, a szabadtéri színpadon mu-
tatja be az Esszencia címû válogatást.
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TATABÁNYA A Nyitnikék Játszoda 
és Családi Napközi családias jellegû 
gondozást, nevelést, felügyeletet biz-
tosít a kisgyermekek számára – 20 
hetes kortól 14 éves korig. Szolgál-
tatásaink tartalmazzák a gyermekek 
életkorának megfelelõ nappali fel-
ügyeletet, biztosítani tudjuk az ét-
kezést is. Elõnyünk az otthonosság, 
az alacsony gyermeklétszám (maxi-
mum hét gyermekkel foglalkozunk), 
így több figyelem jut egy gyermekre. 

Ajánljuk magunkat minden olyan 
családnak, akiknek arra van szüksé-
gük, hogy rendszeresen, vagy idõköz-
önként a szükségletük szerinti idõben 
(egész napra vagy néhány órára) gon-
dozzák, neveljék a gyermekét. 

Kedves Leendõ Játszodások!
 A NYITNIKÉK JÁTSZODA és CSA-

LÁDI NAPKÖZI olyan életvidám, 
sugárzó, nyitott, természetes világ, 
amelyben helye van még jó néhány 
csicsergõ kisgyermeknek és szüleik-
nek. Nyitott szívvel, és tárt karokkal 
várjuk az érkezõket nyáron is. 

Lépj be rajta TE is, várunk! 
2800 Tatabánya, Moravcsik u. 25. 
Mobil: 30/6929-469.

Nyitva a Nyitnikék Játszoda 
és Családi Napközi

TATA/DUNAALMÁS  A község-
ben már évek óta ismert az Eöt-
vös József Gimnázium irodalmi 
színpada, amely Naszák István 
vezetésével 10 éve alakult. Elõ-
adásukban 2006-ban láthattuk az 
Apáczai Csere Jánosról, a tudós 
pedagógusról írt Téli zsoltár címû 
drámai játékot. Az elsõ bemutatót 
azóta számos újabb követte.  

Slawomir Mrozek: Mulatság címû egy-
felvonásos színpadi mûvét 2005-ben 
adták elõ, ugyanebben az évben a költõ 
Balassi Bálint születésének 450. évfor-
dulóján a Szép magyar komédia címû 

darabját vitték színre. Június 9-én a 
román származású Eugene Ionesco: A 
kopasz énekesnõ címû groteszk játékát 
láthattuk. 

A darab aktualitása ma is érvényes, 
mikor azt a kérdést veti fel a XX. szá-
zadban, mely ma a XXI. században is 
idõszerû, vajon miért nem megfelelõ a 
kommunikáció az emberek között...

A tíztagú irodalmi színpad tagjai 
közül Juhász Amanda a szobalány, 
Naszák Csilla és Varga Tóth József a 
Smith házaspár, Hegedûs Dóra és Hu-
szár Zoltán János a Martin házaspár, 
Schelly Tamás a tûzoltó szerepét ját-
szotta – sok humorral.                      DSZ

A Kopasz énekesnõ – diákokkal 


