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szerencsét
Tatabánya önkormányzatának ingyenes lapja

Összesen 100 milliós
megtakarításnál
tart az új elnök.
5.

Épül a Bánhidát
Sárberekkel
összekötő vasúti
aluljáró.

9-10.

Programok az
augusztus 20-i
hétvégére.
8., 15.

Az elmúlt hetekben látványos mozzanatához
érkeztek a munkák. 2x8 darab acél tartóbetét érkezett Sárberekbe, majd a kamionról
daru emelte be a „gerendákat” a gondosan
előkészített helyre.
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A tartalomból
Programokra invitáljuk
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éjszakai kerekezés, könnyűzenei koncert a Csónakázó tónál, filmvetítés az Agoránál.

MOnodráma és STúdiószínházi FESZtivál a színházban

12

Könyvheti programok, megnyílt a művészterasz

13

A diákönkormányzat tartalmas nyári vakációja

14

– beszálltak a szervezésbe is a fiatalok.

Baráti, családi fesztivállal ünnepel a város – augusztus 19-20-án

„Kíváncsi vagyok a tatabányaiak
véleményére, hiszen mindenkinek szüksége van a
visszajelzésekre, hogy meghallgassuk egymást.”

15 és 24

Ötven éves a Tatabányai Múzeum

16-17

– fókuszban a néprajzi gyűjtemény.

Autómentes és zöld kihívásra, országosan egyedülálló
kiállításra készül a város

Tatabányai
autóbusz
menetrend a
mobilon

18-19

Már a T-Busz helyi menetrendje is elérhető a megújult menetrend.app alkalmazásban. Segítségével megtervezhető az utazás közösségi közlekedéssel,
kerékpárral, vagy gyalogosan, de használója értesülhet a menetrendváltozásokról,
böngészheti az elérhető menetrendeket és útvonalakat vagy tájékozódhat a
városban a térkép segítségével.
Az alkalmazás a menetrendek mellett sok kényelmi funkciót is biztosít a felhasználók számára: kedvencek, átszállási kapcsolatok, közeli indulások, utazástervezés,
melyek offline is elérhetőek, így az alkalmazás internetkapcsolat nélkül is gond
nélkül működik.
A menetrend.app Tatabánya mellett 13 másik város helyi menetrendjét is tartalmazza, így utazások, kirándulások során is segítségére lehet bárkinek.
Az alkalmazás letölthető Android operációs rendszerrel működő okostelefonokra:
https://menetrend.app/

Minden tekintetben forma- és műfajbontó beszélgetéseknek ad otthont a Kortárs
Galéria. A Vértes Agorájában a Huzat című sorozat első alkalommal Závada
Pétert és Ratkóczi Hubát, azaz a trAnzKaPHka-t látta vendégül. A Sopotnik
Zoltán – József Attila-díjas – író, költő nevével fémjelzett kulturális beszélgetés
néhány részlete ízelítőt ad a szabadgondolkodású előadókról – hitvallásról,
fekete-fehér benyomásokról, író-zenész közösségekről, kulturális elitről, a
mészkőképződés és a fizikai elmúlás kapcsolatáról. A folytatásban augusztus
19-én Kiss Tibor Noé Artisjus-díjas írót látja vendégül a galéria.
Az okostelefon kameráját a QR kódra irányítva megnézheti az erről készült filmet.

Elkészült a tájékoztató a településrendezési eszközök módosításáról – 19
részterületre. Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala Főépítészi Irodája a város
honlapján tette közzé a dokumentációt annak érdekében, hogy a tulajdonosok,
az érintett lakosság, szervezetek és érdekképviseleti szervezetek számára
elérhető legyen. Az okostelefon kameráját a QR kódra irányítva megnyíló
oldalon belül a Tervek-szabályzatok/településfejlesztési és településrendezési
között található. „Tatabánya TRE mód2020-19 részterületre”
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Szücsné Posztovics Ilona
polgármester, Tatabánya MJV

Megkezdődött a közgyűlési munka, üléseznek a bizottságok, így a képviselők elvégzik az egyébként is rájuk háruló munkát. Azzal, hogy újra a szakbizottságok
tárgyalják az egyes témákat, előterjesztéseket, lényegesen több energiám lesz
arra, ami a városvezetői munkám egyik
legkedveltebb része. A lakossági fórumokra, a találkozásokra azokkal az emberekkel,
akik a legjobban tudják mire van szükség
a városban, milyen irányú fejlesztéseket
tervezzünk. Az elmúlt hónapokban is
nagyon sok visszajelzést, kérést, kérdést
intéztek hozzám, igyekszem mindenre
személyesen válaszolni, illetve megoldást
találni az illetékes szakirodával, önkormányzati céggel.
Augusztus közepétől az első ütemben
hét helyszínre, időpontra hirdetünk polgármesteri lakossági fórumokat. Szándékosan nem a képviselői körzeteket céloztuk meg, hiszen például a tömblakásokban
élők, vagy a kiskerttulajdonosok más-más
problémákat vetnek fel, hiába élnek egy
választási területen.
A hosszú nevű, de még annál is fontosabb Integrált Területfejlesztési Stratégia megalkotása nem várathat magára.
A következő uniós ciklusban a megye rendelkezésére álló 49 milliárdból csupán 10
milliárd jutna Tatabányának. Annak a városnak, amely térségi szerepéből adódóan
olyan intézményeket tart fenn, melyek a
környező településen, vagy éppen az egész
megyében élő lakosságnak nyújtanak szolgáltatást. Az erről döntő megyei önkormányzat és Tatabánya Megyei Jogú Város
mellérendelt viszonyban van egymással.
A tatabányaiak mégsem szavazhatnak
arról, nem szólhatnak bele a választásokon abba, hogy milyen összetételű legyen
a megyei közgyűlés. Ennek ellenére ez a
fórum dönti el, mennyi fejlesztési forrás jut
nekünk. Nem nyugszom bele abba, hogy a
következő uniós ciklusban arányosan fele

annyit kapjon városunk a megyei keretből,
mint az előző időszakban. (38 százalékról
20 százalékra csökkenne)
A lakosság véleményét, elképzeléseit tavasszal kérdőíveken gyűjtöttük be. Ennek
eredményéről és a fejlesztési irányokról,
valamint a 2022-es költségvetési tervekről a lakossági fórumokon számolok be.
Kíváncsi vagyok a tatabányaiak véleményére, hiszen mindenkinek szüksége van
a visszajelzésekre, hogy meghallgassuk
egymást.
Mivel a költségvetés jelentős hányadát
teszik ki az önkormányzati érdekeltségű
cégek fenntartási, támogatási forintjai,
már novemberre kérjük tőlük a jövő évi
üzleti tervet. Látni szeretnénk, hogy milyen önkormányzati szerepvállalásra van
szükségük, mire szándékoznak költeni a
város pénzét. Ebben a lapszámban egyébként olvashatnak éppen erről a témáról, a
feltárt költségcsökkentési lehetőségekről,
de arról is, hogy milyen programokkal
várjuk a város lakosságát nemzeti ünnepünkön. Nem véletlenül fogalmaztam egy
mondatba a két témát. Tudom, hogy lehetetlen mindenkinek egyszerre kedvezni,
ezért nem is célom. Abban viszont biztos
vagyok, hogy mindenkinek hiányoznak
a találkozások, az ünnepek, a zene, a jó
hangulat, a városi szintű rendezvények.
Kisebb létszámú programokban bőven
volt és van még részünk az idei nyáron.
A nagyobb fesztiválokat azonban már több
mint egy éve kénytelenek vagyunk nélkülözni. Valahol a kettő között céloztuk
meg az augusztus 20-i hétvégét. Szabadtéren, zenével, tánccal, sporttal, családi
vetélkedőkkel, újdonságként kenyérsütő versennyel készültünk a rendezvényszervezőkkel. Tartsanak velünk, vegyenek
részt azokon a programokon, ami érdekli
Önöket és családjukkal, barátaikkal töltsenek el hosszabb-rövidebb időt a közelgő
ünnepi hétvégén!

Polgármesteri
lakossági
fórumok
I. ütem
augusztus 17., kedd 17.00
József Attila Művelődési Ház (Táncsics Mihály út)
augusztus 27., péntek 17.00
KPVDSZ Művelődési Ház (Kós Károly utca)
augusztus 31., kedd 17.00
GFSZ épülete (volt postahivatal,
Szent Borbála út 1.)
szeptember 7., kedd 17.00
Óvárosi iskola (volt Ságvári)
szeptember 9., csütörtök 17.00
Sárberki iskola
szeptember 14., kedd 17.00
Bánhidai Puskin Művelődési Ház
szeptember 16., csütörtök 17.00
Éltes iskola (Bánhidai lakótelep)
Szeptember 25-től tovább folytatódik
a lakossági fórumsorozat. Tervezett
helyszínek: Dózsa György iskola, Széchenyi iskola, Kodály Zoltán iskola,
Polgármesteri Hivatal, Bányász Művelődési Otthon, Erőműi lakótelep, Kőrösi iskola, Síkvölgy, Baromállás dűlő
A pontos időpontokat és helyszíneket a szeptember 16-án megjelenő
Jó Szerencsét magazinban is olvashatják. A város hivatalos híreit itt
találják: www.tatabanya.hu, Jó szerencsét Tatabánya youtube csatorna, Tatabánya MJV facebook oldala,
Tatabánya MJV applikáció
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Közgyűlési hírek
fotó: DroneTatabánya

A veszélyhelyzeti szabályozások lazításával június közepétől újra működhetnek a képviselő-testületek, a tatabányai közgyűlés egy rendkívüli és
egy rendes ülést tartott júliusban.

Épül a multifunkciós csarnok Óvárosban.

Nem vállalja az önkormányzat
a multifunkciós csarnok
üzemeltetését.
A közgyűlés úgy döntött, nem kívánja vagyonkezelésbe venni a tatabányai
multifunkciós csarnokot, tekintettel az
elmúlt időszakban kialakult pandémiás
helyzetre, a rendezvények szervezésében bekövetkezett bizonytalansági tényezőkre. A képviselők nem zárkóztak
el a csarnok későbbi vagyonkezelésbe
vételétől, azonban a vagyonkezelés és
hasznosítás részletes jogi és pénzügyi
feltételeinek megismerése és a multifunkciós csarnok két teljes lezárt üzleti évi beszámolójának ismerete alapján
tudnak megfontolt döntést hozni. A közgyűlés később a multifunkciós csarnok
helyi működtetésének alternatíváit is
megvizsgálja.
Bővítették a bölcsődei férőhelyeket.
Városunk a bölcsődei ellátást a Tatabányai Egyesített Bölcsődék székhelyén
és négy telephelyén biztosítja. Az igényeket egész évben lehet jelezni, az öt
bölcsődében azonban már most sincs
szabad férőhely. A közgyűlés úgy döntött,
a Dózsakerti Közösségi Ház helyiségeit
visszaalakítja 2 bölcsődei csoportszobává, így hamarosan 24 férőhellyel bővül a
Dózsakerti Bölcsőde.
Módosult az üzletek éjszakai nyitva
tartásáról szóló rendelet.
A korábban hatályos szabályozás szerint
az üzlet tulajdonosának az éjszakai nyitva

tartáshoz írásos engedélyt kellett kérnie
az üzlet nyilvános bejáratától számított
50 méteres távolságon belüli lakóépületek tulajdonosaitól, valamint a társasházak vagy lakásszövetkezetek esetében
az ingatlanok tulajdonosainak legalább
kétharmadától. A módosítás értelmében
az eddigi 2/3-os tulajdonosi hozzájárulás
helyett a társasházi közgyűlés egyszerű
többséggel megadott hozzájárulása elegendő az állandó éjszakai nyitvatartási
engedély megadásához, azonban az engedélyköteles terület kibővült az üzlet bejáratától számított 70 méteres távolságra.
Továbbra is biztosított a tatabányai
futball önkormányzati támogatása.
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TSC Labdarúgó Kft.
sporttámogatási megállapodást kötöttek
egymással összesen 60 millió Ft keretösszegben. Az önkormányzat 30 millió
Ft-ot már áprilisban átutalt a TSC Labdarúgó Kft. részére, 11 millió Ft támogatás
teljesítése folyamatban van. A maradék
19 millió forintra a fedezetet egy jövőben
várható kiadásra biztosítja a város.
Újra lehet pályázni értékvédelmi
támogatásra.
A közgyűlés döntése alapján az önkormányzat újra kiírta az Értékvédelmi
Támogatás c. pályázatot. A helyi védett
épületek felújítása során követelmény
az eredeti állapot, homlokzati megjelenés megtartása, esetleg visszaállítása.
A pályázat az épületek tulajdonosainak

nyújt vissza nem térítendő támogatást
2,5 millió Ft keretösszegben.
Kétszer is leszavazták az Agora
kettős ügyvezetését
Nem lesz szorosabb gazdasági kontroll
Az Agora Nonprofit Kft. kettős ügyvezetésének bevezetéséről májusban hozott
határozatot Szücsné Posztovics Ilona.
A polgármester asszony elmondta, az
önkormányzat érdekét súlyosan sértő
pénzügyi, elszámolási szabálytalanságok megszüntetése érdekében tartotta
szükségesnek a gazdasági ügyvezetői
kontroll beépítését.
Az önkormányzat gazdasági társaságainak
átfogó, gazdálkodási és hatékonysági vizsgálata 2020 nyarán indult el. Az átvilágítás
során megállapítást nyert, hogy a T-Szol
Zrt-nél és tagvállalatainál olyan gazdálkodási és működési szabálytalanságok
találhatóak, amelyek veszélyeztetik a közpénzzel történő hatékony gazdálkodást.
A tatabányai közgyűlés július 15-i rendkívüli ülésén a kettős ügyvezetés megszüntetéséről hozott döntést. Szücsné
Posztovics Ilona a közgyűlés döntése
ellen polgármesteri vétót nyújtott be,
mivel azt az önkormányzat érdekeit sértőnek tartotta.
A közgyűlés július 22-i rendes ülésén
ezért a képviselők ismét megtárgyalták, majd második alkalommal is vis�szavonták a kettős ügyvezetésről szóló
határozatot. A Fidesz-KDNP frakció és a
Mi Hazánk Mozgalom képviselői mellett
a visszavonásra szavazott Fekete Miklós,
Hoffer Dávid és Nagy Béla önkormányzati
képviselő is.
Új helyettesítő orvos érkezik
a Sárberki lakótelepre.
A 33. számú felnőtt háziorvosi körzetben
(Sárberki ltp. 504.) a helyettesítést dr.
Széber Péter látta el. A praxis folyamatos
hirdetése mellett sem volt jelentkező,
aki pályázott volna a körzet tartós betöltésére. A közgyűlés 2021. szeptember 1. napjától egy évre szóló határozott
időtartamra adott megbízást dr. M. Kiss
Péter háziorvos részére a körzetben való
helyettesítésre.
összeállította: Varga Máté
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Interjú a T-Szol Zrt. új
igazgatósági elnökével
Már most 100 milliós megtakarítás ért el
A tatabányai közéletben korábban is vállalt már szerepet Fakli István. Az előző
önkormányzati ciklustól a gazdasági bizottság tagja, 2019-ben önkormányzati
képviselőjelölt, 2021. június 13-i kinevezése óta a T-Szol Zrt. igazgatóságának
elnöke.

Fakli István: „Meg kell szüntetni azokat a
szerződéseket, amelyek nem közvetlenül a
szakemberekkel köttettek, hanem valamiért
további cégek voltak közbeiktatva, teljesen
feleslegesen.”

– A lakosságnak számos szolgáltatás
nyújt a T-Szol cégcsoport, a vezetőség munkája azonban kevésbé ismert.
Az igazgatóságnak milyen feladatai
vannak?
– Felügyeli a teljes cégcsoportot, meghozza a stratégiai döntéseket, ellenőrzi a
menedzsmentet, megtárgyalja a cégcsoport tagvállalatainak tulajdonosi ügyeit. Ez egy háromtagú testület, szavazati többség kell egy döntéshez. Én azért
kerültem oda, mert a tulajdonos önkormányzat nagyobb rálátást szeretett volna
a cégcsoport működésére.
– Eddig nem volt kellő rálátása?
– A kötelező feladatokra, az éves beszámolókra, tervekre, nagyobb volumenű
gazdasági döntésekre lehetett rálátása.
Viszont a mögöttes folyamatok: a számítások, a folyamatos, akár havi, negyedéves kontroll teljesen hiányoztak. A cégcsoport jelenleg egy hónap késéssel tud
csak megfelelő havi riportot szolgáltatni,
a gazdasági tervezésben pedig vannak

hiányosságok. Jövőre megalapozott gazdasági tervek készülnek, ezek alapján
már rendszeresen tudunk riportálni az
önkormányzatnak.
– Hogyan látja, milyen az ügyfelek és
a szolgáltató viszonya?
– Van tagvállalat, ahol folyamatos a
kapcsolattartás az ügyfelekkel, máshol
esetleges vagy hiányos. A T-Szolnál a
szolgáltatással kapcsolatos információk
nagyon nehezen jutnak el az emberekhez.
A fűtést és melegvíz szolgáltatást érintő
technikai információkról, fűnyírásról,
egyéb városban folyó munkálatokról jobban és folyamatosan tájékoztatnunk kell
majd a lakosságot.
– Általában milyen a lakosság véleménye a szolgáltatásokról?
– Közvetlenül tapasztalja mindenki, ha
nem sikerül időben lenyírni a füvet felhőszakadás, vagy technikai okok miatt,
ha változtatni kell a busz menetrendet,
vagy ha éppen leeresztve állnak a medencék nyáron a strand műszaki problémája
miatt. Okkal vált ki felháborodást, amikor
szembesülnek a tatabányaiak ezekkel a
problémákkal.
De látni kell a másik oldalt is: a rendszeresen kaszált terület több, mint
1 millió 700 ezer m2, ennél a mennyiségű
munkánál olykor előfordulhatnak hibák.
A buszjáratok változása mindig kellemetlenséget okoz, viszont adott esetben
többmilliós megtakarítást eredményez a
szolgáltatónak. Ezeket az indokokat is el
kell mondani és lehetőséget kell teremteni a lakossági visszajelzésre.
– Rövidtávon még milyen változtatásokat tervez a cégcsoportnál?
– A cégcsoporti működést szeretnénk
erősíteni: központosítjuk a könyvelés,
kontrolling, beszerzés, jogi feladatokat –
ez olcsóbb és átlátható működést jelent.
A belső szabályzatok sok hiányosságot
mutatnak. Nem jó szabályzat az, ami engedi, hogy felső vezetők, azok családtagjai, cégei, ügyvédi irodái a tagvállalatokkal szerződéseket kössenek. Ez az
én megítélésem szerint összeférhetetlen,
a múltban mégis gyakorlat volt.
Meg kell szüntetni azokat a szerződéseket, amelyek nem közvetlenül a szakemberekkel köttettek, hanem valamiért
további cégek voltak közbe iktatva teljesen feleslegesen.

A takarékos működés felé kell elindulni,
ebbe nem fér bele a 220 lóerős, duplaturbós autó, mert sokba kerül, felesleges,
és rossz üzenetet küld a polgárok felé.
– Ki járt ilyen autóval?
2016 óta ilyen az igazgatóság elnökének
a szolgálati autója, de már nem sokáig,
ugyanis átvizsgáljuk a teljes autóparkot,
újraírjuk a gépkocsihasználat szabályzatát, és megnézzük, hogyan lehet a legolcsóbban üzemeltetni azt.
– Ha vannak a cégcsoport és az önkormányzat számára kedvezőtlen szerződések, milyen lehetőségük van a felbontásukra?
– Ahol plusz költség nélkül fel lehetett bontani, ott megtettük. A többinél
keressük a lehetőséget, ami nem jelent
pénzügyi, működési kockázatot a cégcsoportnak. Nem hosszabbítunk, hanem
újratárgyalást kezdeményezünk.
– Tudna esetleg konkrét szerződést említeni, amely megkötésével egyértelműen
rosszul járt a T-Szol?
– A városi krematórium üzemeltetését
2016-ban kapta meg a T-Szol a várostól,
amit azonnal koncesszióba adott egy
akkor alapított külső vállalkozónak, aki
azóta a nyilvános adatok alapján több
mint 50 millió Ft adózott nyereséget ért
el. Mindeközben a T-Szol éves szinten a
krematóriumhoz kapcsolódó felújítási,
karbantartási és egyéb kötelezettségekkel évente több millió forintos veszteséget realizál. De olyan szerződés is van,
amelynél kiszámoltuk, hogy a T-Szol saját
maga is meg tudná oldani a feladatot, ráadásul olcsóbban, mint amire szerződést
kötött a külső partnerrel.
– A kedvezőtlen szerződések felmondásával nagyságrendileg mekkora ös�szeget tudtak megspórolni az elmúlt két
hónap alatt?
– Eddig éves szintre vetítve több, mint
100 milliós spórolásnál állunk. Azt a hozzáállást el kell felejteni, hogy itt nem kell
eredményt felmutatni, mert majd az
önkormányzat kifizeti a hiányt. A közterület-fenntartás, tömegközlekedés,
kulturális feladatok valóban nem feltétlenül nyereségorientált üzletágak, de a
cégcsoport nagyon is eredményorientált,
a lehető leghatékonyabban kell felhasználnunk a város által átadott forrásokat.
Varga Máté
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A jegyzői munka nem
lehet politika
A közgyűlés meg tudja akasztani a hivatal működését
Személyeskedésektől sem volt mentes az
önkormányzat júliusi közgyűlése. A város
jegyzőjének is kijutott a minősítgetésből,
a testület végül nem fogadta el a polgármesteri hivatal tavalyi munkájáról szóló
beszámolót. Dr. Verhóczki Zita tavaly óta
látja el a város jegyzői feladatait. Korábban már dolgozott Tatabányán aljegyzőként, így nem volt ismeretlen számára a
hivatal és munkatársai.
– Örömmel jöttem vissza Tatabányára,
mert szeretem a munkatársaimat. Minden munkahelyen – legyen szó kisebb
településről vagy városról – a kollégák
munkájából, szakmai tudásából adódik
össze a hivatal teljesítménye. Aki dolgozik, és a megoldásra törekszik, bizton
számíthat a feletteseire is.
– A felettesnek – irodavezetőnek, vagy
hivatalvezetőnek – ki kell állnia a dolgozói
mellett valamilyen fórumon?
– Igen. Mondhatnám, hogy sajnos. A politika jelenléte a hivatal munkájában meghatározó. A közgyűlés meg tudja akasztani
a hivatal működését. Ha nem döntenek
bizonyos témákban, illetve elhúzódik a
döntés a bizottsági ülések, a közgyűlés
miatt, mulasztás lehet a vége – akár anyagi
hátrányt okozva a város számára. A legbosszantóbb, amikor a városlakók, az

„Kicsit a személyes rajongásom is csábított
az ebrendészeti telepre, mert nagyon
szeretem a kutyákat. Jó látni, hogy a nem
családi környezetben élő állatok is lehetnek
boldogok.”

ügyfelek isszák meg a levét mindennek.
Az ő ügyükben nem tud előre lépni a
hivatal. Ilyen a legutóbbi közgyűlésen
is előfordult.
– Mit tehet a jegyző?
– Az önkormányzati törvényben meghatározott feladataim, jogköröm van.
Ezenkívül az ágazati jogszabályokban is
szerepelnek olyan feladatok, amelyeket a
település jegyzője lát el. A helyi szervezeti
és működési szabályzat, a sokszor emlegetett SZMSZ ezt a jogkört nem csorbíthatja. A közgyűlésen észrevételt teszek,
a vonatkozó jogszabályt megjelölve. Ha
jogszabállyal ellentétes döntésre készülnek a képviselők, ezt meg is teszem. Itt ér
általában a kritika, hogy akadályozom a
közgyűlés munkáját. Nekem az a feladatom, hogy megtegyem az észrevételeket.
Ők bárhogy dönthetnek ettől függetlenül.
Meg is teszik. A közgyűlés után öt nappal
írásban tehetek észrevételt a képviselőknek, amit csatolni kell a kormányhivatal
felé a közgyűlési jegyzőkönyvvel együtt.
– Ezek szerint a jegyző nem tudja
megakasztani a közgyűlés munkáját, de
a politikusok megtehetik ezt a hivatal
munkájával?
– Igen, ez a helyzet. Tatabányán 2014ben született az az SZMSZ, ami szerint a
közgyűlés dolgozik. Vannak képviselők,
akik ezt nem ismerik pontosan és vannak, akik szokásjog szerint alkalmazzák. Mindkettő azt eredményezi, hogy
a hivatal szakemberei által előkészített
anyagok megvalósíthatatlan formában
jutnak tovább. Sokszor összefüggnek a
témák, rendszerben kell gondolkodnunk,
nem egyéni érdekek mentén.
– Hogyan tudja kezelni személy szerint
Ön, illetve a hivatali apparátus a politikai
„támadásokat”?
– Nehéz úgy motiváltnak maradni,
hogy igaztalanul, nem a szakmaiságot
követve kritizálják az ember munkáját.
Én nyugodt tudok maradni, amit a kollégák sokszor meg is köszönnek, mert
átragad rájuk és higgadtan képesek elvégezni a rájuk bízott feladatot, még
ha az erősen fűszerezett politikailag.
A személyeskedések előtt értetlenül állok,
így reagálni sem szoktam rá. Nekem is
megvan a véleményem emberekről, azok

munkájáról, mégsem teregetem ki a nyilvánosság előtt, mert a közgyűlésen a
szakmát képviselem, nem vagyok politikus. Ragaszkodom ahhoz, hogy a hivatal
is szakmai alapon működjön.
– Ez talán a jegyzői munka sajátjából
is adódik?
– Lehet. Ez nagy alázatot igényel, a
folyamatosan bővülő és frissülő tudás
mellett. Itt nem a viták döntenek. A közigazgatás egészen másfajta gondolkodásmódot igényel, mint a gazdaság. Ezt
tanulni lehet és kell is.
– Honnan és hová jutott a hivatali munka
hatékonysága az elmúlt tíz hónapban?
– Nagyon sok elmaradás volt. Számos, több éve elkészült projekt lezárása nem történt meg maradéktalanul.
A szabályzatokat nem dolgozták át tartalmilag, csak az évszámokat javították
rajtuk rendszerint. Mindebből adódott az
ÁSZ vizsgálat elmarasztaló eredménye.
Az elmúlt évben a pandémia miatt olyan
megváltozott körülmények között kellett dolgozni, amit korábban senki sem
tapasztalt, minden település úgy oldotta
meg az adódó feladatokat, ahogy tudta,
nem kaptak útmutatást.
– Hogyan kapcsolódik ki ebből a mindennapi „darálóból”?
– Vannak nagyon jó mozzanatai is a
munkámnak. A napokban ellátogattam
az ebrendészeti telepre. A 21. századi
színvonal, a jogszabályoknak maximálisan megfelelő munka mellett az állatok
szeretete olyan iroda kereteiben működik, ami példaértékű. Kicsit a személyes
rajongásom is odacsábított, mert nagyon
szeretem a kutyákat. Meg is ölelgettem
őket, feltöltődtem. Otthon is van két
tacskónk – jó látni, hogy a nem családi környezetben élő állatok is lehetnek
boldogok. A következő alkalommal az
anyakönyvi irodát látogatom meg, ahol
leginkább a házasságkötés, a családi
rendezvények körülményeire vagyok
kíváncsi. Nem kevés kívánnivalót hagy
maga után, pedig az életünk legfontosabb eseményeinek méltó környezetet
kell teremteni. Minden tőlem telhetőt
meg fogok érte tenni, hogy javuljanak
ezek a körülmények.
Pruzsina Alice
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Nyári beruházások –
időjárástól függő
ütemezésben
A Síkvölgyi horgásztavak buszmegállójában a közelmúltban új napelemes közvilágítási lámpatestet
telepítettek.

A 3,5 m magas festett acéloszlopra
szerelt lámpatest 60W-os napelemtáblával rendelkezik. A lámpatest sötétedéskor automatikusan be, napfelkeltekor
pedig automatikusan lekapcsol. Amikor
nincs jelentős utasforgalom a lámpatest
a fényáramát 10 százalékra csökkenti.
Érzékelő biztosítja, hogy mozgás esetén
a lámpatest teljes fényáramra kapcsoljon. A buszfordulóban új Síkvölgypusztai
utcatérképet is kihelyeztek. A beruházás
Lusztig Péter önkormányzati képviselő
javaslatára valósult meg.

Elkezdődött a lámpás csomópont
kialakítása az Olimpikon út, Napsugár út, Szent Borbála út hármas
kereszteződésben.

A kivitelezési munkát a Szent Borbála útnak a Napsugár út, Olimpikon út,
illetve Szent Flórián utcákkal való kereszteződései közötti területen végzik.
A beruházás során a Szent Borbála úton
két helyen, valamint a Szent Flórián utcán
új gyalogos átkelőhelyet jelölnek ki, valamint forgalomirányító jelzőlámpákat is
kiépítenek. Megszűnik a gyalogátkelőhely
a Szent Borbála út Stadion utáni szakaszán, itt elvégzik a zöldfelület helyreállítását. A terveket Schmidt Csaba önkormányzati képviselő javaslatára készítette

Fokozott
közterületi
ellenőrzések
A lakossági visszajelzések, a nyugdíjas szervezetek bejelentései, valamint
a kamerák által rögzített rongálások
miatt is szükség van arra, hogy fokozott járőrszolgálattal óvja a város a közrendvédelmi- és közlekedésrendészeti

el az önkormányzat, a beruházás az új
multifunkciós sportcsarnok építéséhez
kapcsolódóan valósul meg.

John Katalin önkormányzati képviselő javaslatára megkezdődött a
Kolozsvári utcában található, évek
óta leromlott állapotban lévő gyalogos
híd felújítása.
A régen gépkocsifogalmat is átengedő
híd pályaszerkezetét elbontják és egy új,
1,55 m széles, előre gyártott gyalogos-kerékpáros hídelemet emelnek be. Ezt követően kerülnek fel a korlátok, valamint
a régi hídfőknél a biztonsági kerítés. Az
átépítési munka alatt gyalogos-forgalom
tiltásra kell számítani. Várható befejezési
határidő: 2021. október 20.

Játszótér felújítási munkák indultak
a Sárberki és a Gál István lakótelepen.
Renczes Dávid önkormányzati képviselő körzeti fejlesztési keretéből fordít
a karbantartási feladatokra és a még
nyitott játszóterek körbekerítésére. Az
515. szám előtti bekerített játszótéren a
régi bébiülőke helyett egy új baba-mama
hintát helyeznek ki, a hinta alatt lévő régi
gumilapokat felszedik, újakat raknak le.
Lefestik a kerítést, elvégzik a szükséges javításokat. Kijavítják a homokozó
szegélyét, homokot cserélnek. A 700-as
tömb előtti játszóteret és fitness parkot
teljesen körbe kerítik, a megrongálódott kerítéselemeket kicserélik. Pótolják
a játszóeszközök alatti ütéscsillapító
szempontból kiemelt területeket. Ilyen
például a Csónakázó tó környéke is.
A Városrendészeti Iroda munkatársai mind kerékpárral, mind autóval
gyakrabban járőröznek a parkban.
A kamerarendszer a közelmúltban rögzített egy autót, amely a park területére behajtva megrongálta a burkolatot.
Az ügyben rendőrségi feljelentést tett
a város.
A Városrendészeti Iroda és a rendőrség közös akcióival is gyakrabban
találkozhat a lakosság például az Ifjúság úton. Az augusztusi és szeptemberi szolgálati beosztás szerint a város
minden területén fokozottan ellenőrzik

rétegeket. A 217-es tömb előtti játszóteret szintén körbe kerítik 1,2 m magas
kerítéssel. A régi hintát elbontják, új
négyüléses hintát telepítenek. Felújítják a régi padokat, új hulladékgyűjtőket és új díszfákat telepítenek. A 217. és
700-as tömb előtti játszótéren UV álló
napvitorlát telepítenek.

A sárberki fajátszótéren a nagyobb
gyerekek számára kialakított játszótér körül felszedik a régi szegélyt és
újat telepítenek.

Elvégzik a fa házikó szükséges javítási, festési munkáit. Új szemétgyűjtőket
helyeznek ki, pótolják az ütéscsillapító
homokburkolatokat, frissítik a gyöngykavics réteget. A 400-as tömb előtti
játszótéren új szemétgyűjtőt és újakra
cserélik a padokat. A 400-as és 119-es
tömbök előtti játszótéren speciális, UV
álló napvitorlát telepítenek. A munkák
Frankné Farkas Gabriella önkormányzati képviselői keretéből valósulnak meg.

Járdafelújítás kezdődött a Lehel
utca páros oldalán, a Kandó Kálmán
és Temesvári utcák között.
A meglévő pályaszerkezetet és szegélyeket elbontják, a járdaszakaszt térkőburkolattal fedik. A felújítás mellett a
csapadékvíz elvezetést is kiépítik ezen
a szakaszon. A munkák Schmidt Csaba
önkormányzati képviselő javaslatára valósulnak meg, várható befejezési határidő:
2021. szeptember 13.

a kisboltok, dohányboltok környékét,
a buszmegállókban a dohányzással
kapcsolatos szabályok betartását, a
kerékpársávokon tiltott parkolást, a
behajtási- illetve várakozási tilalommal
érintett területeket, az árusok közterületfoglalási engedélyének meglétét,
a zöldterületen parkolást, a hajléktalanok jelenlétét, a közterületi alkoholfogyasztást, valamint a buszmegállók
higiéniáját is. Ez utóbbiak esetében
szükség esetén fertőtlenítést kérnek a
városrendészek a T-Szol Zrt-től. A járőrszolgálat minden esetben a lakossági
bejelentéseket figyelembe véve hajtja
végre az ellenőrzéseket.
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Baráti, családi
fesztivállal
ünnepel a város
Augusztus 19-20-án a Csónakázó tó újra összehozza a tatabányaiakat
A megújult Millenniumi Park, Csónakázó-tó környéke két napra otthont ad az
államalapítás ünnepének, benne olyan
programokkal, melyek között minden
korosztály megtalálja az aktivitásának,
érdeklődésének megfelelőt.
Aktivitásának, hiszen a sport, játék,
családi vetélkedő, az állóképesség, a
taktika és az ügyességi versenyek mind
szerepet kapnak az ország egyik legnagyobb, 600 nm-en elterülő óriás Ninja
Parkjában, amit a televíziós Exatlon műsorból már ismert kihívásokkal várja a
versenyszellemű örökmozgókat. Különlegességét az adja, hogy ezt az egybefüggő családi játékpályát nemcsak a
gyermekek, hanem a felnőttek is használhatják majd, melyet egy extrém Air
Show keretin belül mutatnak be a pálya
üzemeltetői, melyben zenére komponált akrobatikus trükkökkel győzik majd
le a gravitációt, a profi parkour extrém
sportolók. A sport szerelmeseinek alkalma lesz találkozni egy kétszeres Guinness Világrekorder, huszonnégyszeres
Országos Bajnok aranyvilla díjas Triál

versenyzővel, Hegedűs László Hegével,
aki látványos show keretein belül mutatja
majd be hogyan tudja kezelni a bringát,
amivel a triál sport extrém világát ös�szeköti majd a közönséggel.
Érdeklődésének, hiszen a zenétől a
kézműves foglalkozásokig, a tánctól az
Air Show-ig, a tűzijátéktól a kenyérsütő versenyig egyedülálló programokat
kínál.
A város célja, hogy a hosszú bezártság
után újra találkozhassanak a tatabányaiak
a Csónakázó tó környékén. A fesztiválhangulatról nem csak a neves előadók,
de egy igazán karakteres házigazda is
gondoskodik – Ferencz József Fittikém, a
Kém, aki sorra járja majd az egyes programokat és a színpad Led falán keresztül
buzdítja részvételre a közönséget.
Akik pedig a színpadról szórakoztatják, táncoltatják, énekeltetik a nagyérdeműt: a zenész, énekes, harmonikás
Szabó Ádám, az év producere DJ Willcox,
az év mainstream DJ-e Metzker Viktória,
a producer, dalszerző és MC, DJ Pixa.
A Partyssimo zenekar egy nagyszabású

koncert show-val táncoltat meg minket,
valamint a feltörekvő helyi fiatal tehetségek is megmutathatják magukat: Rúzsa
Nikoletta, Horváth Zorka, Diószegi Orsolya, Hadobás Zorka, Janovszki Csenge,
az Acidra, a Quack és a Creation Funday
együttes is.
A Nyári Fesztivállal hivatalosan is
birtokba veszik a városlakók a megújult
Millennium parkot. A város szívében a
szabadidősport színes választéka csábítja mozgásra az ide látogatókat. A sárberkiek és az újvárosiak már használják
a fitness eszközöket, róják a köröket a
tó körül, a gyerekek kalózokká válnak a
mesebeli játszótéri hajóban. Augusztus
19-20-án a város vendége lesz Újvári Izabella footgolf játékos, magyar labdarúgó
válogatott atléta, és Kiss Virág Arnold
Classic Europe fitness győztes testépítő
és életmód tanácsadó, akik segítenek
elkezdeni vagy éppen folytatni a mozgást, újabb teljesítménycélokat kitűzni
azoknak, akik nem adják fel egykönnyen.
Megsütjük Tatabánya kenyerét is egy
nagyszabású kenyérsütő verseny keretein belül. Tatabánya Megyei Jogú Város
és A Vértes Agorája a családok, egyéni
jelentkezők, valamint csapatok számára
is meghirdette a „Süsse meg Ön elsőként
Tatabánya kenyerét!” hagyományteremtő
versenyt. A Tatabánya Kenyere címre –
már készülnek a receptek, az egyelőre titkos összetevőkkel. Mire elérkezünk Szent
István Napjához, nyilvánossá válik, milyen
lisztből milyen arányú keverékkel, milyen
egyedi ízekkel sülnek a ropogós cipók.
Sok-sok újdonság, látnivaló, élmény
vár mindenkit a Csónakázó tó környékén augusztus 19-20-án. A rendezvény
nyitott, védettségi igazolvány nélkül is
látogatható.
A Szent István Családi Napok és Nyári
Fesztiválról folyamatosan frissülő tájékoztatás található a város internetes
felületein, valamint a polgármester és a
diákönkormányzat facebook oldalain.

Jó szerencsét

Könnyed
francia
film az
Agora
falán
A Vértes Agorája állandó és népszerű
programjai közé tartoznak a filmvetítések. Tavaly egy régi vágy teljesült
azzal, hogy – szó szerint – a falakon
kívül valósult meg a programsorozat.
S mivel igen pozitív visszajelzésre talált,
az idén ismét a szabadban zajlanak a
vetítések. Első alkalommal a Csókanázó-tó volt a helyszín, újdonságként.
A továbbiakban, így az utolsó vetítésen
is az Agora melletti területen várják a
nézőket. Augusztus 27-én, pénteken
20.30-tól a Titkok és igazságok című
francia film kerül a nézők elé. Az életigenlő és igazán szórakoztató francia
vígjátékot egy, a való életben is megtörtént eset ihlette. Frédéric és környezete
– egy baleset következtében – gyökeresen megváltozott életét mutatja be,
amelyet felesége, Béatrice regényben
örökít meg. A leginkább terápiás céllal írt könyvet aztán kezükbe veszik az
érintettek – egy tengerparti nyaraláson, s ezzel kezdetét veszi a mulatságos
szituációk sora.
Az idei első vetítés új helyszínen,
a Csókanázó-tónál várta a nagyközönséget.
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Éjszakai kerekezés –
diákok a szervezők között
A nyáresti fiatalos program népszerű
családi tekeréssé vált az évek folyamán.
Az idén már az ötödik alkalomra készülnek a szervezők. Az Éjszakai Kerekezés
az Által-ér völgyi kerékpárúton halad
Vértesszőlőstől Tatára, megkerülve a
tavat, elidőzve a vár tövében, majd vis�sza. Az Év kerékpárútja címet is elnyert
út nap, mint nap beváltja a hozzá fűzött
reményeket – évszaktól és napszaktól
függetlenül csodás környezetet teremt
a kerékpárosoknak. A kivilágított kétkerekű járművek a Tatai Öreg-tó vizében
visszatükröződve különleges hangulattal
ajándékozzák meg a résztvevőket.
Minderről Tatabánya és Tata diákpolgármestere, Kerekes Máté és Bátki
Piroska beszélt az eseményről szóló tájékoztatón. A fiatalok stílusosan bicóval
érkeztek a helyszínre, két irányból, kampányolva a program sikeréért.
Az esti kerekezés gyülekezője augusztus 29-én 19 órától lesz az Által-ér melletti vértesszőlősi kerékpár állomásnál,
maga a túra pedig 19 óra 30 perckor indul
majd. A szervezők arra kérik a kerekezőket, hogy csak kiválóan világító lámpákkal
induljanak útnak, de természetesen a díszítőelemként szolgáló, ötletes lámpások
is használhatók. Tata diákpolgármestere,
Bátki Piroska, Tata diákpolgármestere:
„Idén is várható, hogy Komárom-Esztergom megyéből sok településről érkeznek
vendégek, ahogy eddig is. A vértesszőlősi indulásnál autóval is lehet parkolni,
így aki messzebbről jönne családdal, és
gépjárművel érkeznek, az a helyszínen

Tatabánya és Tata diákpolgármestere,
Kerekes Máté és Bátki Piroska stílusosan
bicóval érkezett a tájékoztató helyszínére,
kampányolva a program sikeréért.

fotó: Varga Ildikó

Jó szerencsét

tud autót hagyni. A fiatalokat arra kérjük, hogy kövessék az éjszakai kerekezés
vezetőit az indulásnál. A program hangsúlyozottan örömtekerés.”
Kerekes Máté, Tatabánya diákpolgármestere: „Az éjszakai kerekezés a továbbiakban is akkor marad különleges
nyárzáró program, ha mindenki hozzáadja azt a kedvességet, figyelmességet,
amelyet magával hoz. Rendkívül sok gyermek várható, így normál tempó mellett
halad a sor. A programban a bicajosok
fantasztikusan bevilágíthatják lámpáikkal
az Által-ér völgyét. A programban közös
fotó készül Vértesszőlősön és Tatán a
várnál is. Az idén a rendezvény a TESCO
közösségi eseményeket támogató - Ön
választ, mi segítünk - pályázatán nyert
támogatást, így a várban néhány ajándékot is ki tudunk sorsolni a résztvevők
között.”

Különleges zenei finálé
a csónakázó tónál
Igényes és népszerű könnyűzenei összeállítás, hanyag elegancia, az élőzene
varázsa, kötetlen jelenlét és vonzó környezet - ez jellemzi a Könnyű neked… sorozatot. Tatabánya új zenei programsorozatának helyszíne a megújult Csónakázó-tó és az azt övező Millennium park. Igazi mezítlábas, fűben ülős, fiatalos
nyári szórakoztató programra számíthatnak az érdeklődők. A négy koncertből
álló széria utolsó állomása augusztus 18-án 18 órától Heincz Gábor BIGA & Tom
Kontor előadása. BIGA országosan ismert és népszerű dalszerző, előadó. Több
alkalommal is döntős volt A Dal című produkcióban. 2019-es slágere, a Koccintós mára elérte a tizenötmilliós megtekintést. Szerzeményei rendszeresen
szerepelnek az országos játszási listákon. Kontor Tamással alkotott duójuk
saját szerzeményeket és feldolgozásokat játszik, egyéni ízzel, professzionális
megszólalással. A koncert különleges finálénak ígérkezik.

Jó szerencsét
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Daru emelte be a vasúti híd
acél tartóbetéteit
Készül a Bánhida-Sárberek vasúti aluljáró

fotók: Varga Ildikó

A 2x8 darab acél tartóbetétet daru emelte be a gondosan előkészített helyre. Centiméterre
pontosan illeszkednek az elemek.

Szabó Imre, az A-Híd Zrt. projektvezetője és Tajti Mónika, a városháza projektreferense
rendszeresen egyeztet a beruházás egyes fázisairól.

A lakosság számára a megye legnagyobb közlekedésfejlesztési beruházása, a szakembereknek pedig az összetettsége miatt jelent különlegességet a
Bánhidát Sárberekkel összekötő vasút
alatti aluljáró. A kivitelező az az A-Híd
Zrt., amely az elmúlt évtizedekben olyan
műtárgyakat épített, mint a Megyeri
híd, a Kőröshegyi völgyhíd a dunai Pentele híd, de részt vettek közút-, vasút-,
közműépítési, vagy éppen magasépítési munkákban is. Jelenleg a Lánchíd
felújításán is dolgoznak. Tatabányán
közlekedve jól látszik, hogy a helyközi
közlekedésben előnyt jelentő könnyű
vasúti elérés a helyi közlekedés számára
inkább hátrány. Már több évtizeddel ezelőtt megfogalmazódott az igény arra,
hogy újabb átkötési pont létesüljön a városunkat kettészelő vasúti pályán. Mivel
a Bécs-Budapest vonal forgalma csak
sínek feletti vagy alatti átvezetést teszi
lehetővé, e kettő közül kellett választani. A fizikailag tavaly ősszel kezdődött
beruházás első feladata a terelővágány
kialakítása volt, hiszen a vasúti forgalom
nem állhat meg rövid időszakra sem,
itt pedig 32 hónapról van szó. Egészen
pontosan 2023. március végéig kell a
kivitelezőnek elkészülnie. Az elterelt
szakasznál a vonatok vezetői kürtszóval
figyelmeztetik az építkezésen dolgozókat a szerelvény érkezésére. Alig néhány
méter választja el a munkaterületet a
forgalmas sínpártól.
Az elmúlt hetekben látványos mozzanatához érkeztek a munkák. 2x8 darab
acél tartóbetét érkezett Sárberekbe, majd
a kamionról daru emelte be a „gerendákat” a gondosan előkészített helyre.
Centiméterre pontosan illeszkednek az
elemek.
„A munka összetettsége adja a különlegességét. Megépül egy út a vasúti pálya alatt, melynek a legmélyebb
része 10 méter a jelenlegi terepszinthez képest. Komoly munkagödröt kell
kialakítani, ahol résfalak biztosítják az
építkezés során az állékonyságot és a
száraz munkaterületet. Majd később egy
szivattyú segítségével az aluljáró vízmentességét.” – mondta el Szabó Imre
a Jó szerencsét magazin kérdésére.

Jó szerencsét
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A beruházás
számokban:
824 méter út, kerékpárút, járda
építése
2x500 méter terelővágány építése
majd elbontása
6.5 méter burkolatszélesség
1 méter padkaszélesség
2 db, egyenként 21 méter hosszú
és 3 méter széles autóbusz öböl 2.5
méteres peronszélességgel
14.7 méteres szabad nyílású vasúti
híd, 2 vágány átvezetéssel
szerződött ár: nettó 5 milliárd 148
millió forint
Alig néhány méter választja el a munkaterületet a forgalmas sínpártól.

A projektvezető hozzátette: Milánói
módszert alkalmaznak, ami azt jelenti,
hogy a tartószerkezet megépítése és a
pályalemez elkészülte után termelik ki
a földet a szerkezet alól. Arra a kérdésre, hogy személy szerint van e kedvenc
munkafázisa, a komplex statikai feladatok
kihívásait említette. „Az a legnagyobb
kihívás, amikor a mérnöki hozzáállás mellett olyan gondolkodást igényel a feladat,
ami nem menetrendszerű, nem szokványos. Mindemellett a gazdaságosság is
szempont a lehetőségek kidolgozásakor.”
Tatabányán közlekedve a szakember is
látja, hogy felújításra, vagy sokkal inkább
átépítésre szorul a Dózsakerti híd. Így a
most készülő aluljárónak fontos szerepe

Az 500 méter hosszan húzódó,
ideiglenes terelővágányokat teljes
egészében elbontják majd, miután
visszaterelik a forgalmat az eredeti vasúti pályára. Most érdekes
látvány az építkezésen a nagy forgalmat lebonyolító Bécs-Budapest
vonal elvágott sínpárja.

lesz abban az időszakban, amikor el kell
vezetni az elöregedett híd forgalmát a
munkálatok idejére.
Az építkezésen jól látszik, hogy összetett szakértelemmel rendelkező csapat
dolgozik a Bánhidát Sárberekkel összekötő út és közúti aluljáró kialakításán.
A projektvezető elmondta: százas nagyságrendű szakember gárdát foglalkoztatnak itt – a zsaluzó ácstól a betonacél
szerelőig, a vízelvezetéssel a közműkiváltással, a korrózióvédelemmel foglalkozók
összeszokott csapatot alkotnak. A sárberki
oldalon a résfalak elkészültek, ezek támasztják alá majd a pályalemezt is. Az új
vasúti hídra 2021 novemberében terelik rá
a vasúti forgalmat. Ezt követően a bánhidai

oldalon folytatódnak a munkák, majd 2022
végén, 2023 elején az aszfaltozással, a
korlátok elhelyezésével, forgalomtechnikai eszközök kiépítésével fejeződnek be.

TOP támogatás:

3 377 705 733 Ft (100%-os támogatási
intenzitás)

Modern Városok Program:
3 250 983 842 Ft

Tatabánya Megyei Jogú Város
Önkormányzata:
511 000 000 Ft

Jó szerencsét
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„Egy percig sem jutott eszünkbe,
hogy otthon maradunk”
A KPVDSZ nem egyszerűen művelődési ház
Szakszervezeti téglajegyekből épült,
negyvenöt esztendeje szolgálja Újváros
kulturális életét a KPVDSZ. A kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók érdekképviseleti szervezete által alapított intézmény épülete ma már városi tulajdonban
van. Üzemeltetője egy önálló szervezet,
ami a forrásteremtés szempontjából több
energiát igényel, de éppen a függetlensége miatt könnyebben alkalmazkodik a
változásokhoz. A pandémia idején a létesítmény zárva tartott, de a csoportok életét a fiatal kollektíva átvezette az online
térbe. Somogyi Nóra, a művelődési ház
igazgatója lapunk kérdésére elmondta:
egyetlen percig sem fordult meg a fejükben, hogy otthon maradjanak. Sőt. Messenger csoportokat hoztak létre az egyes
közösségeknek a folyamatos kapcsolattartás érdekében, és minden lehetséges
rendezvényt, programot átdolgoztak az
online megjelenéshez. „Korábban talán
elképzelni sem tudtuk volna, hogy egy
kiállítást meg lehet rendezni a művelődési
ház ablakaiban. Így az utcáról bármikor
megtekinthető, érkeztek is szép számmal érdeklődők. Átalakítottunk helyiségeket, online tanfolyamot, kézműves
foglalkozást, pályázatokat hirdettünk és

bonyolítottunk le. Videofelvételek készültek a Kék Madár színjátszó körrel, így az
ő tevékenységük is folyamatos lehetett,
eljutott mindenkihez. A legnagyobb sikert
a Mesesarok aratta. Itt az eredeti elképzelés az volt, hogy a Micimackó Óvoda
pedagógusai egy-egy mesét mondanak,
ezzel mutatjuk be őket. Nagyon sikeres,
nézett sorozat volt, amit éppen a pandémia következő hulláma miatt nem tudtunk
folytatni. Azzal azonban, hogy megnyitottuk a házat, szeretnénk átalakítani a
programot, és délelőttönként óvodás csoportokat fogadnánk táncos-, kézműves
foglalkozással, sok-sok játékkal. Célunk
a fiatalok bevonása a KPVDSZ életébe.”
A városi diákönkormányzattal már az
első közös program is megvalósult a nyár
közepén átadott új helyszínen. Somogyi Nóra a kezdeményezéről elmondta:
„Szabadtéri helyszínt alakítottunk ki. Egy
korábbi pályázat újratervezése nyomán
raklapbútorokkal, árnyékoló napvitorlával, igényes környezetet teremtettünk
KPVDSZ Művészterasz névvel. Itt került
sor Rúzsa Nikoletta és Horváth Zorka
koncertjére, melyet a diákönkormányzattal közösen szerveztünk. Jó érzés a fiatalokkal együtt dolgozni, célunk bevonzani

Szabadtéri helyszínnel gazdagodott
a KPVDSZ. Egy korábbi pályázat
újratervezése nyomán raklapbútorokkal,
árnyékoló napvitorlával, igényes
programokkal megnyitott Művészterasz.

a legifjabb korosztályt is a művelődési
házba. Ez a szabadtéri helyszín kitűnő
lehetőség nekik is, de a ház többi csoportjának is. Legyen szó zenéről, irodalomról, vagy beszélgetésekről.”
A KPVDSZ nem egyszerűen művelődési
ház. A klasszikus közművelődési tevékenységen túl olyan közösségi tér, amely
folyamatosan megújul, alkalmazkodik a
változó igényekhez – legyen szó a járvány okozta szükségmegoldásokról, vagy
a következő generáció kikapcsolódási
lehetőségeiről.

A József Attila Megyei és Városi
Könyvtár programajánlója
Könyvhét
augusztus 31., 17.00 Múzsasirató: Szabó
Balázs és Grecsó Krisztián műsora.
szeptember 1., 16.00 Fekete Margó: Ráébredések című könyvének bemutatója.
Közreműködik Hódossy Ildikó előadóművész, Ladányi András író, költő és
Ácsné Szily Éva művésztanár
szeptember 2., 17.00 beszélgetés R. Kelényi Angelika írónővel
18.00 Dezső Nikoletta: Női szemmel című
könyvének bemutatója
szeptember 3., 17.30 Beszélgetés és
könyvbemutató Tompa Andreával a Haza
című könyve alapján

szeptember 3., 18.00 UFO Nyitott Rezervátum: Muzsnay Ákos életmű albumának
bemutatója, beszélgetőtárs: Csendes Toll,
közreműködik: Grencsó István (szaxofon). Ezt követően kiállítás megnyitó a
galériánkban: Kondor Béla, Huszárik Zoltán, Muzsnay Ákos és Püspöky István
grafikáiból
szeptember 4., 10.00 Tittel Kinga: A Duna
kincsei könyvének bemutatója. Kisiskolásoknak ajánljuk. A könyv, 2021-ben
az év ismeretterjesztő könyvének címet
nyerte el.
18.00 UFO Nyitott Rezervátum: Szemző
Tibor: Ezüstmadár és a Biciklis (hipnotikus mozikoncert) – Körösi Csoma Sándor
levelezése alapján.

További szeptemberi
rendezvények
szeptember 10., 10.00: „Lelkünkre így
ül ez a kor” Magyar irodalom és kultúra
az elképzelt és a megvalósult szocializmusok korában - Tudományos konferencia a József Attila Megyei és Városi
Könyvtár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Komárom-Esztergom megyei tagozata és az Új Forrás folyóirat
szervezésében.
szeptember 14., 17.00 Zolcer János:
Gorbacsov titka című könyvének bemutatója.

Jó szerencsét
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A Tatabányai Diákönkormányzat is kivette a részét a szervező munkából. Az augusztus 19-20-i városi programok között
ifjúsági műsorblokkban helyi tehetséges
fiatalok, zenekarok lépnek színpadra:
Rúzsa Nikoletta, Horváth Zorka, Diószegi Orsolya, Hadobás Zorka, Quack
zenekar, Janovszki Csenge. Az első Diákpikniken nagy sikert aratott a Creation
Funday és az Arcidra, így őket is láthatja,
hallhatja a nagyközönség a Csónakázó
tónál. A diákok meglepetés produkcióval
is készülnek, valamint mindkét napon
ifjúsági sátorban várják az érdeklődőket – csillámtetoválással, arcfestéssel,
„Légy turista a saját városodban!” kvízzel,
szerencsekerékkel, ajándékokkal.

fotó: Horthy Ákos

Fiatalok A jövő
a színpadon generáció

Az első Diákpikniken nagy sikert aratott
Creation Funday is fellép az augusztus 1920-i Nyári fesztiválon a Csónakázó tónál
(a képen: Pirityi Imre, Rúzsa Nikoletta,
Lentulai Bence, Bátki Piroska)

Cseh és magyar filmek,
alkotói barátság
a filmvásznon
Izgalmas kelet-közép európai témák elevenednek meg az elmúlt évtizedekből a
József Attila Városi és Megyei Könyvtárban.
A Van valami filmklub második évadát már
a megújult épületben kezdhette meg. Cserteg István klubvezető szerint a program
megtalálta a közönségét, sikeressé vált.
„Szabó István és Jiří Menzel filmjei kerültek fókuszba ebben az évadban. A cseh
és magyar alkotások találkozása azért is
érdekes, mert a két kelet-közép európai
rendező szoros jó barátságban volt egymással, sőt szereplőként is feltűntek egymás
filmjeiben. Az álmodozások kora, az Apa,
a Szerelmesfilm Szabó István önéletrajzi
ihletésű alkotásai, így magáról a rendezőről
is sokat megtudhat a néző. Szeretnénk az
őszi sorozatban az Őfelsége pincére voltam
Menzel filmet is levetíteni, amiben Szabó
Istvánt mágnás szerepében láthatjuk, de
terveink között szerepel, hogy meghívjuk őt egy beszélgetésre a könyvtárba. Itt
személyesen is kérdezhetnénk tőle erről
a különleges barátságról.”
A visszajelzések alapján jó filmválasztás
és kellemes beszélgetések jellemzik a Van
valami filmklubot. Cserteg István szerint
nem csak a múltban alkotott filmek, de a
most készített magyar mozik is azt mutatják, hogy vannak izgalmas történetek

a térségünkben. „A magyar filmek újkori
fellendülése lehetőséget ad arra, hogy a
fiatalok is visszatekinthessenek a múltba
a kultikus alkotásokon keresztül. Ami az
ötvenes korosztálynak a fiatalságát, az
első szerelmet, az első munkakapcsolatot, az első közösségi élményt jelentette,
ott van ezekben a filmekben. A fiatalok
részéről érzékenységre, nyitottságra van
szükség, hogy befogadják azokat a hangulatokat, érzéseket. Fontos, hogy milyen
a kapcsolatuk a szerelemmel, a barátsággal, más emberekkel, az alkotásokkal és
nem utolsó sorban a szabadsággal. Azt
tapasztaltam például a Tűz van babám
film vetítése kapcsán, hogy aki nyitott,
jól szórakozott az ironikus jeleneteken,
ami valójában a hatvanas évek, de akár
napjaink tükre is lehet.”
A filmklub őszi sorozatában a tervek szerint szeptember 24-én 17.00 órától a Sörgyári capricco-t vetítik. Majd sorra kerül
az Iván csonkin közkatona élete és különleges kalandjai (1984), Az én kis falum
(1985), az Őfelsége pincére voltam (2007)
látható majd. A filmklub zárása Jiří Menzel
egyik legnagyobb, humorral teli alkotása,
amelyben Szabó István rendező is filmszerepet kapott.
– alice

a jövő vitáin
Az ország minden részéről
érkeztek a fiatalok
Balatonfüredre, ahol „A jövő
vitái” címmel rendezett szakmai
fórumot az Erzsébet Ifjúsági
Alap. Tatabányáról Kerekes Máté
István diákpolgármester vett
részt a négynapos programon.
Szó volt a hulladékmentes
életről, a testi-lelki egészség
egyensúlyáról és az ezt
befolyásoló tényezőkről,
valamint arról is, hogy miért
fontos a fiatalok számára a
felsőoktatás. A tatabányai
diákpolgármester elmondta:
„Ha tudatosan választjuk meg
a továbbtanulási célt, beváltja
a hozzá fűzött reményeket
a főiskola, egyetem. A helyi
közösségi életben való
részvétel, a diákönkormányzati
munka nekem is segített a
választásban. A balatonfüredi
találkozó nagyon jó alkalom
volt arra, hogy megismerjük
a saját megyénkben, sőt az
egész országban működő
diákközösségek képviselőit.
Kapcsolati tőkét teremtettünk,
tapasztalatokat cseréltünk
és olyan jó gyakorlatokat
osztottunk meg egymással,
amelyek az egész országban
bárhol megállják a helyüket.”
A szabadidős programok
is a kommunikációra, a
közösségfejlesztésre irányultak
– a kincskereső játékban
meghatározott típusú, külsejű
embereket kellett keresni,
lefotózni, illetve a Haza Bölcse
emlékműnél beszédet intéztek a
diákok például a demokráciáról,
az általános választójogról,
vagy a szólásszabadságról.
A harmadik napon bemutatták
azokat a projektmunkákat,
amelyeket az előadások után
lefolytatott viták, beszélgetések
nyomán készítettek a fiatalok.
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Programok az ünnepi
hétvégén
Ünnepi szentmise és
kenyérszentelés –
augusztus 20.

A hagyományoknak megfelelően Felsőgallán az ünnepi szentmise után
kerül sor a kenyérszentelésre. A mise
8 órakor kezdődik a Szűz Mária Szent
neve Római Katolikus Templomban.
Innen Gedő Attila plébános, címzetes
esperes vezetésével a résztvevők átvonulnak a Szent István szoborhoz, ahol
az Echo zenekar ad térzenét. Szücsné
Posztovics Ilona polgármester ünnepi
beszéde után a vendégek megkoszorúzzák államalapító királyunk szobrát,
majd a kenyérszentelésre és az új kenyér kínálására kerül sor.
Felsőgallán, a Szent István úton tizenöt
évvel ezelőtt avatták fel Varkoly László
szobrászművész Szent István királyt
ábrázoló alkotását. A süttői mészkő
posztamensen elhelyezett 80 cm magas,
bronzból készült alkotáson a király
egyszerű pántkoronát visel, négy bizánci
kereszt alakú oromdísszel. A Tatabánya
Alkotóművészeiért Közalapítvány
koordinálásával készült szobor szigorú,
elszánt arckifejezéssel jeleníti meg Szent
István királyt. Az alkotás az általános
iskolával szemben kialakított téren kapott
helyet. Évről évre itt szentelik fel az új
kenyeret ünnepi megemlékezés keretében

A Kárpát medence legszebb
táncai – augusztus 21.

„Táncolunk így is, úgy is” – ezzel a címmel állította össze új önálló műsorát a
Bányász Táncegyüttes. A bemutatóra
augusztus 21-én 21 órakor kerül sor a
Csónakázó tónál. A színpadon a Kárpát medence legszebb táncait láthatja
a nagyközönség – eredeti formában és
másképp is. A zenei kíséretet a Dűvő zenekar biztosítja.
tánckarvezetők: Rémi Tünde és Légár
Dániel
a műsort rendezte: Légár Dániel
együttes igazgató: Emmer Róbert
A Bányász Táncegyüttes és Tatabánya
MJV várossal közösen a produkciót a
pandémia alatt helytálló egészségügyi
dolgozóknak ajánlja fel.

jelenlétében vehetnek részt a versenyen.
Az, hogy ki melyik horgászhelyet foglalhatja el, 22-én 9 órakor sorsolással dől
el a Jubileum parki hídnál.
Horgászni 1 horgászkészséggel, legfeljebb 2 horoggal lehet, de bármilyen
etetőanyag használható. Az előetetés,
beetetés viszont tilos, kivéve a fenekező
horgászathoz használt etető-kosár.
Az értékelésben minden halfaj beleszámít, minden mérlegelt hal súlya és darabszáma szerint. Az eredményhirdetésre
kb 12.30-kor kerül sor a helyszínen.
A csapatok vidám, vicces sportvetélkedője
bőven tartogat meglepetéseket.

Családi hétpróba augusztus 20-21.

Mozdítsd meg a famíliát elnevezéssel
országjáró mozgásfesztivál helyszíne lesz
városunk. Családi hétpróbára várják az
érdeklődőket a Csónakázó-tónál. Az egy
lakcímen élő, legalább 3, de legfeljebb 5
fős csapatok vidám, vicces sportvetélkedője bőven tartogat meglepetéseket.
Akik teljesítik a hétpróbát, sorsoláson
vesznek részt és a szerencsekerék forgatásával választhatnak a családi ajándékcsomagok közül.
Pénteken és szombaton 10.00-18.00
óráig erős, ügyes, boldog, vicces, furcsa, táncos, lányos programok állnak a
vállalkozó kedvűek rendelkezésére. A
választható aktivitások különböző hétpróba állomásokat tartalmaznak – malomkeréktartás, rönkhajítás, kötélhúzás,
kerékpáros, rolleres ügyességi verseny,
mocsárjárás, tánc, sodrófahajítás, hetes
rúgások ping-pong labdával, buborékfújás és még sok más feladat.

Nyári sportmámor –
augusztus 22.

Még lehet nevezni arra a kishalfogó
versenyre, amelyhez ezúttal nem kell
horgászengedéllyel rendelkezni. 16-ig
fogadják a jelentkezőket 6-14 éves és 14
év feletti kategóriában. Az első öt helyezettet díjazzák a szervezők. A 14 év alatti
gyermekek csak szülő vagy felnőtt kísérő

Családi sportnap –
augusztus 22.

Az ünnepi hévége vasárnapján a Jubileum
sportparkban 14.00-18.00 óráig Törp-túra, Nordic Walking, Póni cikli, kerékpáros ügyességi feladatok, sakk, mini foci,
légpuska lövészet és sportjátékok várják
az érdeklődőket.

Óvodás futás –
augusztus 22.

Talán minden szülő, nagyszülő számára
ismerős az a rosszalló, lemondó pillantás,
amit a gyerekeken látnak, amikor arra
intik őket a járdán, hogy nem futkossanak. Most ennek vége néhány órácskára.
A Jubileum sportpark járdáját birtokba
vehetik az izgő-mozgó csemeték, és még
díjat is kaphatnak a gyorsaságért. Vasárnap 16.00 órától óvodás futásra várják az
érdeklődőket. Korosztályonként és nemenként indulhatnak a 3 fős csoportok,
minden résztvevő oklevelet, érmet vehet
át a mozgás jutalmazásaként. Nevezni a
helyszínen lehet 15-15.45 között.
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Ötven éves
a Tatabányai Múzeum

2021. augusztus

Fókuszban a néprajzi gyűjtemény
A Tatabányai Múzeum létrejöttében legfiatalabb gyűjteménye a néprajzi gyűjtemény, kialakítására 2003-ban került
sor, amikor az önálló gyűjtemény létrehozásához, ill. fejlesztéséhez szükséges feltétel megteremtődött, azaz lett
szakági végzettségű szakember, aki a
gyűjtés, leltározás, feldolgozás feladatát
el tudta végezni.

Néprajzi tárgyak egyébként korábban is
voltak, hiszen már a kezdetektől, az 1970-es
évektől kerültek be az elődközségekből tárgyak, melyek korábban a történeti-tárgyi
gyűjteménybe soroltak, illetve leltároztak.
2003-ban tehát a történész és néprajzos muzeológusok a szakmai ajánlások
mentén elválasztották azt a gyűjteményegyüttest, melyből létrehozta a múzeum

az önálló néprajzi gyűjteményt. Ezen ajánlások nyomán ide került az egyértelműen
a 18. századi alapítású, paraszti hagyományú elődközségekből származó tárgyi
és szellemi hagyaték, a falvakban űzött
népi kismesterségek anyagai is. 2008 után
pedig, amikor területi múzeum besorolást kapott intézmény, már számolhatott
a kistérség falvaiból bekerülő muzeális
értékű tárgyakkal is.

fotó: Dallos István

Bánhidai szlovák viselet a 20. század első feléből.

A jelenleg gyűjteménybe sorolt
tárgyak a következő csoportokra
oszthatók:
mezőgazdasági munkák eszközei;
ház körüli munka eszközei;
bútorok;
viseletek;
háztartási textília;
népi kismesterségek anyagai;
kerámia;
szakrális emlékek.
A tárgyak többsége a 20. század első
feléből származik. Jól érzékelhetők a
környező térségben akkor lejátszódó
folyamatok, a 19. század végén a vasút,
majd a három település között kiépülő bányatelep, valamint a bányanyitás
nyomán bekövetkező életmódváltás.
A lezajló polgárosodás hatását jól jellemző változás például a gyári anyagok
megjelenésével a viselet átalakulása,
vagy a boltban vásárolt háztartási eszközök és bútordarabok térnyerése.
A változások nyomán bekövetkező egységesülés mellett a falvak nemzetiségi
elkülönülése mégis látható. A szellemi néprajz értékei, a falvak jellegzetes
nyelvjárása, az egyházi ünnepekhez, a
naptári évhez vagy az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokásai, a játékok,
a dalok mellett az egyediséget mégis
leginkább a viselet egyes elemei őrizték
meg. A kender és len feldolgozásának
megszűnésével a vászon ruhaneműk
átadták a helyüket a bolti flanel, bársony, brokát vagy vászon anyagoknak, de a ruhadarabok készítésében,

Úrkoporsó, tükörre festett szentkép a 19. század második feléből.

a jellegzetes díszítésekben, a kendők
megkötési módjában megmaradt az
eltérés a falvak között.
A kerámia-anyag is az életmódváltás kettősségét mutatja. Nagy számban
vannak jelen a tatai fazekasság jellegzetes termékei, a határi korsók és a fehér
mázon kék és zöld díszítésű nagy tálak,
korsók. A másik, fontos dunántúli fazekas központnak, Csákvárnak már jóval
kevesebb terméke került be a gyűjteménybe, az eltérés feltehetően tükrözi a korabeli arányokat is, magyarázata
pedig Tata, mint piacközpont közelsége.
A hagyományosnak mondott és fazekas
termékek mellett a bolti fajansz bögrék,
tányérok és az otthonok konyháit díszítő
keménycserép festett tányérok képviselik
a paraszti háztartásokban a 20. század
elején az új, átalakuló ízlést.
A 18. század közepén itt otthonra lelt
szlovák és német telepesek közös hite a
római katolikus volt. A gyűjteményben
megjelennek az otthoni vallásosság tárgyai: imakönyvek, szentolvasók, gyertyatartók, a szobák falát díszítő szent
képek, valamint a búcsújárás szokását
megörökítő búcsúi emlékek, melyek helye
hagyományosan a komód volt. Igazi ritkaság a tükörre festett szentkép. Sérülékenységük miatt ma már ritka és féltett

kincsei a múzeumoknak. A kutatás szerint
a katolikus vidékek paraszti kultúrájában
a 18. századtól jeletek meg, és a 19. század
második felére terjedtek el széles körben. Készítési helyüket a dél-csehországi,
bajor, osztrák üvegfestő műhelyekben kell
keresni, hozzánk jellemzően a dél-csehországi műhelyek termékei érkeztek, házaló
árusok közvetítésével. A török kor után
egységesülő Magyarországon a barokk
katolicizmus felvirágzásával újraéledt
a Mária-kultusz, a szentek tisztelete, a
középkori kegyhelyek mellett újabb búcsújáró helyek keletkeztek. A megerősödő laikus vallásosság megnyilvánulásához tartoztak a paraszti házbelsők
szakrális terének tárgyai, a szentképek,
gyertyatartók vagy a búcsújáró helyekről hozott emléktárgyak. A tükörképek
egyértelműen a szentképeket másolják,
tematikájuk is hasonló, a motívumokban
a bútorfestés hatása érződik. Ábrázolásuk
egyszerű a népi művesség laikus bájával
és mély hitével. Bár kevés adat van róla,
tárgy készítési ideje a 19. század lehet, így
feltehetően ez a tatabányai gyűjtemény
legöregebb darabja.
A néprajzi anyag fontos részét képezi az a gyűjtés, melyet a 2000-es évek
legelején folytatott a múzeum Bánhidán.
Ennek a gyűjtésnek az eredményeként

feltérképezték öreg Bánhida népi építészetét, az akkor még meglévő házakat.
Mivel az elmúlt húsz év építkezéseinek
ezek a házak zömmel áldozatul estek,
lebontották vagy átépítették őket, ez a
felmérés fontos forrásanyag.
A néprajz maga is átalakul, ahogyan
kutatásának tárgya átalakult, megváltozott. Adatolható, a készítés helyét, a
használók körét feltérképező, önálló történettel bíró tárgyat egyre kevesebbet
lehet gyűjteni. A német falvak kutatásában fontos tényező a tatai Német Nemzetiségi Múzeum, mint bázisintézmény,
emellett az elmúlt években sorra jöttek
létre a településeken a tájházak, ezen
okok miatt a gyűjtemény nagyarányú
gyarapodása már nem várható. A tájházak a lokális identitás megőrzésében
betöltött szerepük mellett azért is fontosak, mert a helyiek a még otthon őrzött
tárgyaikat szívesebben adományozták a
kialakuló saját gyűjteményeknek. A múzeumunknak jó kapcsolata van ezekkel
a gyűjteményekkel, szakmai segítséget
igyekszünk nyújtani a műtárgyak megőrzésében, a műtárgyvédelmi szempontok
érvényesítésében, a leltározásban vagy
a szakszerű bemutatásban.
Pál Gabriella
múzeumigazgató, régész-néprajzos
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A társadalmi szobrászat művésze

ZÖLD

TLON

– In memoriam Joseph Beuys
Országosan egyedülálló kiállítás
a tatabányai Kortárs Galériában
A tatabányai Kortárs Galéria In memoriam sorozatának kiállításai
egy-egy korszakos képzőművész alkotásaira reflektáló – újonnan született – műveket mutatnak be. Ezeket rendre pályázat
előzi meg, amelyben szakmai zsűri értékeli a nevezett alkotásokat, s választja ki azokat, amelyeket a tárlaton bemutatnak.
Az idén – a performanszairól legalább annyira ismert – Joseph Beuys, német szobrászművész, Európa legújabbkori
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Joseph Beuys német szobrászművész Gerd Ludwig fotóján.
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művészettörténetének erőteljes hatású, s talán a leginkább megosztó személyisége, munkássága a téma. Kammerlohr-Kováts
Lászlót, a galéria vezetőjét kérdeztük a szeptember 3-án nyíló
kiállítás részleteiről
KKL: Joseph Beuys születésének centenáriuma van, amelyről
szülőhazájában nagyon komoly és nagyszabású – egy teljes évet
átölelő – eseménysorozattal emlékeznek meg. Ám Joseph Beuys
hatása egyetemes, így Magyarországon sem múlthat el úgy ez
az év, hogy ne legyen hozzá kapcsolódó művészeti esemény.
A Kortárs Galéria In memoriam Joseph Beuys pályázata és kiállítása országosan egyedülálló, méltó programnak ígérkezik.
Mekkora volt az érdeklődés a művészek körében?
KKL: Meglepően nagy érdeklődést tapasztaltam, annak ellenére, hogy Joseph Beuys munkássága sokaknak nehezen megfogható, hiszen nagyon különbözik a felfogása a klasszikus képi
ábrázolásoktól. 120 pályázó jelentkezett 188 képpel, vagy falra
akasztható tárggyal, 45 szoborral, installációval, térbeli művel,
vagyis összesen 233 alkotással.
Miként jellemezné, foglalná össze Joseph Beuys munkásságát?
KKL: Mondhatjuk, hogy inkább szellemi tevékenység a művészete, aminek kevesebb tárgyi végeredménye van. Akciókat,
performanszokat szervezett, állást foglalt társadalmi kérdésekben, s támogatta a zöld mozgalmakat. Kasselben pl. 7000
fát szándékozott ültetni. Ő maga a munkásságát társadalmi
szobrászatként aposztrofálta.
Munkássága nem csak a képzőművészetre, hanem az egész
világra vonatkozott. A művészet fogalmát kitágította, és ezt a
széles hatókörű művészetfogalmat minden emberi tevékenységben érzékelni és értékelni próbálta. Joseph Beuys hite szerint
mindenki művész, s szerette volna az alkotóképességet kiszabadítani, s a teljes élet alapjává tenni.
Ha ez egyáltalán megtehető, hogyan írná le Joseph Beuys
alkotói módszerét?
KKL: A racionalitás és a spiritualitás egyszerre része alkotói
módszerének. Ugyanúgy foglalkoztatták őt a keringési rendszerek, mint az ázsiai nomád sámánizmus, vagy a középkori kereszténység. Joseph Beuys ténylegesen ihletett művész volt, aki csak
40 éves kora után kezdett alkotni, s befolyással volt erre a Krím
fölött elszenvedett légi balesete is. 1943-ban tatárok mentették
meg az életét azzal, hogy egész testét vastagon bekenték zsírral,
majd filcbe tekerték. Később az általa használt anyagok között
például folyamatosan visszatért mindkettő.
Van-e bármilyen hatással saját művészi ars poeticájára Joseph Beuys?
KKL: Óriási hatással van, de ez a munkámon nem látszik. Beuys
szellemisége volt, ami igazán hatott rám. Nyilván ezért is választottam őt. S jól látható a jelentkezők számából, hogy mások
is így vannak vele.
A lapzártával egyidőben történik a beérkezett pályaművek
zsűrizése. A zsűri tagjai:
Varga-Amár László Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának elnöke
Szurcsik József Munkácsy-díjas képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képgrafika Tanszékének vezetője
Kammerlohr-Kováts László képzőművész, a Kortárs Galéria
vezetője
A kiállítás megnyitójára szeptember 3-án, 17 órakor kerül sor, az
alkotásokat Vojnits-Purcsár Vító ajánlja az érdeklődők figyelmébe.
További tudnivalók: https://galeria.avertesagoraja.hu
Világi Orsolya

Jó szerencsét
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A környezetvédelem
nem cukiság
Szeptemberi zöld programok
A Vértes Agorájában a környezettudatosság a mindennapok része, a szemléletformálás pedig nem múló célkitűzés.
A címben szereplő mondás lassan szlogenné érik A Vértes Agorájában. Varga
Ritától származik, aki a művészeti és
marketing csoport vezetése mellett az
Agora Nonprofit Kft. fenntarthatósági
felelőse. Mellette valamennyien, akik itt
dolgozunk egy emberként valljuk: a környezetvédelem az emberiség legnagyobb
kihívása. Igen, a Covid-nál is nagyobb.
Mi agorások tudjuk, hogy az azonos
irányba ható akarat rendkívüli dolgokra
képes, és szívesen vagyunk kezdeményezői minden olyan folyamatnak, amelyek
szűkebb vagy tágabb környezetünkre
nézve pozitív eredménnyel kecsegtető
változást hozhat. Különösen igaz ez, ha
a környezetvédelemről van szó.
Éppen ezért minden olyan programhoz, amely a témához kapcsolódik
mindannyian a személyes érintettség

érzésével viszonyulunk. Szeptember két
ilyen rendezvényünk is lesz. Az egyik
az Európai Autómentes Nap – általunk
kitalált és megvalósított – tatabányai
aktivitásai, a másik pedig egy új – hagyományteremtő szándékkal életre hívott – program, a ZÖLDATLON. Előbbi
helyszíne a Csónakázó-tó, utóbbié pedig
a Gerecse kapuja és környéke.
ZÖLDATLON | SZEPTEMBER 3. | GERECSE KAPUJA ÉS KÖRNYÉKE
Játék és mozgás a természetben - igazi
„méregzöld” akció a környezettudatosabb viselkedéskultúra meghonosítása
érdekében. Emellett játékos és szórakoztató kikapcsolódás az egész család
számára. Díjazni fogunk minden – kisebb
vagy nagyobb – zöld teljesítményt. Pl.
azok, akik a lépcsőkön érkeznek a rendezvény helyszínére, esetleg kétkeréken
tekernek fel, valamennyien ajándékot
kapnak. A sport- és ügyességi játékok

között többségében eddig nem ismert,
izgalmas feladatok, szokatlan mozgásformák kapnak helyet.
AUTÓMENTES NAP | SZEPTEMBER
22. ÉS 25. | CSÓNAKÁZÓ-TÓ
Az Európai Autómentes Napon, szeptember 22-én az ún. bringás reggelivel
indul a nap, illetve a tavaly életre hívott
“Bringával a munkába” – a legzöldebben
közlekedő munkahelyek vándordíjáért
lehet ismét megküzdeni. A többi programra 25-én, szombatra kerül sor, mégpedig azért, hogy minél többen részt
vehessenek benne. Benne és nem rajta…
Közérthető és érdekes ismeretterjesztés,
látványos akciók, a „zöld gondolkodást”
szemléltető és remélhetőleg serkentő
feladatok szerepelnek a programelemek
között.
Világi Orsolya
kommunikációs főmunkatárs,
A Vértes Agorája

Jó szerencsét

Tatabánya polgármestere. Ottó bácsi
vitalitása, optimizmusa és bölcsessége
elkíséri őt egész életén át. Munkahelyi
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Tanulmányút vezetett
Nyitraivánkára
Megkoszorúzta Tóth Vilmos, volt magyar királyi belügyminiszter felújított
sírboltját Nyitraivánka temetőjében az
a tatabányai csoport, akik tanulmányútra érkeztek a szlovákiai községbe.
A két telelpülés közös pályázatának köszönhetően szépült meg a síremlék, de a
projekt részeként került sor több szakmai
találkozóra is.
Július hetedikén Tatabánya Megyei
Jogú Város Levéltára szervezésében
huszonöten vettek részt a tanulmányúton. A csoport tagjait a három városi közgyűjtemény -levéltár, múzeum,
könyvtár- munkatársai, és a Tatabányai
Múzeum Baráti Kör tagjai alkották, a
látogatáson részt vett Lusztig Péter alpolgármester is. A csoport délelőtt ért
Nyitraivánkára, ahol először a Nyitrai
Állami Levéltár épületét látogatta meg
a községben, amely a Markhot család
szecessziós kúriájának jelentősen átalakított épületében kapott helyet. Az

intézményről adott általános összefoglalót követően annak igazgatója, PhDr.
Peter Keresteš, PhD. előbb a levéltár értékesebb és érdekesebb gyűjteményeiből álló kiállítást mutatta be, majd az
intézmény raktárait is megtekintette a
csoport. A levéltárban találkoztak a vendégek Ing. Jana Maršálkovával, Nyitraivánka polgármesterével is, aki elkísérte
a csoportot a községbeli helyszínekre.
A levéltári vizitet követően a tatabányaik meglátogatták és megkoszorúzták a
község temetőjében Tóth Vilmos, volt
magyar királyi belügyminiszter felújított sírboltját, valamint a temető többi
érdekesebb síremlékét is megtekintették. A sírbolt felújítása a közös pályázat
legfontosabb kézzelfogható eredménye.
A temetői látogatást követően a csoport a
Tóth család egykori kúriájából kialakított
étteremben frissítette fel magát. Az út
következő állomása az Ógyalla melletti Vén Dió étterem volt, ezt követően a

A levéltár, a múzeum, a könyvtár
munkatársai, és a Tatabányai Múzeum
Baráti Kör tagjai vettek részt a látogatáson.

gútai vízimalom múzeumot látogatta
meg a csoport, ahol az egykor a Duna
mentén nagy számban működő úszó vízimalmokat, azok működését ismerhették meg a múzeumban. A tanulmányút
résztvevői úgy értékelték az utat, hogy
segített elmélyíteni a pályázati partnerek
közötti kapcsolatot és együttműködést.
Dr. B. Stenge Csaba PhD

A járványügyi helyzet miatt csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehettek részt a programon, és valamennyi résztvevőnek online is regisztrálnia kellett a Szlovákiába történő beutazáshoz. A tanulmányút az Ősök/Predkovia SKHU/WETA/1901/1.1/132 kódszámú Kisprojekt Alap
pályázaton, az Európai Unió Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül valósult meg. A pályázat vezető kedvezményezettje a szlovákiai Nyitraivánka község önkormányzata, magyarországi partnere pedig Tatabánya Megyei Jogú Város Levéltára.

Függőágyban
olvasni

Optimizmus, vitalitás 95 évesen is
Amikor a kertben van, megváltozik
minden. Nem csak a lakásban gondoskodik magáról Ottó bácsi, de a Fácánosban
lévő kertet is rendben tartja, bár az idén
a tavaszi fagyok elvitték a gyümölcsöt,
nem panaszkodik. Szerinte a panaszkodás megmérgezi a hétköznapokat. Talán
ez, és az egészséges életmód a hosszú
élet titka számára. Nem dohányzik és az
alkoholt is mellőzi, az étkezéssel kapcsolatban viszont vallja, hogy mindig egy
kicsit éhesnek kell maradni.
Platz Ottó július 26-án ünnepelte a 95.
születésnapját. Három évtizede költözött családjával Marosvásárhelyről Tatabányára. Aktív éveiben egy autóbusz
alkatrészeket készítő hatalmas vállalatnál
dolgozott. Napjainkban szívesen fest.
Az erdélyi motívumok a lakás minden
szegletében fellelhetők.
Születésnapján óvárosi otthonában köszöntötte őt Szücsné Posztovics Ilona,
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vezetőként megtapasztalta, és a civil
életben is megéli, hogy „a céljainkat
tűzön-vízen át követni kell”.

Platz Ottót 95. születésnapján, óvárosi otthonában köszöntötte a város polgármestere.

Óriásbábok
a téren

Csordultig megtelt az Agora
előtti tér, sokan voltak
kíváncsiak a Fenevadak a vásári
forgatagban című előadásra.
Az Óriásbábos Utcaszínház műsora
kicsiket és nagyokat egyaránt
lenyűgözött. A gyerekek együtt
éltek a történésekkel, részesei
lettek a mókának, a felnőtteket
pedig jóízű humorbonbonokkal
kényeztette a társulat.

Az ökoteraszon elhelyezett függőágyakban is olvashat, aki a József Attila Városi és Megyei Könyvtárban tölti idején.
Az L-Tender Zrt. jóvoltából ezentúl kényelmesen, hintázva, a teraszon sütkérezve, vagy éppen árnyékban fekve is
lapozgathatják kedvenc olvasnivalójukat
a könyvtárlátogatók.

Jó szerencsét
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Bányászbúcsú
Tatabányán
Egy elfelejtett hagyomány - Szent István a magyar bányászok védőszentje
Augusztus legfontosabb ünnepe Szent
István királyunk napja, augusztus 20.
Ő a magyar szentek sorában a legelső
és a legnagyobb tiszteletnek örvendő Magyarország patrónusa, védőszentje.
Kiemelt szerepe szentté avatása óta folyamatos, de kultusza a barokk korban vált
hangsúlyossá a Mária kultusz megerősödésével együtt, az állandó török fenyegetés miatt. Szűz Mária nevében, segítségét kérve hadakoznak a török ellen, Szent
István pedig az az uralkodó, aki Máriának
ajánlotta az országot, így lesz Mária mellett az ország patrónusa és védőszentje.
Szent István tisztelete Mária Terézia
uralkodása alatt vált állami ünneppé.
Ő újítja meg 1771-ben a szent jobb tiszteletét és 1774-től állami ünneppé nyilvánítja Szent István király napját. Utódai
alatt az uralkodó állami tisztelete erősödik. 1819-ben József nádor szabályozta
a kultuszt, kötelezővé téve Szent István
napjának megünneplését a polgári és
katonai testületeknek.
1891-ben az országgyűlés XIII. „az ipari
munkának a vasárnapi szüneteléséről”
szóló törvénycikke kimondja, hogy:
„§ Vasárnapokon, valamint szent István
király napján, mint nemzeti ünnepen, a
magyar szent korona országainak területén az ipari munkának szünetelnie kell”
Ma már ezen a napon államiságunkat
ünnepeljük, ezer éves megmaradásunkat
a Kárpát – medencében. Az állami ünnep
mellett azonban Szent István ünnepét korábban is megtartották azok a közösségek, melyek gyakran már a középkor óta
védőszentjükként tisztelték. István király
volt a védőszentje a pénzverőknek, szabóknak, csizmadiáknak, és egyes helyen
a bányászoknak is. Szent István napján
ezek a közösségek ünnepi istentiszteleten vettek részt, és búcsút tartottak.
1947-ig Tatabányán is volt Szent István
napján bányászbúcsú.
A középkori bányásztelepüléseknek különböző védőszentjeik voltak, Szent Miklós, Szent Katalin, Szent Borbála és Szent
István egyaránt szerepelt a védőszentek
között. A 18. századtól, a magyar szénbányászat fellendüléséhez kapcsolódva

azonban Szent Borbála kultusza egyre
inkább meghatározóvá vált a bányászok
körében. A szénbányák környékén ekkor
már szinte kizárólagos Szent Borbála,
mint védőszent tisztelete, a 19. század
közepére pedig valamennyi bányavidéken
háttérbe szorította, a korábbi védőszentek középkori eredetű kultuszát. Kivételt
képez Szent István tisztelete, amit század
nemzeti szelleme, Szent Borbála kultusza mellett is megtartott, mint bányász
védőszentet.
A korabeli tudósítások nem
mulasztják el megemlíteni, hogy:
„semmi botrány, kihágás rendetlenség nem történt. A jókedv nem
fajult duhajkodássá, a kvaterkázás
nem részegeskedéssé, a tréfa nem
durvasággá…”
A 19. század elején a felvidéki bányavárosokban fogadalmi képeken tűnik fel
újra Szent István alakja, mint egyes bányászok patrónusa. A 19. század második felétől azonban már az új alapítású
bánya és ipartelepek templomait szentelik Szent István tiszteletére. Aknaüzemek
elnevezésében tűnik fel a neve és több
bányavidéken (Brennberg, Salgótarján,
Szászvár) Szent István napján tartják a
bányászbúcsút, amikor a bányavállalat
munkaszüneti napot adott a bányászoknak, megvendégelte őket esetleg jutalmazták ezen a napon munkásaikat.
Tatabányán, mint új bányavidéken valószínűleg az indulástól megtartották az
ünnepet. Árulkodó, hogy a zászlóavatásra
1897. augusztus 20-án került sor, és a
Bányalelkészség plébánia templomát is
Szent István tiszteletére szentelték fel.
Mindez azt valószínűsíti, hogy tisztelete
a bányászat megindulásától, 1897-től jelen
van a tatabányai bányatelepen.
A Szent István ünnepnek volt társulati - a
bányavállalat által szervezett - és egyházi
része. A társulati ünnepről 1922-től vannak
adatok, ekkor hozták létre a Szent István
jubileumi jutalom alapot a társulatnál 25

éve dolgozó fizikai dolgozók és altisztek
munkájának elismerésére. 1922-ben volt
a tatabányai bányászat 25 éves évfordulója, a jutalom kifizetését pedig augusztus 20-hoz kötötték. Az program reggel
8 órakor kezdődött a Népházban, ahol a
bányaigazgató és a minisztérium képviselőjének ünnepi beszéde után kiosztották
üzemenként, a társulatnál 25 éve szolgálók
jubileumi jutalmait 60-150 pengőig terjedő
összegben. 1936-tól a társulat már valamennyi dolgozójának fizetett egy kisebb
pár pengős összeget ezen a napon, egyfajta
hűségjutalomként.
A társulati ünnep után a díszegyenruhás bányászok, élükön a vállalat tisztikarával, a bányász zenekar felvezetésével, az ótelepi templomhoz (Szent István
templom) vonultak ahol 10 órakor ünnepi
szentmisén vettek részt. A szentmise
a harmincas évek elejétől a résztvevők
növekvő száma miatt a templom mellett
a társulat által felállított tábori oltárnál,
szabadtéren történ. A mise közben a zenekar egyházi mise énekeket játszott.
A szentmise végeztével az egyenruhás
bányászok, cserkészek és tűzoltók elvonultak a bányaigazgatóság képviselői
előtt. A búcsú hivatalos ünnepi része ezzel
véget ért és átalakult népünnepéllyé.
Kiss Vendel
történész, Tatabányai Múzeum
Az ünnepről sajnos nem maradt
fent fotó közgyűjteményben,
de a magyar filmgyártásnak
köszönhetően egy pár képkocka
erejéig megörökítődött az
esemény. Az Utolsó dal című
1942-be készült filmben pár kocka
erejéig látszódik a bányászok
díszelgő felvonulása, a történet egy
fontos részének helyszíne pedig
a búcsú, ahol feltűnik ez egyik
főszereplő egy fiatal bányász.
A háború utáni politika változások
a Szent István napi bányászbúcsút
eltüntették, helyét a szeptemberi
bányásznap vette át.

Jó szerencsét

Településrész
Felsőgalla, Hatostelep,
Mésztelep
Bánhida, Fácánkert

Kertváros, Dózsakert

Alsógalla, Erőmű, Sárberek

Hulladék típusa

Szeptember

Október

papír

6

4

műanyag

13

11

papír

7

5

műanyag

14

12

papír

8

6

műanyag

15

13

papír

9

7

műanyag

16

14

A textil, ruhanemű begyűjtésére szolgáló konténereket egy civil szervezet és
a tatabányai TESCO áruház működteti
az üzlet árubeszállító kapujánál.
Meghatározott mennyiségű és fajtájú
hulladékok elhelyezésére van lehetőség
Tatabányán két hulladékudvarban, a lakcím igazoló kártya és személyigazolvány
felmutatásával. A Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található
Módosult a hulladékudvarok nyitva
tartása. Az NHSZ Vértes Vidéke Kft. két
tatabányai hulladékudvara július 1-től
az alábbi időpontokban várja ügyfeleit:

Dubnik-völgy:

kedd 10:00-18:00
szerda 10:00-18:00
csütörtök 10:00-18:00
péntek 10:00-18:00
szombat 8:00-15:00

Tatabánya, Búzavirág út:
kedd 10:00-18:00
szerda 10:00-18:00
csütörtök 10:00-18:00
péntek 10:00-18:00
szombat 8:00-15:00
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Tatabánya családi házas övezeteiben továbbra is havonta szállítja el a szolgáltató a szelektíven
gyűjtött hulladékot. A papír (kék)
és a műanyag-fém (sárga) zsákokat meghatározott időpontban kell kihelyezni az ingatlanok
elé. Annyi új zsákot hagy a háznál
(cserél) a szolgáltató, amennyit
begyűjtött.

Házhoz megy a lomtalanítás
Tatabánya társasházi övezetében
Az a lakossági ügyfél, aki
-érvényes lakossági hulladékszállítási és ártalmatlanítási szerződéssel
rendelkezik
-nincs tartozása
az általa meghatározott munkanapra lomtalanítást kérhet évente egy
alkalommal.
A szolgáltatás térítésmentesen vehető
igénybe.
A lomokat a lomtalanítás napján reggel
6 óráig a hulladéktároló edények mellé
kell kihelyezni úgy, hogy az tehergépjárművel megközelíthető legyen és a
közúti forgalmat ne akadályozza.
Lomtalanításba tartozó anyagok: az
ingatlanoknál keletkező lomhulladék

Költségszámláló
Itt minden hónapban közzétesszük, mennyit költött a
város 2021. január 1. óta illegális lerakók, kihelyezett
hulladék felszámolására.

2021. évben összesen:

2021. augusztus

(nagyobb berendezési tárgy), ingatlanonként maximum 2 köbméter.
Nem tartozik a lomtalanítás anyagai
közé: veszélyes hulladék: festék, gyógyszer stb., elektronikai hulladék (pl.: tv,
hűtő, mosógép), építési törmelék, szénpor, falevél, gally, állati tetem, trágya
valamint az olyan méretű, súlyú tárgy,
amelyhez darus gépkocsi igénybevétele
szükséges (pl. gépkocsi karosszéria,
kazán, stb.) a gumiabroncs.
További információ:
hazhozmeno@vvhulladekkezelo.hu
34/600-700
www.vvhulladekkezelo.hu

2021. június-július
Lakótelepi illegális hulladék begyűjtése: 3.211.083 Ft
Városi illegális lerakók felszámolása: 2.499.827 Ft
Hulladék lerakóhelyi díj: 3.003.007 Ft
június-júliusban összesen 8.713.917 Ft

CSALÁD / ZENE / SPORT / ÉLMÉNY24
Jó szerencsét
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AUGUSZTUS 19-20.
HELYSZÍN:

CSÓNAKÁZÓ TÓ
NYÁRI
FESZTIVÁL

SZENT
ISTVÁN
NAPOK
TATABÁNYA

UV COLOR PARTY // EXATLON NINJA PARK
& AIR SHOW (2020 újdonsága)
// KENYÉRSÜTŐ VERSENY – Süssük meg
Tatabánya kenyerét! // FESZTIVÁLSZÍNPAD
// TRIAL BICIKLI SHOW // TŰZIJÁTÉK //
DJ WILLCOX // CSALÁDI VETÉLKEDŐ
// DJ METZKER VIKTÓRIA // KISS VIRÁG //
ÚJVÁRI IZABELLA // FITTIKÉM A KÉM
// PARTYSSIMO KONCERT SHOW //
SZABÓ ÁDÁM // DJ PIXA

VÉGRE ÚJRA EGYÜTT!

