Köszöntő
Több éve nem hagy nyugodni a
gondolat, hogy készítsünk egy olyan
kiadványt, amely azoknak szól, akiket kicsit jobban érdekel a város, és
mélyebben foglalkoztatja az átlagpolgárnál, hogy mi történik körülötte: nem a nagy világban, nem az országban, csak itt, a kicsi otthonában,
az Öreg-tó partján, TATÁN.
Sokan le akartak beszélni: Ugyan
már, nem gondolod, hogy lesz, akit
érdekel egy új lap, és még erre pénzt
is áldozna. Ma már nem olvasnak az
emberek, főleg nem hosszú cikkeket,
és pláne nem egy kisvárosban…

De csak nem hagyott nyugodni a
gondolat többünket, hogy van-e a mi
huszonnégyezres városunkban néhány
száz olyan ember, aki évente négyszerötször szívesen venne a kezébe egy új
kiadványt – amilyet most Ön is lapozgat – és még pénzt is adna érte (nagyjából a nyomdaköltséget).

Olyan kiadványt, amely természetesen – rólunk – tataiakról szól, a mi
városunkról, a mi otthonunkról, a
mi TÓVÁROSUNKRÓL, TATÁNKRÓL,
FÉNYESÜNKRŐL, KOSSUTH TERÜNKRŐL, MAGYARYNKRÓL, HARANGLÁBUNKRÓL… szóval tataiságunkról.

A tataiság a mi összetartó erőnk itt a
városban, és ez ad fejlődési lehetőséget
is. A közösséghez való tartozás – még
akkor is, ha sok mindenben különbözünk – segíti azt az örökös nyughatatlanságot: hogyan lehetne még jobb a
város?! S akit egy kicsit is izgat, hogy
szebb legyen a családja, a háza, az
utcája, azt érdekli az is, hogyan lehetne
vonzóbb a városa.
Ebben az új magazinban munkatársaim arra vállalkoztak, hogy ehhez a
városszeretethez gyűjtsenek és osszanak szét további muníciót.

Egy bemutatkozó számba nem fér
bele minden, talán kicsit olyan ez, mint
egy félénk fiatal bemutatkozása a nagy
öregnek. Nézzék el, ha valami nem
tetszik, de bátran tegyék azt szóvá.
A következő szám – azt ígérik a szerkesztők – még érdekesebb lesz.
Kérem jelezzék, hogy miről olvasnának
mélyebben, hosszabban, mi az, amit
akár Önök is megírnának. Legyenek
a terjesztői és a gyűjtői a tataiságnak,
beszélgessünk sokat a cikkek kapcsán
magunkról, a terveinkről, a múltról, a
helyi értékekről, a városról…
Legyenek tatai patrióták!

Michl József
polgármester

fotó: varga norbert
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Köszöntő
Városunk polgárai a Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt. tevékenységét eddig
leginkább a Magyary Zoltán Művelődési Központ, a Tatai Angolkert, a
frissen épített Új Kajakház Ökoturisztikai Központ és a Tatai Fényes Tanösvény üzemeltetőjeként ismerhették
meg. Akit a sok program és rendezvény
nem csak résztvevőként érdekel, aki
arra is kíváncsi, hogy egy-egy városi
projekt kigondolásában, megszületésében ki játszik szerepet, vagy éppen
kinek a munkája kellett ahhoz, hogy a
gyerekek akkor korcsolyázhassanak,
amikor tavaink nem fagynak be, az már
biztosan találkozott a „Városkapuval”!

2007-es alapításunk óta bízunk abban, hogy miáltalunk is színesebbé

válik a tatai kulturális élet: hasznosabban és érdekesebben töltheti fiatal és
idősebb a szabadidejét; több turista
jön hozzánk, akik tovább maradnak és
több élménnyel térnek haza. Nekünk
ez a város, Tata, nem csak az otthonunk, ahova munka után hazatérünk.
Nekünk ez a város maga a munka!

Még ilyen nyolc éves, viszonylag
rövid működés után is jó néha vis�szatekinteni a korábbi nehézségekre,
az útkeresésre, a sikereinkre. Ezért is
gondoltuk, hogy már ma gondoskodnunk kell arról, hogy városunk minél
több fontos eseményét lejegyezzük az
utókornak, vagy csak magunknak, úgy
hogy az eljusson azokhoz a tataiakhoz
is, akiknek mindez szintén számít.

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
azért döntött a Tatai Patrióta kiadása mellett, mert fontos, hogy többet
tudjunk egymásról: a közösségünkről;
azokról a köztünk élőkről, akik sokat
dolgoztak életünk szebbé, jobbá tételében. A Tatai Patrióta segít osztozni
a sikerekben, elmondani a bánatunkat, és abban, hogy holnap, a jövőben
nekünk, tataiaknak is meglegyen a
saját történetünk.
Írjuk és olvassuk közösen ezt a történetet!
				

Berczelly Attila

A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója

fotó: bálint györgy

AKTUÁLIS

a tatai nagy platán
magyar fa még soha nem kapott ennyi
szavazatot az európai év fája versenyen,
mint idén
fotó: grépály andrás

A tatai nagy platán 53 487 szavazatot gyűjtött
az „Európai Év Fája 2015” versenyen, és ezzel az
eredménnyel második helyen végzett a nemzetközi viadalon. A győztes a foci pálya közepén álló
észt fa lett 59 836 szavazattal. Az ötödik éve megrendezett versenyen magyar fa még soha nem
kapott ilyen sok szavazatot. A hatalmas közösségi
összefogásnak köszönhetően a tataiak kedvenc
fájára több mint kétszer annyian voksoltak, mint
ahány lakosa van a városnak.
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Az Európai Év Fája versenyt ötödik
alkalommal szervezte meg a hat alapítványt tömörítő European Partnership
Association (EPA, Környezeti Partnerség Egyesület), a verseny támogatói
között szerepel az Európai Unió, az Európai Földtulajdonosok Szövetsége, valamint a Tetra Pak. A magyar fordulót
az EPA magyar tagja, az Ökotárs Alapítvány rendezi minden évben. Az elmúlt
években folyamatosan nőtt a viadalon
résztvevő országok száma, kezdetben
öt, idén pedig már tizennégy nemzet
fája mérettette meg magát, az újonnan
csatlakozók között van Anglia, Belgium, Észtország és Spanyolország.
Az Európai Év Fája verseny célja,
hogy megmutassa a fák kulturális és
természeti értékét, melyeket becsülnünk és óvnunk kell. Más versenyekkel
ellentétben itt nem a fák mérete, szépsége vagy a kora számít, hanem a történetük, az emberekkel való kapcsolatuk. A versenybe benevezett fák egytől
egyig fontos szerepet töltenek be a
helyiek életében, úgy mint az archari platánfa, amely tanúja a falu összes
eseményének: piacoknak, vásároknak,
ünnepségeknek; vagy a wales-i erdei
fenyő, amelyre a helyiek a monogramjukat írták, a tövében kérték meg
szerelmük kezét, és szórták szét az elhunyt hozzátartozóik hamvait.
Az idei esztendő győztese egy észt
tölgy lett, amellyel a tatai fa végig fej
fej mellett haladt a szavazáson, sőt a
verseny utolsó előtti hetében platánunknak sikerült kétezer szavazattal
maga mögé utasítania őt. Az utolsó
héten, amikor a voksolás pillanatnyi
állása már nem volt látható, elhúzott
mellette az észtek fája. Az Orissaare
településen álló fa különlegességét az
adja, hogy 1951-ben a tölgyfa mellett
álló sportterületet megnövelték, és a
tölgyfa hirtelen egy focipálya közepén
találta magát. Ekkor két traktorral próbálták kihúzni, de a fát vonó kábelek
elszakadtak. A fa ma is magán viseli a
kábelek nyomát, a focizók pedig körülötte passzolgatnak és örülnek, hogy
árnyékot ad.
Harmadik helyen a spanyolok fekete nyárfája végzett 13 951 szavazattal. Középkori szövegek szerint ezek a
hosszú életű fekete fák takarmánnyal,
tüzelővel és faanyaggal látták el az embereket. A spanyolországi Aguilar de
Alfombrában 4 700 ilyen fa nő, valószínűleg ez a legsűrűbb elterjedési területe Európában. 2009-től kezdve ünnepet is tartanak a fekete nyárnak, sőt
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ezt a fát választották az elmúlt 800 év
jelképének is. Mivel a fekete nyárnak
nem egyéni, hanem közösségi története van, ezért a nép fájának is nevezik, és
egyben a vidéki tájjal azonosítják.
Az Öreg- tó partján álló, több mint
230 éves óriásplatánt Tata Város Önkormányzata nevezte be tavaly a magyarországi „Év Fája 2014” versenyre. A hazai tusát fánk nagy fölénnyel,
7 230 szavazattal nyerte meg. Itthoni
győzelmével kivívta az európai versenyen való részvételi jogot, így indulhatott az „Európai Év Fája 2015” címért.
A platánt több társával együtt Versailles-ból hozatták az Esterházy-család tatai grófi ágát alapító Esterházy
Miklós János koronaőr fia, Ferenc
megbízásából. Az öreg fa, amely alatt
már a grófi gyerekek is nagy örömmel
játszottak, 232 esztendeje őrzi a tatai
vár kapuját és tanúja a mindennapok
eseményeinek – ahogyan a verseny
honlapján lévő kis leírásban is olvashattuk: „Ha a vén platán mesélni tudna,
történeteivel több könyvet is megtölthetne a lombjai alatt szövődő barátságokról, boldog randevúkról, az általa
megihletett művészekről. Pribojszky
Mátyás, Kölcsey-díjas író Platánkirály
című meséjét például azután írta, hogy
a fának köszönhetően visszanyerte íráskészségét.”
A tatai Önkormányzat hatalmas civil
összefogással február elején, a szavazás elindulásával egy időben országos
kampányt indított, amelynek nyitánya
egy képzőművészeti kiállítás volt a Platán étteremben. A kiállítás, amelynek
Kollár Zsuzsanna volt a kurátora, helyi kortárs művészek, illetve amatőrök
munkáit mutatta be. A tárlatra bárki
küldhetett alkotást, akit megihletett az
öreg platán.
A város vezetése, a Hivatal munkatársai, Szeles László, a Platán étterem
tulajdonosa és a lelkes külsős támogatók, segítők minden követ megmozgattak, hogy minél több emberhez
eljusson a verseny híre, és minél többen szavazzanak a tatai fára. Ennek köszönhetően a városban mindenki tudomást szerzett a versenyről, és aki csak
tudott, szavazott. A kistérségben és a
megyében is nagyon sokan szavaztak
a fára. A verseny népszerűsítésében a
város óriási segítséget kapott a helyi és
az országos médiától. A Facebookon is
több oldal jött létre a fa támogatására,
így további több ezer emberhez jutott
el információ a versenyről. Testvérvárosainknak is sok szavazatot köszön-

hetünk, a legaktívabbak közülük a határon túli magyar települések voltak:
Szőgyén, Szováta, és Magyarkanizsa.
Szőgyén volt a legelső, aki – a belföldi
híradásokat is megelőzve – beszámolt
a helyi televízióban a küzdelemről.
Legelső testvérvárosunk, Alkmaar is
több mint 3 500 szavazattal támogatta
a magyar fát.
A város versenyt indított az itthoni és
a határon túli testvérvárosok iskoláiban a legtöbb szavazatot gyűjtő címért.
A hazai győztesek között a Patarára és
a Víz-zene-virág Fesztiválra szóló belépőket, valamint egy ebédet sorsolnak
ki a Platán étteremben. A határon túli
iskolák győztese a családjával együtt
meghívást kap Tatára a Nemzeti Ös�szetartozás napjára. – Ezek azok az
„akciók” amelyekről tudomásunk van,
pedig több ezer olyan történet létezik,
amely arról szól, hogy az egyes emberek, tataiak, nem tataiak hány embernek szóltak a versenyről, küldték
tovább a szavazás linkjét. Ezekről csak
mi vagy szűkebb környezetünk tud, de
mind hozzájárultak ahhoz, hogy ötvenhárom és fél ezer szavazatot gyűjtsünk,
több mint kétszer annyit, mint Tata
lakossága. A magyar fák már az elmúlt
években is komoly helyezéseket értek
az Európai Év Fája versenyen, de soha
ennyi voksot nem szereztek. A tavalyi
viadalon 37 000 szavazattal lett második a gödöllői botanikus kertben
álló körtefa. 2012-ben és 2013-ban is
magyar fa nyerte el az Év fája címet,
2012-ben a felsőmocsoládi öreg hárs
nyert 11 000 szavazattal, két éve pedig
az egri termálfürdő területén élő 250
éves platán nyert 14 000 vokssal. Az
Európai Év Fája verseny kiváló példája
annak, hogy egy jó ügyért mennyire képes összefogni városunk, és ez az eredmény a jövőre nézve bizakodóvá tehet
minket.
Minden embernek van egy fája,
amely mozdulatlanul ott áll, nekünk,
tataiaknak ez a nagy platán. Életünk
részévé vált – még ha ezt nem is tudatosítottuk magunkban –, hiányát akkor
vennénk észre, ha már nem lenne. Bármilyen helyezést is érjen el platánunk
egy nemzetközi versenyen, nekünk
akkor is ő az első, mert őrzi városunk
történetét, tanúja életünk mindennapjainak és most már szimbóluma is a közösségi összefogásnak.
• PÁLLNÉ BODONOVICH ÁGNES
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21. SZÁZADBAN JÁRUNK

fotó: sipos zoltán

kossuth tér –
álomból valóság
Még idén teljes egészében megvalósulhat a Kossuth tér
projekt, a régi városközpont értékmegőrző rehabilitációja.
A tér és környezetének megújításával Tata város lakóinak
régóta dédelgetett álma válik valóra. A fejlesztés központi
gondolata egy kis városhoz méltó közösségi tér kialakítása,
amelyet az itt élők és a turisták egyaránt szívesen keresnek fel, továbbá a téren és a környékén lévő négy iskola
tanulói számára is kedvelt találkozási pont jön létre.
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A képviselő-testület már a 2008-ban
kiadott Magyary-tervben foglalkozott
a tér és környezete jövőjével, s rövid
távú célként jelölte meg annak valódi
városközponttá való fejlesztését: az elhanyagolt műemlékek megújítását, az
infrastruktúra helyreállítását, a városi,
üzleti és közösségi funkciók erősítését.
A város vezetése első pillanattól nyitott kérdésként kezelte a Kossuth tér
ügyét, amelyhez bárki hozzászólhatott,
véleményt fogalmazhatott meg, sőt el
is várta az itt élőktől, a vállalkozóktól
az együtt gondolkodást. Ennek a közös tervezésnek az eredményeképpen
született meg 2011-ben a Közép-Dunántúli Regionális Operatív program
keretében benyújtott – a Kossuth tér
városközpont értékmegőrző rehabilitációjára irányuló – pályázati anyag.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012
januárjában közel 680 millió forint ös�szegű támogatásra érdemesnek ítélte
az Önkormányzat és konzorciumi partnerei által benyújtott tervet, amelynek az összköltsége 827 millió forint.
A nem támogatott, de mindenképpen
megoldandó feladatokkal együtt 1,3
milliárd forint. A projekt tartalmazza
a Kossuth tér közösségi térré való fejlesztését, a hozzá kapcsolódó utcák
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(Komáromi utca, Bercsényi utca, templom melletti utak) felújítását, burkolatcseréjét, a közvilágítás javítását, a csapadékvíz elvezetésének megoldását,
valamint négy, a téren található épület
beruházását, amely konzorciumi partnerek bevonásával történik.

fischer-ház

A Kossuth tér rehabilitációjának első
ütemében az Önkormányzat tulajdonában lévő, a Bercsényi utca 1. szám alatt
található Fischer ház újult meg 2014
tavaszán a Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. kivitelezésében. Az épület elsősorban Ifjúsági és Közösségi Házként
fog működni, amely a város közösségi
életének, a helyiek kötődésének erősítését szolgálja. A házban helyet kap egy
Ifjúsági Iroda, ahol a fiatalok bármilyen
őket érintő kérdéssel fordulhatnak
majd az itt dolgozó szakemberekhez,
legyen szó pályaválasztási, munkavállalási vagy akár önismereti, pszichológiai témáról. Az ifjúsági központ közösségi térként is funkcionálna, amelyben
a fiatalok értelmesen el tudják tölteni
szabadidejüket, továbbá olyan e-pontként is működne, amely lehetővé teszi
a középiskolás és a felsőoktatási intéz-

TATAI PATRIÓTA

ményekben tanuló diákok internetes
tanulmányi ügyintézést. A központ által nyújtott szolgáltatásokat nemcsak a
Tatán lakó, hanem a kistérségből bejáró fiatalok is igénybe tudják venni.
A Gyermekbarát Város törekvéseivel
összhangban egy játszóházat is kialakítanak az épületben, amely kreatív
készségfejlesztő játékokkal lesz felszerelve. Az állandó játszóeszközök mellett a gyerekek különböző csoportfoglalkozásokon vehetnek részt, amelyek
a hagyományos ünnepkörökre, népszokásokra épülnek, a hagyományok
tiszteletére tanítanak. A foglalkozások
tematikájában megjelennek a lokális
identitást és az öko-tudatosságot erősítő elemek is.
Az épület földszintjén városmarketing iroda fog működni, amely egyrészt
a város iránt érdeklődő turistáknak,
befektetőknek nyújt széles körű információkat a városról, másrészt a helyiek
kötődését mélyíti. Az új iroda egyúttal a
városi rendezvények központja is lesz,
ahol minden eseményről, fesztiválról
információt kaphatnak a betérők.
Az emeleten egy nagyobb rendezvénytermet alakítottak ki, amelyet
elsősorban az Önkormányzat fog
használni saját és intézményi prog-

ramjainak megtartására, de egyúttal
alkalmas lesz arra, hogy üzleti, művészeti rendezvényeknek, lakossági
fórumoknak,
sajtótájékoztatóknak,
könyvbemutatóknak, munkahelyi tréningeknek, konferenciáknak is otthont
adjon.
A házban nyilvános mosdót és pelenkázó helyiséget is létrehoztak. A
városban már régóta gond volt, hogy
a központi helyeken kevés a nyilvános
vizesblokk, amelyet bárki használhat. A város vezetése ezt a problémát
már több helyen orvosolta az elmúlt
időszakban. Az épületben kialakított
nyilvános illemhely, vizesblokk a téren
megtartandó rendezvényeket is kiszolgálja majd.
Az Önkormányzat az épületnek további szolgáltató, üzleti funkciókat
szán. Ennek érdekében a belső udvar
középső részén négy darab, összesen
114 négyzetméternyi üzlethelyiség
kapott helyet, ahova az Önkormányzat
várja a közszolgáltatók, illetve egyéb
szolgáltatást nyújtó irodák, cégek jelentkezését.
Az udvar hátsó részében lévő épületszárnyba az Intézmények Gazdasági
Hivatalának irodái költöznek.
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21. SZÁZADBAN JÁRUNK

partnerek
A projekt megvalósításába az üzleti
élet szereplői is bekapcsolódtak. Három magánvállalkozás konzorciumi
partnerként vesz részt a beruházásban; a Gottwald Kft., a Cash-Trade Kft.
és a Nagykerti Kft. A Gottwald Kft. a tér
közepén, a Kossuth tér 17. szám alatt
egy használaton kívüli műemléképületet vásárolt meg az Önkormányzattól,
azzal a céllal, hogy olyan kávézó-cukrászdát nyit, amely illeszkedik a térre tervezett fejlesztési koncepcióhoz,
vagyis elősegíti a tér közösségi funkciónak erősítését. A tavaszi-nyári időszakban a kávézó a tér fásított belső
részére kitelepül.
A Nagykerti Kft. a Komáromi út
1. szám alatt kíván kályhakiállítást
és ajándékboltot nyitni. A cég a tatai
kézműves és majolika hagyományban
nagy szerepet játszó cserépgyártást kívánja bemutatni. A kiállítandó darabok
jelenleg el vannak zárva a nagyközönségtől, és egy magángyűjtemény részét
képezik. A kiállítás idegenforgalmi
attrakcióként még több turistát vonz
majd a környékre.
A Cash-Trade Kft. konzorciumi partnerként vállalja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Posta előtti újságos pavilont felújítja és üzemelteti.
A tervezés időszakában számos, a
téren és környékén található cég, üzlet,
rendelő jelezte, hogy a rehabilitációval
párhuzamosan fel kívánja újítani épületének homlokzatát. A város ennek
anyagi, szakmai ösztönzésére homlokzat felújítási alapot hozott létre. A
Posta is jelezte, hogy a közeljövőben
felújítja épületét.

térbelső revitalizációja

A Kossuth tér belső átalakításának
koncepcióját, a zöldfelületi terveket,
valamint a térre kerülő installációkat, padozati díszítéseket az Ybl-díjas
táj- és környezetépítész, Török Péter
álmodta meg. A tér áttervezésének
fő szempontja a tér közösségi funkciójának biztosítása volt, vagyis, hogy
alkalmassá váljon hétvégi piacok és
vásárok, kiállítások, rendezvények tartására, vendéglátásra.
A Kossuth tér mai felülete a szegélyek áthelyezésével a Szent Kereszt plébániatemplom felé bővül. A templom
főhomlokzata előtti park helyén reprezentatív támfallal és nyírt növényekkel kontúrozott kör alakú központi tér,
úgynevezett Rotondó jön létre, amely
alkalmassá válik nagyobb rendezvények megtartására. A térfelületen dí10

szítő kövekből kialakított inkrusztatív
motívumok és márvány padozatba
metszet-grafikák jelennek meg. A Rotondó külső szélét egy kőkorong, míg a
tér közepét az örök körforgást, az „idő
kerekét” szimbolikusan megjelenítő
malomkerék fogja díszíteni.
A Rotondó közepétől sugár irányban
öt kijáraton át lehet elhagyni a teret, a
templom felé íves profilozott mészkő
lépcsőn át, az Immaculata-szobor, a
buszmegálló és a Komáromi út irányában pedig sétányokon át.
A téren több installációt helyeznek
el. A templom irányába vezető kőlépcső két oldalán, szimmetrikusan, vizes
attrakció kap helyet.
A tér támfalának, a buszmegálló felőli oldalán, egy növényi környezetbe
helyezett ivókút lesz. Az íves talpazatra
applikált bronz platánlevéllel díszített
vízköpő Kő Pál szobrászművész alkotása.
A tér külső részén leülésre is alkalmas megvilágított mészkő szegély lesz,
amely a támfal előtti rézsű megfogását
is szolgálja.
A tér közepén lévő Immaculata szobor láthatóvá válik, kikerül a meglévő
erdei fenyők sokaságából és a lombos
fák takarásából. Magát a szobrot és a
talpazatát is restaurálják, rejtett, díszvilágítást kap, a környezetében pedig
egy ligetes parkbelsőt hoznak létre.
A fásított térbelsőnek a posta felé
elhúzódó részében új kerti sétányok
és két kisebb burkolt teresedés jön létre. Ez a helyszín lesz alkalmas a téren
megépülő kávézó kitelepedésére.
A posta előtti parkoló helyén egy kisebb rendezvénytér valósul meg, az itt
található újságos pavilont is felújítják.
A térre számos padot, hulladékgyűjtőt és biciklitárolót helyeznek el.

mögötti részen alakítanak ki egy nagyobb murvás parkolót. Az új, és a környéken már kialakított parkolók összesen 400 autónak tudnak majd helyet
biztosítani.

mit nyerünk a beruházással?

A Kossuth tér fejlesztésének eredményeképpen 17 665 négyzetméternyi út
és térburkolat jön létre, megoldódik a
csapadékvíz-elvezetés, energiatakarékos közvilágítás valósul meg, térfigyelő
kamera-rendszer működik majd – csak
hogy néhányat említsünk a rehabilitáció eredményéből. A projekt társadalmi-gazdasági haszna még ennél is
nagyobb: a város népességmegtartó
képessége javul, erősödik a közösségi
élet, a város attraktívabbá válik a környékbeliek és a turisták számára, nőnek a turizmus bevételei, a kapcsolódó
vállalkozások megerősödnek, a közösségi funkciók méltóbb körülmények
között valósulnak meg.
Ezekben a hetekben választják ki
azt a céget, amelyet az Önkormányzat
megbíz a tér kivitelezési munkáinak
elvégzésével. A munkálatok a tavasz
közepén kezdődnek, és előreláthatólag
ősz elejéig befejeződnek.
• PÁLLNÉ BODONOVICH ÁGNES

forgalomcsökkentés

A rehabilitációval párhuzamosan
új forgalomszervezést alakítanak ki,
amelynek célja a téren áthaladó forgalom csökkentése. A jövőben a Kocsi
utca és a Komáromi utca irányából
nem lehet behajtani a Kossuth térre a
templom irányába. Ez a szakasz a jövőben egyirányúvá válik. Az Önkormányzat előtt továbbra is mindkét irányban
lehet kanyarodni a Rákóczi utca és a
Kocsi utca, illetve Komáromi utca irányába. A Bercsényi utca továbbra is
egyirányú marad, csak a kötelező haladási irány változik meg.
A parkolás egy részét az elfogadott
parkolási koncepcióval összhangban a
tér közelében, de azon kívül létrehozott új parkolóba terelik: a templom

TATAI PATRIÓTA

A templom előtti terület nem
része a jelenlegi projektnek.

TATAI PATRIÓTA
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fotó: grépály andrás

budapestről kevésbé látszik tata,
mint brüsszelből
Meggyőződésem, hogy Tata a termelő gazdaság szempontjából is súlyponti helyzetbe
fog kerülni a következő évtizedben, de turisztikai szempontból sokkal látványosabb lesz
a fejlődése, elismertsége, kedveltsége, mint ahogyan azt ma bárki gondolná – mondja
Bencsik János, a Tatai–medence országgyűlési képviselője, akit többek között a városunkban zajló fejlesztésekről és a kormányzati munkájáról kérdeztünk.
Hogyan látja jelenleg Tatát, mi a véleménye a város országban betöltött szerepéről?
Táji és építészeti adottságaihoz, továbbá a magyar történelemben betöltött szerepéhez képest még mindig kevesen ismerik Tatát, annak gazdagsági
jelentőségét, kulturális sokszínűségét,
a modernkori közigazgatás szervezésben betöltött úttörő szerepét. Sokkal
többre van hivatva az ország közösségi, kulturális, gazdasági, idegenforgalmi életében. Az irány viszont jó,
mert évek óta azt tapasztalom, hogy
a meglévő adottságokból egyre többet sikerül kiaknáznia és felmutatnia
a külvilágnak. Érdekes, hogy európai
léptékben inkább sikerült bemutatni
Tatát és annak értéktárát, elsősorban a
szakmai közvélemény számára. Ennek
köszönhetően számos díjat, elismerést sikerült elnyernie, amely nemcsak
Tata hírnevét öregbíti, hanem az egész
ország imázsának is jót tesz. Azt kell,
hogy mondjam, ma még Budapestről
kevésbé látszik Tata, mint Brüsszelből.
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Ezt pozitívumnak is tekinthetjük, mert
ha sikerült Tatának olyan városmarketinget kialakítania, amellyel az uniós
döntéshozók figyelmét is felkeltette,
sőt támogatásukat is megnyerte, akkor
mindez miért is ne sikerülne Budapest
és az ország nagyközönsége irányában?
Mit gondol az elmúlt években városunkban lezajlott fejlesztésekről?

A szomszédos város polgármestereként közelről szemlélhettem, hogy
Tata, a 90-es évek második felében, illetve az ezredforduló környékén hos�szasan vívódott, hogy az idegenforgalomban vagy az ipari munkahelyek
létrejöttének elősegítésében keresse
a biztos jövőt. Michl József polgármesterré választása után a vita eldőlt.
Mindkettőre szükség van. Rövidtávon
nagyszámú munkahelyet csakis az ipari parkok gazdasági társaságai tudnak
létrehozni. A város történetiségében,
építészetében, természeti környezetében rejlő adottságok pedig megadják a

lehetőséget arra is, hogy Tata turisztikai szempontból is vonzóvá váljon. Az
elmúlt években megvalósult fejlesztések számomra azt mutatják, hogy a
város egészséges gazdasági és foglalkoztatási szerkezet kialakítását tartja
szem előtt. Ezért az ipari park vonzerejének, komfortosságának elősegítése érdekében a város komoly közműfejlesztéseket hajtott végre az ipari
parkot fejlesztő gazdasági társaságok
összefogásával. Ennek első eredményei már láthatóak, az elmúlt négy-öt
esztendőben nem volt olyan év, hogy
egy új gyártósor vagy üzem ne épült
volna. Jelenleg is biztató befektetői tárgyalásokat folytat a város és az ipari
park vezetése. A Tatabányán szerzett
gazdaságfejlesztési tapasztalatainkat
is igyekszünk a közös munka során felhasználni.
Miképpen vélekedik a nem gazdasági célú
fejlesztésekről?
Tudom, hogy a tataiak egy részének
fontosabbak a város esztétikai szemTATAI PATRIÓTA

pontokat is figyelembe vevő fejlesztései, de tudomásul kell vennünk – és
szándékosan nem ezeken a területeken végbemenő fejlesztések dicséretével kezdtem –, hogy a hosszú távú
költségvetési egyensúly, és az itt élők
boldogulásának szempontjából elsődleges feladat a gazdaság vonzerejének
erősítése és a foglalkoztatási helyzet
javítása. Csak abban az esetben lehet
közérzetünket javító kulturális, sport
vagy oktatási fejlesztésekbe invesztálni, ha van egy erős és fenntartható
gazdasági hátország. De az itt élő emberek önbecsülése szempontjából különösen fontos fejlesztések valósulnak
meg ezekben az években: az Angolkert
megújítása, a Fényes Tanösvény kialakítása, az Ökoturisztikai Központ
megépítése, ezek mind a város arculatát befolyásoló lépések, és egyben
üzletileg is értékelhető „látványberuházások”. S valljuk be őszintén, hogy
lelkünk mélyén mindannyian ilyen fejlesztésekre vágyunk. Azt szeretnénk,
hogy érdemben javuljon a város képe,
az itt élők életminősége. A történelmi
belváros – a Kossuth tér, az Eszterházy-kastély, a várkanyar – felújítása is e
törekvések közé tartozik.
Ezzel lehet még több turistát idecsalni…

Tata jelenlegi idegenforgalmi bevételének nagyobbik része az üzleti turizmusból származik. A környék ipari
parkjaiban dolgozó, zömmel külföldi
üzletemberek költik el itt a pénzüket.
Ők szállnak meg a tatai hotelekben,
ők vacsoráznak a helyi vendéglátóhelyeken. De mi van, ha meggyengül a
világ-, illetve az európai gazdaság, és
azok a cégek, amelyek ma még prosperálnak, kevésbé lesznek termelékenyek, kevesebb embert tudnak majd
foglalkoztatni, és ezáltal csökken az
idejövő üzleti turizmus nagyságrendje is? Ezért nekünk mindent meg kell
tennünk, hogy a hazai turizmusban is
ablakot nyissunk a Tatai-medencére.
Akkor tudjuk vonzóvá tenni a várost,
ha élményekben gazdag környezetben
és programokban részesítjük az idelátogatókat. Az elkövetkező évek kiemelt
feladata lesz a minőségi termelvényeket előállító agrikultúra, s az arra
épülő élelmiszer-előállítás, a minőségi gasztronómiai szolgáltatás feltételeinek megteremtése. Lassan be kell
fejeznünk a Tata-Neszmélyi Borvidék
karakterének kialakítását is, s az egyre
színvonalasabb pincészeteinket is be
kell állítanunk a közös célok megvalósításába. Mindennek természetesen
nem csak a turizmus, hanem a térség
TATAI PATRIÓTA

élelmiszer önrendelkezésének helyreállítása szempontjából is kitüntetett jelentősége van. Meggyőződésem, hogy
Tata a termelő gazdaság szempontjából is súlyponti helyzetbe fog kerülni
a következő évtizedben, de turisztikai
szempontból sokkal látványosabb lesz
a fejlődése, és nagyobb lesz az elismertsége, kedveltsége, mint ahogyan
azt ma bárki gondolná.

Január elején honlapján közzétett egy 22
pontból álló listát, amelyben összefoglalja, mi nem tetszik Önnek a kormányzat
munkájában. Miért érzi szükségesnek,
hogy kormánypárti képviselőként nyilvánosan kritikát fogalmazzon meg a kormány tevékenységéről?
Azért, mert valaki kormánypárti képviselő, még nem kell elszakadnia a hétköznapi valóságtól, kiváltképp akkor
nem, ha egyben egy egyéni választókerület napi problémái is nyomják vállát. Nekem a százhat egyéni képviselő
egyikeként az a dolgom, hogy a választókerületemben felmerült igényeket, a
problémák megoldására tett javaslatokat közvetítsem a kormányzat felé.
Ez pedig időnként érdekütköztetésekkel jár. Ha csak a kényelmi zónánkban
mozgunk, és nem vállaljuk az ütközéseket, akkor eredmények sem születnek. Egy sportoló is csak akkor tud kimagasló eredményt elérni, ha tartósan
kilép a kényelmi zónájából, és átlépi a
fájdalomküszöböt. Vallom, hogy a dolgoknak az a rendje, ha kritikai észrevételeink vannak, azokat először mindig
saját belső köreinkben tegyük meg.
Amennyiben a megtett jobbító szándékú észrevételekre érdemben nem
érkezik visszajelzés, akkor következő
lépésként a nyilvánosság bevonásával
próbálkozzunk. Igyekezzünk kialakítani azt a diskurzus-teret, amelyben

a politikai, illetve szakpolitikai műhelyekben folyó munkát érdemben lehet
befolyásolni.
A kormány hogyan reagált észrevételeire?

Voltak javaslatok, amelyeket elfogadtak. Ezek közé tartozott a cafetéria-rendszer változatlanul hagyása.
A kormány a 2015-re tervezett adótörvényében arra tett javaslatot, hogy
radikálisan emelkedjen meg a cafetériára rakodó adóteher mértéke. Ez egy
átlagbérből élő munkavállaló esetében
5-8 ezer forint havi bevételkiesést jelentett volna. Ha fontosnak tartjuk a
kétkezi munkát és a politikai retorika
szintjére emeltük, hogy helyre kell állítani a munka becsületét, akkor nem
hozhatunk olyan döntést, amely épp a
bérből élők megélhetési lehetőségeit
rontja. Javaslatomnak köszönhetően
a munkavállalók zsebében éves szinten ott maradhatott mintegy 45 milliárd forint. A kormány szerette volna a
termékdíjat kiterjeszteni a kézműves
termékekre is. Ezzel a döntéssel a kínai áruk javára billent volna el a mérleg, és a magyar előállítók lehúzhatták
volna a rolót. Ezzel a meggondolatlan
döntéssel több tízezerrel növekedett
volna a munkanélküliek száma, s róluk
a központi költségvetés jóléti rendszerének kellett volna gondoskodnia. Ha
vannak önmagukért felelősséget vállaló és saját magukat eltartani képes,
kézügyességgel rendelkező innovatív
emberek, akkor hagyni kell őket, hogy
gazdasági tevékenységükkel levegyék
a többletgondot a központi kormányzat válláról. Miniszterelnök úr ezt az
érvelésemet is elfogadta.
Voltak olyan felvetéseim is, amelyekben viszont nem sikerült álláspontomat érvényre juttatni. Ezek közé
tartozott a jövedéki adórendszer átala-

fotó: grépály andrás
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kítása során a gázüzemű gépjárművek
jövedéki adómentességének fenntartása. Annyit sikerült csak elérnem, hogy
a közösségi közlekedésben résztvevő
járművek után visszaigényelhető legyen a most bevezetett jövedéki adó.
Kritikájában az elmúlt időszak egyik legnagyobb problémájának nevezte a társadalmi párbeszéd mellőzését. Helyi szinten
is tapasztalja ennek hiányát?

Azok a legjobb döntések, amelyeket
az emberek kialkudnak maguknak.
Ha nyíltan és őszintén megvitatjuk az
elvégzendő feladatokat, akkor az emberek magukénak érzik azokat, és a
végrehajtásból is sokkal nagyobb odaadással veszik ki részüket.
Mindez életben tartja a városban, az
országban élők hitét abban, hogy van
értelme nyitottnak lenni a közösségi
kérdések iránt, és aktívan részt venni
a döntések meghozatalában. Ha valakinek a saját utcájában is van érzékelhető, kedvező irányú változás, az nagyobb lelkesedéssel áll oda a belvárosi
fejlesztések mögé is.
A gyorsaság nem egyenlő a hatékonysággal. Fontos, hogy tempósan
haladjuk a döntésekkel, de az alapos
döntés-előkészítés és az arra épülő
precíz tervezés, a bekerülési, továbbá a
későbbi üzemeltetési kiadások pontosítása időt igényel, viszont a beruházás
és a későbbi fejlesztés szempontjából
mindez megtérül.
A volt városvezetőtől is kérdezem, mi a
véleménye a segélyezési rendszer átalakításáról?

Ez a törvénymódosítás egyike volt
azoknak a döntéseknek, amelyeket
nem támogattam. Egyetértek azzal a
megközelítéssel, hogy a munka alapján
történő megélhetés képezze a magyar
társadalom működését. Ugyanakkor
az igazságosság szempontjai mellett
kell, hogy érvényesüljenek a méltányosság szempontjai is. Figyelembe
kell vennünk, hogy nem minden ember
képes ugyanazt a teljesítményt nyújtani – életkora, egészségi állapota, felkészültsége miatt. Az önkormányzatok
talán jobban érvényre tudják juttatni
a méltányossági szempontokat, mint a
központi kormányzat. Azonban az önkormányzatok anyagi teherviselési képessége igen eltérő, és ha teljes egészében rájuk marad a szociális ellátások
finanszírozása, akkor óriási eltérés fog
kialakulni az egyes települések, illetve egyes országrészek között. Mindez
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pedig nagyon erős belső migrációt fog
elindítani a jobb adottságú települések
irányába, amelyek jobb szociális hálóval rendelkeznek. A 80-as évek végén,
a 90-es évek elején már megtapasztaltunk egy ilyen belső népvándorlást.
A hátrányosabb helyzetű térségekből
ezrével érkeztek emberek a Tatai-medencébe, akik abban reménykedtek,
hogy itt jobbak a megélhetési lehetőségek. Komoly erőfeszítéseket kellett
tennünk, hogy úrrá legyünk az újkori
népvándorlás okozta feszültségeken.
Nem lenne jó ezt még egyszer átélni. A
két járás – a tatabányai és a tatai – polgármestereit arra kértem, hogy egyeztessék a szociális ellátásokkal kapcsolatos terveiket, hogy ezzel minimálisra
csökkenthessük a szociális szempontú
bevándorlás mértékét, illetve ne for-

duljon elő, hogy a lakosok a jobb szociális ellátás érdekében az egyik településről átjelentkezzenek a másikba.

A fiatalok elvándorlását nemzetstratégiai
kérdésnek nevezte. Mivel lehetne megakadályozni a fiatalok elvándorlását, illetve mivel lehetne őket hazacsalogatni?
Leginkább azzal, hogy szóba állunk
velük, s meghallgatjuk őket. A gyors
gazdasági és társadalmi átalakulások
elbizonytalanították a fiatal, jövőjét
fürkésző nemzedéket. Kapaszkodókat
keresnek, szerethető és szerető közösségek után sóvárognak. Az idősebb
nemzedéknél sokkal érzékenyebbek az
igazságra és az igazságosságra. Nem
tűrik a manipulálást, s arra vágynak,
hogy a szellemüket és a lelküket is
TATAI PATRIÓTA

megérintsék. A kötelező drogteszt
meglebegtetése – mely valós problémára irányult ugyan, de szerencsétlen
módon – görcsbe rándította a gyomrukat, mert a felnőtt társadalom azt
üzente számukra, hogy nem bízik bennük. Az „összeszerelő ország” képe
valljuk be, nem elegendő hívószó számukra. Ennél azért szerencsére sokkal
kreatívabbak.
Miért fontos az „Európai Év Fája” verseny? Nemcsak nekünk, tataiaknak, hanem az országnak?

Az ilyen verseny jó példa arra, hogyan lehet egy települést kreatív módon, európai szinten, de mégis költségtakarékosan „eladni”. Továbbá
országimázs szempontból is fontos,
mert Tatán keresztül Magyarországra
is ablakot nyitottunk. A kényelmi zónánkból mindössze csak egy elektronikus levél elküldésének idejére kellett
kibillennünk, de ebből is látszik, hogy
összefogás mellett kicsiny erőfeszítéssel is lehet nagy eredményt elérni.

A Mária Út egyik megálmodója. Miért van
szükség kijelölt zarándokutakra? Miért
fontos ez?

fotó: grépály andrás

Mert először vannak a belső dolgok, és csak azután jönnek a külsők.
Az ember először saját bensőjét tegye
rendbe, mielőtt a világban kezd tevékenykedni. A zarándokutak kiváló
lehetőséget biztosítanak arra, hogy
nagyobb önismeretre tegyünk szert,
felfrissítsük tudásunkat a természeti
törvényszerűségek működési rendjével kapcsolatban, továbbá megismerjük az adott táj kulturális és történelmi értékeit, a tájat megülő közösségek
mindennapjait. Miután a Mária Út hét
kárpát-medencei országot érint, lendületet ad a magyar-magyar kapcsolatok tartalommal való megtöltéséhez,
erősíti a szomszédos népek közötti
kulturális és gazdasági kapcsolatokat, elősegíti a felekezetek közötti
együttműködést. A „népi diplomácián” keresztül új gazdaságdiplomáciai
lehetőségek tárulnak fel. A Mária Út
lehetőséget nyújt a helyi természeti,
társadalmi, kulturális adottságokat
figyelembe vevő, sok lábon álló helyi
gazdaságok szövedékének kialakítására. De talán még ezeknél is fontosabb,
hogy megtanuljuk a másikban egy kicsit önmagunkat is látni.
• B.Á.

fotó: varga norbert
TATAI PATRIÓTA
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átalakul a segélyezés
Átalakul a város segélyezési rendszere, mivel az
Országgyűlés módosította a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt.
A változtatás lényege, hogy a jövőben a jövedelemkompenzációt biztosító támogatások a járásokhoz, míg
a kiadáskompenzáló segélyek az önkormányzatokhoz
kerülnek, amelyek saját hatáskörben eldönthetik, hogy
milyen formában és mennyi pénzt folyósítanak segélyként.
A helyi segélyezési rendszer átalakításáról az önkormányzatoknak február végéig rendeletet kellett alkotniuk.

A törvénymódosítás célja a rászorulók támogatási rendszerének átláthatóbbá és igazságosabbá tétele. Az
állam az átalakítással szeretné kiküszöbölni a sorozatos visszaéléseket, de
továbbra is támogatni kívánja azokat a
személyeket, akik valóban rászorulnak
a támogatásra.
A szociális törvény a jövőben csak
a kötelező ellátásokra vonatkozó szabályokat tartalmazza, ide tartozik az
időskorúak járadéka, a foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és a
normatív közgyógyellátás, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság. A kötelező segélyek köréből
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kikerült a lakásfenntartási támogatás
és az adósságkezelési szolgáltatás. A
korábbi rendszeres szociális segély,
amelyet az aktív korúak ellátására állapítottak meg, megszűnik, helyette
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre,
ennek megállapítása a jövőben járási
hatáskörbe kerül.
2015. március 1-jétől bevezetik a
települési támogatást, amelynek típusait és jogosultsági feltételeit az önkormányzatok rendeletben határozzák
meg. A Szociális törvény a települési
támogatással összefüggésben annyit
ír elő, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az idő-

szakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.
Az Önkormányzat a fenti törvényi
változás értelmében áttekintette a
szociális segélyezéssel kapcsolatos feladatait, megvitatta az elmúlt évek során szerzett tapasztalatokat a Szociális
Alapellátó Intézmény dolgozóival, valamint a Szociális Háló Közalapítvány
Kuratóriumának elnökével és megalkotta a város új szociális rendeletét.
A legfontosabb változások a következők: a korábbi önkormányzati segély
elnevezése a jövőben rendkívüli települési támogatásra módosul. A jövőben erre az válik jogosulttá, aki együttműködik a Családsegítő Szolgálattal.
Erre azért van szükség, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy előfordul,
hogy az ügyfél másra költi a segélyt,
mint amit a kérelemben célként megjelöl – mondják a Humánszolgáltatási
Iroda munkatársai.
Az új szociális törvényből kikerült
ellátásokra (a lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési támogatás,
a méltányos közgyógyellátás, valamint
a méltányos ápolási díj) a jövőben települési támogatás nyújtható. Önkormányzatunk a méltányos ápolási díjat
- települési támogatásként - a korábbi
feltételekkel továbbra is biztosítja. Az
adósságkezelési támogatást azonban
megszünteti, mert az ügyfelek sokszor
nem boldogulnak az önrész visszafizetésével, magas hátralékot halmoznak
fel, és sokszor az önkormányzati segélyt fordítják az adósság csökkentésére. A korábbi lakásfenntartási támogatás márciustól lakhatási települési
támogatás néven szerepel. Ebben az
ellátásban való részesülés feltétele –
a rendkívüli települési támogatáshoz
hasonlóan – a Családsegítővel való
együttműködés, így ellenőrizhetővé
válik a rászorultság és a befizetések
időbeni rendezése. A lakhatási támogatást a rászorulók az otthonuk fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiTATAI PATRIÓTA

adásaik viseléséhez vehetik igénybe: a
villany-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és
a szemétszállítás díjához, a lakbérhez
vagy az albérleti díjhoz, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyaghoz. Ezen
támogatás összege jövedelemhatártól
függ, 0-30.000 Ft jövedelem/fő esetén
3.000 Ft/hó, e fölötti jövedelem/fő
esetén egységesen 2.500 Ft.
A méltányos közgyógyellátás helyett
települési gyógyszertámogatás lesz,
amelyet évente négy alkalommal igényelhetnek a rászorulók orvosi igazolással. Ez a támogatás negyedévente
maximum 12.000 Ft, évente 48.000 Ft
lehet.
Korábban, a törvényben szabályozott segélyek 90%-át, az állam a központi költségvetésből finanszírozta,
ehhez tette hozzá az önkormányzat a
10%-os önrészét. A képviselő-testület
által meghatározott ellátások forrását pedig 100%-ban az önkormányzat
biztosította. 2014-ben Tata Város Önkormányzata közel 30 millió forintnyi
összeget fordított különböző szociális
ellátásokra, amelyhez az állam majdnem 70 millió tett hozzá. Az első táblázat mutatja, hogy az Önkormányzat
az elmúlt egy évben mennyit költött az
egyes ellátásokra és mekkora összeggel támogatta az állam az adott ellátást, illetve hányan részesültek benne.
Az idei költségvetésből az állam, a
legtöbb, mintegy háromezer településen a települési támogatásokhoz,
segélyekhez forrást biztosít, összesen
több mint 30 milliárd forintot. S további 5 milliárd forintra pályázhatnak
a Belügyminisztériumhoz azok az önkormányzatok, amelyeknek elfogyott
az e célra rendelkezésre álló keretük.

1. táblázat az önkormányzat által 2014-ben nyújtott szociális ellátások
2014-ben
támogatásban
részesült
(fő)

Az ellátás
2014. évi teljes
költsége (állami és
önkormányzati rész)

Az ellátás
2014.évi
önkormányzati
költsége (EFt)

foglalkoztatást helyettesítő
támogatás (10%)

169

38.389

3.839

rendszeres szociális segély (10%)

39

12.153

1.215

egészségkárosodottak rendszeres
szociális segélye (10%)

15

3.990

399

önkormányzati segély (100%)

869

19.261

19.261

lakásfenntartási támogatás (10%)

542

18.325

1.832

adósságcsökkentési támogatás (10%)

18

4.125

413

ápolási díj (100%)

7

964

964

közgyógyellátás (30%)

71

1.350

405

köztemetés (100 %)

6

957

957

99.514

29.285

Ellátás

Összesen:

Azonban a legtöbb helyi adóbevételt
beszedő 261 településnek, ahol az egy
lakosra jutó adóerő-képesség meghaladja a 32.000Ft-ot, saját forrásból kell
megoldania a segélyezést. Mivel Tatán
az egy lakosra jutó adóerő-képesség
37.255 Ft, városunk sem részesül támogatásban. Az idei évben a város a
saját költségvetéséből közel 40 millió
forintot szán az egyes ellátások finanszírozására, ebben az összegben benne
vannak azok a segélyek is, amelyeket
még tavaly állapítottak meg, de átnyúlnak az idei évre. A járási hivatalhoz
átkerülő ellátások finanszírozására az
állam az idei évben 54 és fél millió támogatást nyújt.
A lenti összehasonlító táblázat mutatja, hogy az Önkormányzat mekkora
összeget adott ki a tavalyi évben az

egyes ellátások biztosítására, illetve
mekkora összeget szán idén. Az első
oszlop az ellátások korábbi, illetve
jövőbeni megnevezését mutatja. A
harmadik oszlop (2015. évi kötelező önkormányzati rész) a még tavaly
megállapított segélyek idei évre átnyúló összegét tartalmazza.
Az új segélyezési rendszer nagyobb
feladatot ró az önkormányzatokra,
mégis nagyobb mozgásteret biztosít
nekik annak eldöntésében, hogy kik
részesüljenek támogatásokban. A helyi
közösségeknél pedig kik tudnák jobban, hogy ki az, aki valóban rászorul a
segélyre.
• BODONOVICH ÁGI

2. táblázat a szociális ellátások önkormányzatunkat terhelő tervezett kiadásai
2014. évi
önkormányzati rész
/tényadat E Ft/

2015. évi kötelező
önkormányzati rész
/tervadat E Ft/

Rendelet szerinti 2015.
évi önkormányzati rész
/tervadat E Ft/

foglalkoztatást helyettesítő támogatás (20%)

3.839

700

0

rendszeres szociális segély (10%)

1.614

350

0

önkormányzati segély → rendkívüli települési támogatás (100%)

19.261

2.000

15.000

lakásfenntartási támogatás (10%) → lakhatási települési támogatás (100%)

1.832

131

12.600

adósságcsökkentési támogatás (10%)

413

231

0

ápolási díj (100%) → ápolási települési támogatás (100%)

964

1.000

1.500

közgyógyellátás (30%) → gyógyszertámogatás (100%)

405

150

4.200

köztemetés

957

Ellátás

Összesen:

TATAI PATRIÓTA

29.285

1.000
5.562

33.300
38.862
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fotó: grépály andrás

2015-re tervezett beruházások
Idei költségvetéséből a város közel három milliárd forintot tud fejlesztésekre fordítani. Ennek köszönhetően
2015-ben számos terv megvalósulhat Tatán. Az idei év
legjelentősebb projektjei között szerepel a Kossuth tér
városközpont értékmegőrző rehabilitációja, a Réti 8-as tó
természetes vízi élőhellyé alakítása, valamint az Angolpark
rekonstrukciója.
A 2015. évi költségvetés főösszege 8
milliárd 960 millió forint, ebből 6 milliárd forintot a működésre, közel 3 milliárd forintot fejlesztésre fordít az Önkormányzat. Az idei évre tervezett 1,8
milliárd forintnyi saját adóbevételének
10%-át is beruházásokra csoportosította át a Hivatal.
Az idei költségvetésben 11 projekt
szerepel, ezek jelentős része Európai
Uniós és állami pénzből valósul meg,
amelyekhez Önkormányzatunknak önrészt kell biztosítania. Pályázat keretében válik valóra a Kossuth tér projekt,
a régi városközpont rehabilitációja. A
beruházás, amelynek erre az évre tervezett összköltsége 1 milliárd 50 millió
forint, tartalmazza a térbelső kialakítását, a tér és a hozzá kapcsolódó utcák
(Komáromi utca, Bercsényi utca, templom melletti utak) felújítását, burkolatcseréjét, a közvilágítás javítását, a csapadékvíz elvezetésének megoldását.
Külön pályázati pénzt nyert el a Hivatal
az új városközpontban köztéri szobor
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felállítására. A Posta előtti téren országzászló műalkotás kap helyet.
Az idei évben mintegy 130 millió
forintból folytatódik az Angolpark rehabilitációja. Az I. ütem keretében a tavalyi évben megújították a szabadtéri
színpadot, restaurálták a Kiskastélyt,
nyilvános illemhelyet alakítottak ki. Az
I. ütem folytatásaként idén megszépül
a kerti sétány további része, új burkolatot, bútorokat és közvilágítást kap. A
Sport utca és a Baji út egy szakaszának
fejlesztése is idén valósul meg, ezek
egy része is új burkolatot kap, valamint
új parkolókat alakítanak itt ki.
Az Angolpark II. üteme, a park korhű rekonstrukciója is elindul idén,
amely Eduard Riesse 1823-as Tóvárosi Angolkert helyszínrajza alapján
újul meg. A II. ütemben megvalósul a
tóparti és árokparti környezet rendezése, a korhű útvonalak helyreállítása,
a Tükör-forrás medrének és partjának,
valamint az elvezető ároknak és partjának kialakítása, és végül, de nem utol-

sósorban a műbarlangtól a zsilipig terjedő patakmeder-szakasz megújítása.
A II. ütem tervezett összköltsége 227
és fél millió forint.
Már elkezdődött a Réti tavak legnagyobb tavának rehabilitációja is,
amelynek eredményeképpen mintegy
22 hektáros, rekreációt, kikapcsolódást szolgáló, új vízfelület jön létre. A
beruházásra 271 millió forint áll rendelkezésre.
A város közlekedési nehézségeinek
megoldására is pályázati pénzt nyert
el az Önkormányzat. A belvárosi forgalom tehermentesítése érdekében
szeretné a város a buszpályaudvart és
a vasútállomást egymás közelébe telepíteni. Ennek első lépéseként a Hivatal
megvalósíthatósági tanulmányt készíttet arról, hogy milyen formában lehetséges ennek kivitelezése.
Állami és EU-s támogatásból valósul
meg idén a Kőkúti Iskola napelemes
rendszerének kiépítése is 35 és fél
millió forintból, valamint a „Területi
együttműködést segítő programok a
tatai járásban” című projekt. Ennek
keretében különböző képzések, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos programok megrendezésére lesz lehetőség
közel 22 millió forintból.
Az idei év költségvetésében tavalyi
projektek is szerepelnek, annak ellenére, hogy már megvalósultak. Ennek
minden esetben más oka van: az Ökoturisztikai Központ megvalósítása áthúzódott erre az esztendőre, január
végén zárult le a projekt. A Fényes TanTATAI PATRIÓTA

ösvény már szintén elkészült, jelenleg
a projekt helyszíni ellenőrzése folyik,
már várja a nagyközönséget.
„A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések
megvalósítása Tata városában” című
pályázat keretében bizonyos elemek
már teljesültek, többek között akadálymentessé vált az Önkormányzat.
A megépített liftnek köszönhetően az
idősek és a kerekes székesek is kön�nyen meg tudják közelíteni a hivatal
első emeletén található dísztermet. A
projekt tervezett összköltsége 17,3
millió forint, melynek keretében elkészül az új Magyary-terv is, a 2008-as
terv felülvizsgálata.
A pályázati forrásokból megvalósuló projekteken túl az Önkormányzat
az idei évben több, mint húsz további
fejlesztést szeretne valóra váltani közel
260 millió forint értékben. Ezek között
szerepelnek útfelújítások, támfal- és
csatornaépítések, közvilágítást korszerűsítő beruházások.
2015-ben megvalósul az Építők
parkja rehabilitációjának első üteme,
amely során a büfésor előtti rész megújul. Az út új burkolatot kap, valamint
új csapadékvíz-elvezető csatorna épül.
Az első ütemre 60 millió forintot különített el az Önkormányzat. Mintegy 20
millió forintból elindul az idén a Fekete
út, Arany János utca, Komáromi út és
a Nagykert utca csapadékvíz elvezetésének felújítása, bővítése. A csatorna a
Kálvária-dombról érkező vizek elvezetését szolgálja.
Saját forrásból folytatja idén az Önkormányzat a város közvilágításának
korszerűsítését, ennek keretében a fő
közlekedési útvonalak egy szakaszán,
valamint a gyalogosátkelők környezetében újul meg a világítás. A közvilágítási hálózat fejlesztését tavaly kezdte
meg a Hivatal pályázati pénzből, az I.

TATAI PATRIÓTA

ütemben a városban található 3 400
lámpafej felét sikerült megújítani. A
II. ütemre 40 millió forintot biztosít
idén a Hivatal. A korszerűsítéssel további energiafogyasztás csökkenés érhető el. A tóparti sétány egy szakasza
is közvilágítást kap, a Pötörke-malom
és az Ökoturisztikai Központ közötti
részen helyeznek el új lámpatesteket.
22 millió forintból elindítja idén az
Önkormányzat a városba vezető utak
mentén a kamerarendszer kiépítését
az átutazó bűnözés megakadályozása
végett, valamint a megújuló Kossuth
téren is térfigyelő kamerákat helyez el
a rekonstruált elemek megóvása érdekében.
A város vezetése már régóta tervezi
a távolabbi településrészek gyalogosan, illetve biciklivel való megközelítésének könnyítését, ennek érdekében
új járdákat, illetve bicikliutakat kíván
építeni. A költségvetésben a beruházás
előkészítő munkálatainak megvalósulásához szükséges összeg szerepel,
mintegy 7 millió forint. A fejlesztés
első lépéseként a Hivatal megvalósíthatósági tanulmányt készít, kijelöli a
nyomvonalakat, és megszerzi a szükséges engedélyeket. Magát a kivitelezést,
pályázati forrásból szeretné biztosítani
az Önkormányzat.
A forrásvizek újbóli megjelenése, a
környék beépítettségében végbement
változások miatt jelentős kihívást jelent a város számára, ugyanakkor ezek
megfelelő hasznosítása nagy lehetőség
is egyben. A Hivatal együttműködési
megállapodást kötött a Magyar Földtani és Geofizikai Intézettel (MFGI),
amely kutatási programot indít a források visszatérésével kapcsolatos kérdések vizsgálatára, valamint egy hosszú
távú tervet dolgoz ki a mintaterületre
vonatkozóan. Már idén 15 millió forintot tervezett az Önkormányzat a vis�-

szatérő forrásokkal kapcsolatos beruházások végrehajtására.
A város a költségvetésében minden
évben külön részt szentel az intézményekkel kapcsolatosan tervezett
beruházásokra. Önkormányzatunk az
elmúlt évben elsősorban a intézmények fejlesztését, felújítását támogatta
kisebb-nagyobb összegekkel. Ennek
keretében az összes tatai óvodában
megújultak az udvari játékok. Továbbá
több intézményben történtek kisebb
rekonstrukciós munkálatok. A 2015-ös
évben a város az intézmények eszközbeszerzésének támogatására fordít kiemelt figyelmet. Előzetes igényfelmérés alapján, összesen 12 millió forintot
biztosít a Hivatal a hiányzó eszközök
pótlására, valamint az elavult, régi tárgyak cseréjére. A kívánalmak között
szerepel egy ügyeleti személygépkocsi megvásárlása is az Egészségügyi
Alapellátó intézménybe, valamint új
főzőedény és páraelszívó beszerzése
az egyik óvoda konyhájába.
A Vaszary János Általános Iskola
udvarán új játszótér és sportudvar
kialakítását tervezi a város, a Jázmin
utcai iskola udvarára pedig a Máltai
Szeretetszolgálattal közösen hoznak
létre egy Máltai játszóházat és udvart a
délutáni és a szünidei idő hasznos, felügyelet melletti eltöltésére.
Ahogyan a számokból is kiderül, idén
még az elmúlt éveknél is több fejlesztésre van lehetősége az Önkormányzatnak. Reméljük, hogy ebből sikerül
mindent megvalósítani, és a 2016-os
esztendő költségvetésében még ennél
is hosszabb lesz a tervezett beruházások listája.
• PÁLLNÉ BODONOVICH ÁGNES
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saját gyermekéről mesélne. Ilona húsz
esztendeje vezeti a kertvárosi óvodát,
nyár végén nyugdíjba megy, most tölti
felmentési idejét. Munkáját nem függetlenített vezetőként látja el, ez azt
jelenti, hogy egyszerre vezet egy csoportot is, és irányítja magát az óvodát.

minden gyermek egyedi,
és joga van hibázni
tatai kertvárosi óvoda

„Minden gyermek egyedi, és mint ilyen, joga van elvárni személyisége tiszteletben tartását, szüksége van arra,
hogy a saját ritmusának megfelelően éljen és pihenjen,
joga, hogy ne legyen mindig tiszta és tökéletes, joga van
hibázni, szüksége van a feltalálásra és alkotásra, szüksége
van esztétikai érzelmekre, joga van bármiféle tudás megszerzésére.” - Celestine Freinet francia reformpedagógus
idézetét választotta mottójául a Kertvárosi óvoda. Programjának fő célkitűzése, hogy minden gyermeket szeretetteljes légkörben olyan személyre szabott fejlesztésben
részesítsen, amely megengedi a hibázást.
Reggel 9 órára beszéltem meg találkozót Kubóné Erdőszéli Ilonával vagy
- ahogy mindenki szólítja - Ilikével, a
Kertvárosi óvoda vezetőjével. Az óvodába érkezve finom illat csapja meg az
orrom, ekkor még nem is tudom, hogy
helyben főznek, sőt az óvodán kívül
több önkormányzati és kistérségi fenntartású intézményt látnak el élelemmel, 300 adagos főzőkonyhájuk van.
Rögtön a konyha fele veszem az irányt,
és az itt dolgozóktól kérek segítséget.
Egy kedves szakács átkísér az óvodán
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és benyitunk egy csoport-szobába,
ahol 15-20 gyerek ül körül egy óvónőt, aki talán mesél nekik. Mellettük
az óvodavezető ül egy kis asztalnál, és
összpontosítva ír valamit, kis türelmet
kér. Később tudom meg, hogy a gyerekek és az óvónők fele beteg, a hiányzásokat adminisztrálta. Ilike olyan nagy
szeretettel üdvözöl, mintha egyik régi
óvodása lennék. Irodájába vezet, és kávéval kínál. Én csak annyit kérek, meséljen az óvodáról. Rögtön neki is kezd,
és közben csillog a szeme, mintha a

A Kertvárosi óvoda 1974-ben nyitotta meg kapuit, azóta több ezer gyermek töltötte itt óvodás éveit. – Több
olyan gyermek van, akinek az apukája
vagy az anyukája is idejárt hozzánk. –
mondja az intézményvezető. Az óvoda
nagy előnye az elhelyezkedése, a Cseke-tó és az Öreg-tó között található.
Nevelési programjukat is a helyi adottságoknak megfelelően alakították ki.
Elsősorban kertvárosi gyermekeket
fogadnak, de évről évre egyre többen
érkeznek az üdülőövezetből. Az idejáró gyerekek jó családi háttérrel rendelkeznek, hátrányos helyzetű gyerek
évek óta nincs az intézményben. Az
óvodában felmenő rendszerben működő csoportok vannak. A három csoportba összesen hetvenegy gyerek jár.
A hat óvónő munkáját három dajka,
egy pedagógiai asszisztens és hét technikai dolgozó segíti.
Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint sajátos nevelést igénylő
gyermekek fejlesztését is végzik. Jelenleg két ilyen gyermek jár ide, az ő
nevelésüket a fejlesztő pedagógusok
mellett logopédus, gyógypedagógus,
pszichológus és gyógytornász is segíti.

A természet megismerésére, a környezettudatos magatartás kialakítására kiemelt figyelmet fordít az óvoda,
ennek keretében szelektíven gyűjtik a
hulladékot, irtják az óvoda udvarán és
környékén a parlagfüvet, természetes
anyagokból készítik a csoportszobák
és az épület díszítését, a Föld napja
alkalmából minden évben virágot ültetnek. – Próbáljuk felhívni a gyerekek
figyelmét a tennivalókra, az öko-tudatosságra, az ilyen fajta tevékenységeknek kiemelt szerepük van a felnövekvő
nemzedékek szemléletformálásában.
– mondja Ilike.
Az egészséges táplálkozásra, mozgásra is nagy hangsúlyt fektetnek, minden nap játékos tornával indul. Ősszel,
télen minden tízóraira gyümölcsöt fogyasztanak az óvodások, ezt felváltva
biztosítják a szülők, az intézmény és az
Önkormányzat.
A gyerekek napi tevékenységükön
túl számos egyéb foglalkozáson is részt
vehetnek, amelyet külsős pedagógusok
tartanak. A szülők döntik el, hogy melyekre járjon a gyermek. Választható
TATAI PATRIÓTA

például az úszás, néptánc, gyógytestnevelés, foci, hittan és a játékos angol.
– A szülők kérésére van ilyen sok
program, mi elsősorban annak vagyunk a hívei, hogy a gyerekek ebben
a korban minél többet játsszanak önfeledten, bár megértjük, hogy a mai
rohanó világban a szülők szeretnék, ha
a gyerekük már 3-6 évesen minél szélesebb ismeretre tenne szert – osztja
meg véleményét Ilike.

Az óvoda életében kiemelt szerepet
kapnak az ünnepek, illetve az azokra
való készülődés. Két éve a szomszédos idősek napközijébe is ellátogatnak
ilyenkor, és kisebb ünnepséget, köszöntést tartanak.
A város rendezvényeibe is igyekszik
az óvoda minél inkább bekapcsolódni,
igen népszerű az óvodások körében a
Szent Mihály naphoz kapcsolódó Lóvoda-nap, illetve a Rendőrségi nap, amikor megismerkedhetnek a rendőrök
munkájával, beülhetnek az autóikba,
illetve kipróbálhatják kellékeiket. Önkormányzati rendezvények lebonyolítását is gyakran vállalja magára az
intézmény, ilyenkor hidegtálakat készítenek, terítenek, dekorálnak.
Az óvoda kiemelt figyelmet fordít
arra, hogy megkönnyítse az iskolába
való átmenetet, ezért gyakran látogatnak el a városi és a baji iskolákba, és
ezekből is gyakran látják vendégül a
jövőbeni tanító néniket. – Iskolaérett
gyerekeink a tagozatos osztályokba
minden évben felvételt nyernek, a tavalyi évben 15 gyereket vettek fel matek
tagozatra. – árulja el az óvodavezető.
Amikor a nevelési programról kérdezem Ilonát, a következőket válaszolja:
– Nevelőmunkánkra a nyitottság és a
gyermekközpontúság jellemző, célunk,
hogy játékosan szerezzenek ismereteket a gyerekek. Majd Szentgyörgyi Albert gondolatait idézi: „Milyen embert
is akarunk formálni? A válasz egyszerű: Egészséges testű, akaraterős, jó
az óvoda saját fotója

ítéletű, értelmes, tettre kész, szép célokért hevülő és áldozó embereket, akik
meg tudják építeni és élni a szépet és
nagyot minden téren.” A legfontosabb
feladatoknak az emberi alapértékek
közvetítését, az egészséges életmódra
nevelést, a környezettudatos magatartás kialakítását, az anyanyelvi nevelést,
a kommunikációs készségek fejlesztését, a helyes viselkedéskultúra, illetve illem megalapozását, a családias
arculat megőrzését tartják. Mindezt
egy szeretetteljes, toleráns légkörben
kívánják megvalósítani, ahol megengedett a hibázás.
Az óvoda a gyermekek nevelését
közös feladatnak tekinti: a családi
nevelést tiszteletben tartva, kiegészítve kívánja nevelni a gyerekeket,
ezért egyenrangú partneri kapcsolatot igyekszik kialakítani a szülőkkel,
amelyben kölcsönösen megoszthatók
a pozitív, illetve negatív érzések. A szülőkkel ezt a kapcsolatot már az első
pillanattól próbálják kialakítani: játékos ismerkedési délutánt szerveznek
az új gyermekek és szüleik számára, a
későbbiekben pedig bevonják őket az
egyes programok, ünnepek előkészületeibe. A szülői értekezletek alkalmával
lehetőség van minden probléma, közös
ügy megvitatására.
– Az óvónők közössége stabil – osztja
meg velem Ilike – jól összeszokott csapat van itt, mindenki más és más személyiség, így jól kiegészítjük egymást.
Ismerjük és elfogadjuk egymás hibáit,
tudjuk kinek mi az erőssége, gyengesége, ugyanazon értékek mentén végezzük munkánkat.
Két éve a Kormány az Életpályamodell bevezetésével jelentősen növelte
az óvónők bérét, ez bizonyos esetekben 60-70 %-os emelkedést jelentett.
Amikor Ilonát erről kérdezem, azt
mondja teljesen elégedettek a béremeléssel, de sajnálattal vették tudomásul,
hogy a technikai dolgozók bére a minimálbér szintjén maradt. Bíznak ab-
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ban, hogy hamarosan az ő fizetésüket
is rendezik, hisz nélkülük nem tudnák
az óvodát működtetni. Ez ügyben fordultak már a Polgármesterhez, aki saját hatáskörében egyszeri juttatásban
részesítette őket.

Önkormányzati pénzből tavaly megújult az óvoda udvara: új játékokat,
asztalt kaptak. Az épületben eddig nagyobb felújítás nem történt, de a város
vezetése már tervbe vette a rekonstrukciót. Elhelyezkedéséből adódóan
felmerült az intézmény esetleges erdei
óvodává való alakítása is.

Ilona augusztus közepén nyugdíjba
megy. Munkáját - mint már említettem - nem függetlenített vezetőként
látta el, napközben csoportot vezetett,
utána végezte a vezetői teendőket, este
is iratokkal megrakott táskákkal tért
haza, és otthon folytatta a munkát. A
törvényi változások értelmében tavaly
óta már függetlenítettként kellene vezetői teendőit ellátnia, azonban kérte a
Polgármestert - mivel már csak egy éve
van hátra a nyugdíjig - engedélyezze,
hogy párhuzamosan végezhesse a két
feladatot. A városvezető igent mondott.
– Néha jó megállni, és átgondolni a
múltat, amely az óvónői pályán eltöltött 43 év alatt lepergett. Azok közé
tartozom, akik eredeti céljuk mellett
kitartva próbáltak helytállni, de nyitottak az újra. Tettem azért, mert nagyon
szeretem a gyermekeket, célom mindig
a gyermekekkel való törődés volt – ös�szegzi Ilike a több mint negyven évet,
és közben könnybe lábad a szeme.
• BODONOVICH ÁGNES
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A tér 1897-ben
Erdélyi Mór felvétele, a Kuny Domokos Múzeum tulajdona

„az öreg piarcz”
a kossuth tér és műemlékei
1894-ben, Kossuth Lajos halála után
a köztiszteletben álló és a nemzet
gyászával körülvett államférfi emlékére szerte az országban tereket, főutcákat neveztek el. A tatai főteret egészen
addig Piacnak (Piacz, Piarcz, Öreg Piarcz) hívták. A ’piac’ szó (vessük ös�sze a német Platz-cal, az olasz piazzával) egyszerűen teret jelent. A magyar
nyelvben a szó jelentése kibővült, megváltozott; ma már a vásár helyszíne helyett a vásár eseményét jelenti. A tatai
főtér esetében (amint ezt a Piac szó is
elárulja) a vásár fogalma azonban nagyon is fontos volt. Ne hagyjuk figyelmen kívül a jelzőt sem: az ’öreg’ szó a
régiségben ’nagy’-ot jelentett.
A mai Kossuth tér a középkori Tata
főtere. Az 1305-ben már oppidumként (mezőváros), majd civitasként
(város) említett település 1397-től a
király városa: Zsigmond ekkor szerzi
meg Lackfi István nádor birtokát. A középkori városközpontot itt, a Kossuth
téren kell elképzelnünk egy tágas tér
formájában, melynek határait – térfalát – zártsorúan beépített lakóházak
alkották, homlokzatukon üzletekkel. A
térről indultak ki – a mai utcarendnek
megfelelően – a Komáromba és Kocsra
vezető országutak. A Burgundia városrész utcáját ma Fürdő utcának hívjuk,
a mai Bercsényi utca pedig korábban
Pillingér utca volt. (Beszédes név ez,
képzeljük csak el a tér sarkán a középkori pellengért!) Ezekhez csatlakozott
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a szomszéd város, Tóváros irányába
vezető út, amely a mai Váralja utcának
felel meg. A tér maga vásártartásra
szolgált, tágasságát a vásárok napján
érkező szekerek és sátrak használták
ki. A tér közepén terebélyes épület
emelkedett: a város középkori plébániatemploma, a Szent Balázs-templom.
Erről a gótikus templomépületről, illetve ennek megjelenéséről nem sokat tudunk, mint ahogyan a város középkori
képéről sem.
A 18. század során, amikor a város
egy tekintélyes, magas rangú arisztokrata család, az Esterházyak birtokainak
központjaként épült ki, a tér képe meg-

változott. Esterházy József országbíró,
tábornagy, miután 1727-ben megvásárolta az uradalmat, termőföldről az
elmocsarasodott vidék lecsapolásával,
munkáskézről pedig telepítésekkel
gondoskodott. A tatai főtérre a régi,
szűkös (roskatag?) templom helyett új,
a család reprezentációját kifejező épületet álmodott. Az új templom építése
során alakult át a tér.
Az új plébániatemplom (a Szentkereszt-templom, közkeletű nevén
Nagytemplom) 1751-ben letett alapkövének szövege őrzi Esterházy József
gróf szándékának emlékét. Ekkor már
három éve az ifjabb Esterházy József
az uradalom birtokosa, aki „hűségesen megtartotta atyja fogadalmát”,
és lerakta az új egyház alapjait. Az új
templom helyét a tér délkeleti oldalán
jelölték ki, emiatt itt két házat és tel-

A tér a 20. század közepén
A felvétel a Kuny Domokos Múzeum tulajdona
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ket felszámoltak. Amikor az építkezés
olyannyira előrehaladt, hogy a belső
térben meg lehetett tartani az első
szentmisét 1778. november 12-én, sor
kerülhetett a téren álló régi templom
elhagyására. Az épületet ekkor elbontották, de helyét, az évszázadokon át
itt zajló devóció színterét, a kor kegyességének megfelelően meg akarták jelölni. Kezdetben arra gondoltak,
hogy a Kálvária-kápolnához hasonlóan
a szentélyt kápolnaként (a középkori
egyház ereklyéjeként) tartják meg. Végül egy „modernebb” megoldás mellett
döntöttek. A barokk város terét (a mintaadó pápai Rómától Budáig, Sopronig,
Komáromig, Győrig) szobrászati alkotások díszítik, a védőszentek, Szűz Mária, a Szentháromság bajelhárító alakjaival. Tatán is a háború, a pestis és az
éhínség ellen oltalmazó, univerzális és
erős védőszent, az eget a földdel, a halandók körét a mennyel összekötő Szűz
Mária szobrának felállításáról határozott a gróf. „Nagyméltóságú Esterházy
Ferenc gróf úr, az ő kimagasló kegyességéből a piactéren, a szentély helyén,
ahol egykor a régi templom magasodott, a saját költségén a Boldogságos
Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása
háromszögletű szobrának készítéséről
gondoskodott olyannyira, hogy a képmás meglehetősen sok hívő jelenlétében, dobok és harsonák hangja között
1784. október 29. napján a helyére lett
húzva és fel lett állítva” – írja Bezerédy
Ignác régens.
A tér tehát 1784 után majd kétszáz
éven keresztül egy meglehetősen tágas („öreg”), sík, üres tér képét mutatja, melyet részben emeletes, részben földszintes házak szegélyeznek, s
melynek közepén egy karcsú pilléren
a Szűzanya szobra áll. A lakóházakat
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rác és zsidó kereskedőcsaládok bérlik,
illetve az uradalom hivatalnokainak
(tisztjeinek) szolgálati lakásait, irodáit
alakították ki bennük. A főtér házainak
sorában találjuk 1845-ben a váras házát (a mai városháza helyén egy korábbi, földszintes épület állt, az éjjeli
őr és dobos1 szállásával), a számvevő
lakot, az ügyvédi lakot, a számtartó
lakot, a város oskoláját a magister lakkal, az ispotályt, és a mázsáló házat2. A
korábbi zeneiskola (Kossuth tér 10.)
épületének elődje a Griff vendégfogadó
volt, Zink Antal vasárus házában pedig
(Kossuth tér 8.) az üzlet mellett kávéház is működött. A hatalmas tér csak a
híres tatai hetivásárok alkalmával telt
meg. A szerda a zöldségpiac napja volt,
de a szombat a maga nyüzsgésével a
mai plázákkal venné fel a versenyt. Vá-

és művészettörténészek által végzett
városképi vizsgálat a tatai főtéren is
új eredményre vezetett. Felismerték a Kossuth tér terebélyes, trapéz
alaprajzú formájában a középkori főtér idomát, amelynek épsége csak a
Nagytemplom előtti foghíj esetében
(a templomépítés érdekében végzett
bontás miatt) sérült. Ezt a hiányzó
térfalat próbálták itt a terméskővel felfalazott, monumentális megjelenésű
lépcsősorral pótolni. A pódiumszerűen
kialakított, teraszos lépcsősor arra is
jó, hogy összekösse a hatalmas épületet a tér földszintes házsorával. Magyary zseniális ötletét az ismert budapesti
építész, Wälder Gyula terve alapján valósították meg 1940-ben.
A Magyary Zoltán által kezdeményezett várostörténeti kutatások (melyek

Söréttorony fotó: sipos zoltán
sárosok sátrai borították a teret, ahol a
csizmától a csirkeitatóig mindent meg
lehetett vásárolni, amire a város lakóinak csak szüksége volt.
Az 1930-as években megindult a
menetrend szerinti buszközlekedés. A
kocsik a téren várakoztak, és a vasútállomásra vitték az utasokat. (Ma már
nehéz elképzelni, hogy a buszközlekedés csomópontja a buszpályaudvar
felépítéséig, az 1970-es évekig a téren
marad.)
Magyary Zoltán Tatára irányuló városfejlesztési törekvései során olyan,
a maguk korában merészen újnak számító fogalmakkal találkozunk, mint
pl. idegenforgalom, urbanisztika, városképi vizsgálat stb. Tevékenységébe
ezeken a területeken is a kor legjobb
szakembereit vonta be. Az építészek

során egy fiatal művészettörténész,
Révhelyi Elemér felkutatta a város
múltjának nagy mestereit, a nevek
mellé életrajzi adatokat, művészeti
kapcsolatokat, életműveket is rendelve) legnagyobb eredménye Fellner
Jakab jelentőségének tisztázása volt.
Fellner a 18. század második felében
tevékenykedett Tatán; a fiatal pallérból
itt lett építőmester, sőt nemesi rangot
nyert építész. Az ekkor már nagy ütemben berendezkedő uradalom és a lendületesen épülő város tervei a Fellner
vezette uradalmi építési irodában születtek meg. Fellner a városhoz kötődött
akkor is, amikor a Pápán birtokos Eszterházy Károly egri püspök megbízására dolgozott. Életművét végigkíséri
a Nagytemplom építkezése. Az Anton
Pilgram tartományi építőmester ál-

1: éjjeliőr és dobos: a város alkalmazásában álló bakter és kisbíró
2: számvevő=belső ellenőr, revizor; számtartó=könyvelő; magister=tanító; ispotály=kórház
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tal készített terv kivitelezésére kapott
megbízást, ő vezette a hosszan elhúzódó építkezést, és feljegyezték, hogy az
új templomban tartott első szentmise
alkalmával örömében könnyezett. Azután két év múlva, 1780-ban ennek a
templomnak a kriptájába temették.
Magyary Zoltán, Fellner Jakab életművét elismerve és felmérve a korszak
jelentőségét a város történetében, alakulásában 1940-ben a lépcsősor felépítésével párhuzamosan állíttatta fel
Fellner szobrát a Nagytemplom elé.
(Érdekes, hogy a szoborhoz készült,
szép szövegezésű emléktábla kissé
odébb, a templom falára került.)
Az 1960-as években a tér szélsőséges átalakítását kísérhették figyelemmel a tataiak. A hetivásárok helyén, a
tér közepén parkot alakítottak ki virágágyásokkal, facsemetékkel és vízmedencével, amely mellé egy modern szobor került. Ettől kezdve az égbe tekintő
Mária és a földre néző lány együtt őrzi
és uralja a teret. A posta előtti részen
működött ekkor még a buszpályaudvar
is. A hajdani Engländer-féle nyomda és
könyvkereskedés helyén (Fürdő u. 1.)
papírboltot rendeztek be, a Mázsaház
folyosója alatt üzletek nyíltak, a pol-

Hetivásár a téren, 1900 körül
Dornyay Béla felvétele, a Kuny Domokos Múzeum tulajdona

gári olvasókörök székháza, a Kaszinó
mentőállomás volt. Fontos körülmény:
a parkot morcos, idős parkőr bácsi felügyelte!
A tér védett műemléki övezet. Teljes,
sértetlen egységében mutatja a középkori alapokon létesített barokk városközpontot. A térfal házai késő barokk,
kora klasszicista formát mutatnak,
nagyon kevés átalakítással. A házak
között műemléki nyilvántartásban sze-

replő épületek is vannak, ilyen a 9-es
számú (Zink Antal vasárus háza), a 11es számú, emeletes épület (a régi ispita,
majd kaszinó, ma gimnázium), a 15-ös
számú plébániaház, a 17-18-as számú,
hatalmas épület, amelynek hosszú, utcai homlokzatát az egyes tulajdonosok
különbözőképpen újították fel. A Komáromi utca torkolatában újabb műemlék épületek találhatók, eredetileg
is boltokkal megnyitott homlokzatokkal (Komáromi utca 1., 2.). Ugyanígy a
térhez tartozónak érezzük a Bercsényi
utca 1-es számú műemlék épületet, a
Fischer-házat, amely Fischer Wolfgang
tímár háza és üzlete volt az udvar végében műhelyekkel. A tér uralkodó
épülete azonban a történetileg, műemlékileg, művészileg értékes és városképi látványában kiváltképp impozáns
Nagytemplom.

a tér kincsei

A Nagytemplom, 1940 előtt
Révhelyi Elemér felvétele, a Kuny Domokos Múzeum tulajdona
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A Nagytemplom a város legnagyobb, műemléki, a művészettörténeti
szakirodalomban leginkább számon
tartott épülete. Ahogy a Márványhegy
(Kálvária-domb) lejtőjén magasodik,
uralja a teret, az óvárost, de a városba
érkezőt már messziről fogadja, akár
Dunaalmás, akár Komárom felől közeledik a városhoz. A kéttornyos homlokzat lenyűgöző. A figyelmes néző a belső terek, szintek logikus, áttekinthető
rendszerét olvashatja le róla, de ténylegesen is akad olvasnivaló a szemlélő
számára, mert a kissé kopott Esterházy-címerrel koronázott porta speciosa
(díszkapu) szemöldökpárkánya fölött
felirat emlékezik meg az építtetőről. A
templom megáldásának évében elhelyezett inscriptio szövege: AETERNO
NUMINI FRANCISCUS COMES ESZTERHÁZY de GALÁNTHA NICOLAI FILIUS
ANNO MDCCLXXXIV. (Magyarul: Az
TATAI PATRIÓTA

Örökkévaló Istennek Galánthai Eszterházy Ferenc gróf, Miklósnak fia 1784.
évben.)
A két torony közti oromzaton füzéres
talapzaton magasodik fel a kereszt. Katolikus templomoknál e helyen szokás
a templom védőszentjét megörökíteni,
itt is erről van szó. Ne csupán a keresztény vallás jelét lássuk tehát e keresztben, hanem a titulust is, ugyanis ez a
plébániatemplomot a Szent Kereszt
felmagasztalásának tiszteletére szentelték fel.
A főoltár ugyanígy a Szent Keresztfát
mutatja. A nagyszabású belső térben
minden a szépen faragott és csiszolt
márvány3 halvány bíborszínét tükrözi
vissza. A lenyűgöző belső tér, a falpillér-kötegek ritmusával, a függőkupolákkal Anton Pilgram szellemét, a hazai
késő barokk stílusát őrzi. A pillérfejezeteken, nyíláskereteken kibúvó fesztonok (levélfüzérek) a magyar copf jellegzetes ornamensei. Az épület egésze
Fellner szellemében egységesül, aki
az Eszterházy Károlynak épített pápai
plébániatemplom esetében reprodukálta, sőt talán felül is múlta a tatai tervet. Fellner halála (1780) után Grossmann József építőmester folytatta a
templom belsőépítészeti tervezését.
Sajnálatos, hogy a fiatal építész korai
halála (1785) miatt már nem érhette
meg szószék- és oltárterveinek kivitelezését.
Keletkezésének körülményeiben a
Nagytemplom építésével szorosan ös�szefügg a téren álló Immaculata-szobor, melynek mesterei is a templomon
párhuzamosan dolgozó mesterek. A
szobrász Schweiger Antal, a fajanszgyár mintázó mestere, aki kerámia

Fellner Jakab szobra fotó: sipos zoltán
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Nagytemplom fotó: sipos zoltán
kisplasztikában már módot kapott
mind Maria Immaculata, mind a kereszten függő Krisztus alakjának megformálására. Ez esetben életnagyságon
felüli formában, kőből, illetve fából
faragta ezeket a főtérre, illetve a templom főoltárára.
A szobor talapzatát és kerek bázisát
az eredeti mészkő baluszterek által
tartott kovácsoltvas lánc veszi körbe.
Mit jelent Maria Immaculata alakja a
tér közepén? Amint láttuk, oltalmazó,
bajelhárító szerepe szerint e helyen a
város védőszentje ő. Mária apokaliptikus attribútumaival a kor népszerű
ikonográfiai típusát képviseli: a világmindenséget jelképező glóbuszon áll,
lába a gonosz tekergő kígyójára tapos,
feje körül tizenkét csillagból álló korona aranylik.
A szobortalapzat karcsú, obeliszkként magasodó háromszög alaprajzú
idoma azonban meglehetősen szokatlan. A pestisjárvány alkalmával állított
fogadalmi
Szentháromság-szobrok
(Buda, Komárom, Szőny stb.) mellékalakjai, a védőszentekkel, az angyalkákkal, a felhőkkel, melyek között Mária
a Szentháromság körébe emelkedik,
általában háromszög alapú pillér kö-

rül rendeződnek. Itt is erről van szó:
e nagy Szentháromság emlékek szűkített változata valósult meg Tatán, ahol
a háromszög alapú pillér önmagában,
mellékalakok nélkül képviseli a Szűzanyát fogadó Szentháromságot.
Az egykori mezőváros terét díszítő
szobor, mely a városvédő szerepbe helyezett Máriát ábrázolja, a város másik
két vallásos tárgyú (és szintén Schweiger által faragott) barokk szobrával
együtt képez egységet. A Kálvária-szoborcsoport és a Nepomuki Szent János-hídszobor a korabeli település kiterjedését rajzolja ki.
A tér szerves történeti és építészeti egység, melynek egyes elemei – a
barokk és klasszicista épületek, több
esetben eklektikusan átalakított homlokzatokkal – a tér folyamatos használatát mutatják. A téren mégis teljes az
összhang a házak tömegét, a homlokzattal párhuzamos nyeregtetőit látva,
zárt, boltozott kapualjait, homlokzatainak rendjét tekintve. Vegyük észre,
hogy a téren egyetlen új ház sincsen!
Egységbe foglalja a látványt a tatai vörös mészkő (márvány) gyakori haszná3: A jellegzetes tatai jura vörösmészkő közkeletű neve
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lata, amelyet a lábazatok burkolatánál,
a kerékvetőknél, a lépcsőknél, a kapuk
keretelésén, az ablakok könyöklőin figyelhetünk meg.
A tér 20. századi szobrai nem zavarják meg a tér látványát. Kőből faragott,
figurális szobrok, amelyek közérthetőségük mellett tartalmi, érzelmi oldalról
is hatást tudnak gyakorolni a mellettük
elsiető városlakókra.
Ungvári Lajos Fellner Jakab-szobra
a legméltóbb helyre került: az elé az
épület elé, amely az építőmester itteni
működésének tengelyében állt, s amely
az ide való kötődését megpecsételi,
mint végső nyughelye. Maga a szobor
nagyon szép alkotás, méltóságteljes,
tömör, lényegre törő. Fellner Jakab kezében tervet szorongatva, határozott
tekintettel néz a távolba (az általa épített jövőbe). Az alak stilizált oszlopfőn
áll (kettős jelkép: mesterségének jele
és 1773-ban elnyert nemesi címerének képe is egy oszlop). A szobor egy
1940-ben még fiatal, fővárosi mester
alkotása, akit Magyary Zoltán fedezett
fel és látott el a megbízással. (Ugyanígy
köszönhetjük Magyarynak a nagyszerű
Keresztelő Szent János-szobrot is, Kovács Mária alkotását.)
A tér harmadik szobra Brém Ferenc
Vízbenéző lány című alkotása 1964ből. Kifejezetten a parkosítás részeként, a kis medencével összefüggésben
született itt a városi tanács megrendelésére a szobor. Csak a nagyszerű
mesternek köszönhető, hogy a szelíd
mosolyú, merengő tekintetű lányka
hibátlan megformálású szobra a mai
napig megállja helyét. A tatabányai
szobrász a korszak meghatározó mestere volt, talán a legjobb szobrász a
megyében.
Tata városképében ma is jól felismerhető a hajdani két városmag, Tata
és Tóváros központja. Az „óváros” kifejezés azonban csak Tatára érvényes,
mert a másik városmagot sújtó drámai átépítés Tóvároson felszámolta a
tataihoz hasonló, terebélyes, vidékies,
provinciális barokk főteret és utcaszerkezetet. Tekintsünk hát így a tatai
főtérre: mint az egykori dunántúli város, a földesúri város jól kirajzolódó
fórumára, piacterére, „Öreg Piarczára”,
ahol még ma is ugyanúgy érzékelhető
az üzletek és hivatalok körüli nyüzsgés
és a kisvárosi nyugalom, mint az előző
évszázadokban.

Ikarus buszok a posta előtt, 1960-as évek
A felvétel a Kuny Domokos Múzeum tulajdona
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IRODALOM
pribojszky mátyás

a tatai platánkirály manója: jokli
(tatai mese - felnőtteknek is)
…Előző este sokáig hallgatta a rádiót,
azon aludt el, Mátyás király környezetének mindennapjairól beszélt egy történész szakszerűen, érdekfeszítőn, izgalmasan. Szerette az ilyen, történelmi
témájú műsorokat. Nehezen jött álom
a szemére. Arra a mondatra emlékezett
utolsóként, hogy a király gyorsfutárt
küld, de, hogy hová, miért, azt már nem
tudta meg, hirtelen aludt el. Álmában
mintha folytatódott volna a műsor; arra
riadt fel, hogy marcona, állig felfegyverzett, páncélos vitéz áll az ágya mellett,
kardját a parkettához ütögeti, erre a
ritmusra beszélt, keményen, pattogón,
ellentmondást nem tűrőn:
- Ébredj fel, Pinka Péter! Azon nyomban öltözz és indulj! Várnak rád!
Pinka Péternek komoly hivatala volt,
s ettől kissé rátarti lett: a tatai várban
dolgozott, s mint a múzeumi takarítókülönítmény csoportvezetője jelentékeny
személy volt, s ezt a fontosságot mélyen
átérezte, és éreztette, büszke volt rá.
Álmában kérdezni próbált, hová induljon, ki vár rá, de a vitéz olyan zordonan meredt rá, hogy nem mert kérdezősködni. Valószínűleg az alvás ismét
győzött, mert az álomlátomás hirtelen
szertefoszlott, s a vitéz alakja csak derengéskor bukkant fel újból, de akkor
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még kényszerítőbb erővel, fenyegető
modorban szólította fel:
- Mire vársz, még Pinka Péter?
Öltözz, indulj, várnak! Nehogy lekéss a
találkozóról!
- Máris öltözöm, de hová menjek,
ki vár rám? - habogta félálomban Pinka
Péter.
- Ne kérdezz, csak tedd, amit parancsolok, majd érezni fogod, hová kell
menned. Bízd magad a megérzéseidre.
S most kifelé az ágyból, mert megjárod!
A vitéz felemelte csillogó buzogányát, és
kissé közelebb libbent, mintha támadni
akarna. Pinka Péter nem mert tovább
ellenkezni, szemei éberre nyíltak, s kipattant az ágyból. Rápillantott a világító faliórára: pontosan négyet mutatott.
Még aludhattam volna, méltatlankodott, de azért a kezei gyorsan mozogtak. A szekrényből kiráncigálta a legvastagabb edzőruháját, meleg zoknit
is talált, arcát hidegvízzel leöblítette,
felkapta legkényelmesebb edzőcipőjét
és kilépett a lakásból. A második emeleten lakott, a lépcsőházból kilátott az
utcára. A közvilágítás gyéren pislogott.
Ameddig ellátott, mozgást nem észlelt,
Amint kilépett az utcára, hűvös kora
reggeli szél legyintette meg az arcát.
Megborzongott, legszívesebben vissza-

fordult volna, tovább aludni, vagy egy
meleg felsőkabátot magára venni. Egy
pillanatig tétovázott, s már fordult volna vissza, amikor elméjében feldördült
az álmában hallott kényszerítő parancs,
a páncélos vitéz recsegő hangja:
- Ne merészelj visszafordulni, mert
ágyastól hurcollak a pokolba!
Ettől úgy megdöbbent, hogy lábujjhegyen osont tovább. Így ért ki a Keszthelyi úti szélesebb járdáig. Ott, mint egy
holdkóros, jobbra fordult, elhagyta a
volt Takarékszövetkezet tornyos épületét, s folytatta útját. Csoszogó léptekkel
jutott el a Hajdú utcai kereszteződésig.
Ott bizonytalankodva megállt, s töprengett, merre tovább; a Kórház irányába
forduljon, és pihenjen meg a Hősök terén a trombitáló katona hősi szobránál
kedvenc padján, vagy forduljon balra,
netán jobbra? Figyelt befelé, hátha valóban megérzi a parancsot, hová kell
mennie, s ki az, akinél jelentkeznie kell?
S főként, miért?
Aztán, anélkül, hogy bármi jelzést kapott volna, akaratlanul balra fordult. A
Stranszky házig ment, ott újból megtorpant, s várt, hátha ismét jelez a belső
hang. Ám az nem jelzett semmit. Jobb
ötlet híján rágyújtott egy cigarettára,
mélyen leszívta a füstöt. A szellő a vár
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felé vitte a füstöt.
Ezt jeladásnak vélte, és elindult a füst
után. Sötét volt, itt semmilyen világítás
nincs, de emlékezett, hogy a kis utcácska rövid, széles, egyenes, hepehupás.
Végén boltíves, barokk kapu alatt kell
áthaladnia, aztán már a tó vize mutatja
az utat. Baloldalt az építkezésről kivillant némi gyengécske fény, talán az éjjeliőr kapcsolta fel a villanyt, hogy lássa,
merre kell körbejárnia a területét. Ennek megörült, nem árt egy kis útmutató.
Áthaladt a boltíves kapu alatt, s rögtön
meglátta a vöröslő égbolton kirajzolódni vénséges barátját, az öreg platánóriást. Eltéveszthetetlen volt, méltóságos,
tiszteletre méltó. Szokása szerint közel
sétált hozzá, megsimogatta a fa derekát
és pajtáskodva megszólította:
- Jó reggelt, Öregúr! Milyen volt a tél?
Hosszú, mi? Jól vagy?
Három pad is áll ott, kitapogatta az
egyiket és lehuppant rá. Közben tovább
folytatta gondolatban a beszélgetést a
fával:
- Nem lettél beteg Öregúr? A gyökereid rendben vannak? Nem tett bennük
kárt a hideg? Szerencsére, nem volt
kemény a tél. A vén fa lombjai mintha
igenlőn bólogattak volna, legalább is
Péter úgy vélte, de az is lehet, hogy csak
a szél borzolta éppen feléje az ágakat,
vagyis képzelődött.
Merthogy időközben felerősödött a
szél. Nem viharosan, épp csak, hogy ös�szeborzolta Pinka Péter haját, de ahhoz
elég volt, hogy az eget borító felhőket
szerte-széjjel fújja, kitisztult az ég. Előmerészkedett a hold. Egyszeriben fellángolt a tó tükre, a ragyogó holdsugár
beborította a bodrozó víz teljes felszínét
és ezerszeres fényözönt árasztott vissza.
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Az „Öregúr” levelei is felragyogtak, még
a vézna, alig kibomlott, üde, zsenge levelek is felszisszentek. Pinka Péter elvarázsolva gyönyörködött a látványban,
szemei lecsukódtak, feje félrebillent, félig alva kérdezte:
- Te hívattál, Öregúr? Itt vagyok! Megérkeztem. Mit kívánsz tőlem?
S ekkor különleges dolog történt:
Pinka Péter agyában felsejlett egy
hang. Honnan jött? Mindegy! Az a fontos, hogy megértette! Úgy érezte, hogy
az öreg platán szólt hozzá:
- Igen, én hívtalak! S azért Téged, mert
Te néha télen is meglátogatsz, és megkérdezted, hogy vagyok, hogyan viseltem a telet. Ez jólesik nekem. No persze,
ti, akiket én embereknek neveztem el
magamban, nem is sejtitek, hogy mi fák
is épp úgy képesek vagyunk érezni, mint
ti, örülünk, félünk, bánkódunk. Ezért, ha
az emberektől simogatást, jó szót, gondoskodást kapunk, örülünk, s ilyenkor a
nedveink gyorsabban keringenek, ellenben, ha bántanak minket, a keringésünk
lelassul. Képes mindezt megérteni egy
apró ember? Te megérted?
- Megértem, Platánapó. Mi is pontosan ugyanígy érzünk. Sajnáltunk, amikor ez a szörnyű seb keletkezett az ágaid között.
- Ne is emlékeztess rá! Régen történt!
Gyalázat! Villámcsapás volt, ami ellen a
fák nem védekezhetnek. Az emberek türelmetlenek voltak, nem bíztak bennem,
nem várták ki, hogy magam növesszek
új ágat az elpusztult helyén, betömték
valami kemény förtelmes idegenséggel,
ami azóta is kínoz, de nem lökhetem ki a
testemből, mert a nedvkeringésem lelassult, erőtlenné vált körülötte. Viselnem
kell, s szégyenkezem a kedves emberek,
a barátaim előtt. Pedig nem én tehetek
róla. Lám, te sose csúfoltál érte.
- Ne búslakodj az embereken,
Platánapó, rajtam is, másokon is vannak
sérülések. Azt viszont valóban kevesen
tudják, hogy a fák is éreznek, s ha meglátnak egy baltás embert, rettegnek.
Én így ismertelek meg sérülten, mégis
megszerettelek, a sebeddel együtt. Nem
a te szégyened, hanem azoké, akik ezt
az idegenséget odarakták. Remélem,
növesztesz helyette új ágat, szebbet, nagyobbat, s akkor kigyógyítunk az idegen
anyagból. Akkor is te vagy a város legszebb fája, a fák királya!
- Köszönöm a vigasztaló szavakat!
Ezért megjutalmazlak!
- Miért tennéd? Hiszen te magad vagy
a jutalom, a szépséges látvány nekem
őszintén öröm. Nem jutalomért mondtam, hanem mert igazán így érzem.
- Annál jobb! Majd meglátod. Elkül-

döm hozzád az erőmet, találkozz vele.
Kívánhatsz, amit akarsz, mert nagy varázserőt adok neki, számára nincs lehetetlen, s ha túl nagy a feladat, én segítek
neki. Kicsit kelekótya, de jóravaló lény, ő
az én Manóm. Nevet is adtam neki: Jokli.
Így szólíthatod, érteni fogja…Vajon embernév ez? De nevezheted egyszerűen
Manónak is. A Joklit talán jobban kedveli, azt állítja, igazi manó név.
- Mindegy, hogy az-e. Úgy nevezem,
ahogy kívánod, és kész. Jó név, ha hallgat rá. Régen jokulátorok járták a világot, akik saját zenéjük kíséretével versben, dalban hirdették a nagyvilág híreit.
A Jokli név rájuk emlékeztet, kedves,
mesebeli név.
- Már itt is vagyok! Hangzott fel egy
kamasz fiú mutálva kuncogó hangja a
Keresztelő Szent János szobor irányából. Pinka Péter meresztgette a szemét,
a korai szürkületben nehezen fedezte fel
az alakot: a szobor lábánál ült, a Hat�tyúetetőnél, hátával neki támaszkodva.
Most kissé előbbre csúszott, egészen a
kis sziget szélére, ekkor látszott a holdfényben, hogy fején kockás anyagból
készült csúcsos, bojtos sapka lötyög, hanyagul félre vágva. Mindenféle csillogó
kövekkel kirakott mellény virított rajta,
csillogott-villogott. Haja oldalt kócosan
buggyant ki a sapka alól, s ettől mulatságosnak, játékosnak tűnt az ábrázata,
a mosolya. Pimaszul vigyorogva a szobor talapzatáról, szempillantás alatt a
szájtátva bámuló Péter melletti padra
libbent.
- Te vagy Pinka Péter? - kérdezte.
Koravén arcát árnyék takarta, csak
élénk, koboldos szemei villogtak.
- Én bizony! És te ki vagy?
- Az én nevem Jokli, s azért küldött az
Öregapám, akit te tiszteletlenül öregúrnak neveztél magadban, hogy egy
holdtölte időre szolgáljalak, teljesítsem
minden kívánságodat, varázsoljak. Nem
szívesen szolgállak, de nincs választásom, Öregapám szava parancs. Engedelmeskedem tehát! Van valami kívánságod? Ne feledd, hogy a varázserőm
végtelen erejű. Természetfeletti, korlátlan erőt kaptam!
- Először is, teríts rám egy meleg,
puha takarót, aztán keríts egy kancsó
finom forralt bort sok fahéjjal, cukorral,
aztán egy jó erős kávét kérek.
- Ez minden, amit kívánsz? – mondta
Jokli szinte csalódottan. - Hát nincs túl
sok eszed!
- Ne félj, majd megjön az is, csak győzzed teljesíteni a parancsaimat.
- No, no!… Azért ne bízd el magad!
Nem tudsz te olyat parancsolni, ami
számomra nehéz lenne. S ha mégis,
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Öregapám segít. Megígérte, azzal indított útnak.
- Sok a beszéd, Jokli, hol van már
az a meleg takaró, meg a többi, amit
kértem?
- De hiszen már minden itt van, csak
nyisd ki jobban a szemed. Ébredj fel
végre!
S valóban, Pinka Péter vállára színes,
vastag, fahéjillatú takaró simult, de
olyan pihe-puha, könnyű volt, hogy nem
vette észre, amiként azt a kis faragott,
ragyogóra csiszolt, márványasztalkát
sem, ami a térde előtt állt, rajta aranycsészék, aranykancsó, s a kért italok.
- Jó, rendben van! Most pedig vigyél
a várba, pontosabban a múzeumba, a
Kőtárba.
Arra gondolt, hogy most, korán reggel
kellene végigtakarítani az egész épületet, mielőtt a látogatók elözönlenék a
termeket. Ahogy kigondolta, máris ott
voltak.
- Na, most mutasd meg, Jokli, mit
tudsz! Egy percet kapsz, hogy, tökéletesen kitakarítsd az egész múzeumot,
lenn, fenn! Rajta! Kezdheted! Ragyogjon
ám minden!
De Jokli nem mozdult, csak keresztbe
tett lábakkal fütyörészve még jobban elterpeszkedett egy díszes karosszéken, és
elégedetten vigyorgott.
- Mi van veled, Jokli? Miért nem engedelmeskedsz? Vissza akarsz menni
Öregapádhoz?
- Nézz körül a várban, Péter úrfi, találsz-e akár egyetlen porszemet is? Már
rég túl vagyok a takarításon. A takarítás nekem csak ennyi... - mutatta, s hetykén csettintett az ujjaival.
Igazat mondott, a termek, folyosók
valóban tökéletesen tiszták voltak. A
képkeretek, kőfaragványok is tisztán
csillogtak. Sosem volt itt ilyen tisztaság.
A csigalépcső mellett, kényelmes bársonyfotelekben ültek, amiket Jokli varázsolt elő a semmiből, s akkorák voltak,
hogy akár fekhelynek, vagy trónszéknek
is beillettek volna. A legkülönösebb az
volt, hogy, mégis látszott a nagy platán,
és a Keresztelő Szent János szobor is felvillant a holdfényben, tisztán látszott
mindkettő, mintha a várfalak üvegből
lennének.
- Hát ezt meg hogyan csináltad, Jokli?
- Óh, ez nekem semmiség! - kacagott
fel a kis varázsló. - Ér még nagyobb
meglepetés is.
- Tehát, igaz, hogy varázsló vagy?
- Próbáld ki! - felelte hányavetin Jokli
- Rendben van - vont vállat Péter - kipróbáljuk. Varázsolj a tenyerembe egy
aranypénzt, de eredetit ám, Mátyás király korából hozzad! Megismerem az
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igazit!
Az aranypénz a következő pillanatban
megcsillant a tenyerén. Hunyadi Mátyás
közismert arcvonásai tisztán kivehetők
voltak még a homályban is.
- Jól van! - bólintott Péter. - Most azt
akarom, hogy legyünk ott, amire gondolok! Tudsz gondolatot olvasni?
- Én mindent tudok, amit kell! - felelte
Jokli hetykén. - Elég csak elgondolnod a
kívánságodat, én azonnal teljesítem.
Máris a Kossuth téren voltak, egy padon, előttük a szökőkút szélén ülő lány
szobrát világította a lassan felkelő nap
fénye.
- Karosszéket!
Kényelmes, puha karosszékben találta
magát.
- Most pedig, lassan, sétáló tempóban
haladjunk végig a Rákóczi utcán. Így,
karosszékben!
- Ahogy parancsolod!
- Sajnos, néhány korai járókelő tüstént előbukkant a Fürdő utca felől.
- Legyünk láthatatlanok!
- Máris azok vagyunk, úrfi! S valóban,
Péter se kezét, se lábát, se Joklit nem látta, csak érezte, hogy vannak.
- No, Jokli, most egy még nagyobb
próbatétel vár rád, ha azt is teljesíted,
elhiszem, hogy igazi, óriási varázserőd
van. Vállalod?
- Állok elébe, Péter úrfi! Vágjunk bele!
- vont vállat Jokli.
- Akkor legyünk ott, amire gondolok. Úgy számíts, hogy a neheze utána
következik.
Péter a várárok vízlevezető zsilipjénél
a kis hídon találta magát, a korlátra
dőlve figyelte a zúgva hömpölygő vizet.
A víz túloldalán, az Öreg vár bástyafalához közel, a náddal ellepett részen
vadkacsák úszkáltak, sőt egy-egy kósza
sirály is átröppent a víz felett. A zsilipnél

az áradat millió cseppre törve, tombolva, menekülve zúdult az úttest alatt átvezető alagúton az Általérbe, egy kis híd
állt az úttest túlsó oldalán is, a Nepomuki szobornál. A híd mellett keskeny, kavicsos ösvény vezetett át a várkanyartól a
közeli főútig. Péter lekanyarodott a kis
ösvényhez. Közben a zavaros vizet nézte szomorúan, amiben törött gallyak,
korhadó falevelek, műanyag palackok,
mindenféle szakadozott ringy-rongyok,
szemetek éktelenkedtek, a víz piszkos�szürkén, lustán kavargott, és orrfacsaró, messze terjedő bűzlő szagot árasztott. A felső szakasz hídjánál elpusztult
kutya foszladozó teteme akadt fel egy
korhadt, faágon. Az ágat zöld penész
vonta be, körülötte felgyülemlett falevelek fedték a felszínt.
- Hát ez a feladat, Jokli! Tisztítsd meg
a vizet a mederrel együtt, az aljáig.
Látni akarom a legalul lévő homokszemeket is! A múzeumban könnyen csettintettél az ujjaiddal, hogy neked a takarítói munka „csak ennyi”. Még mindig
mered ezt állítani?
- Semmivel sem lett gyöngébb az erőm
- mondta vállát vonogatva Jokli, de látszott a képén, hogy a parancs meglepte.
Kelletlenül figyelte a piszkos vizet:
- Csak nem ezt a koszos helyet akarod
velem kitakaríttatni? Hát mi vagyok én?
Ember?…
- Hát… éppenséggel úgy nézel ki. Mi
vagy tehát?
- Magam sem tudom. Öregapám úgy
akarta, hogy emberi külsővel jelenjek
meg előtted. Eddig nem történt velem
ilyesmi. A fában éltem, közte, benne, és
boldog voltam, Te most megzavartad a
nyugalmamat.
- Nem én hívtalak
- Tudom, de miattad történt! Nem baj,
úgyse tart sokáig. Amint vége a holdtöl29
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tének mehetek vissza haza. Ugye, nem
akarod komolyan ezt a nagytakarítást?
- De bizony, éppen azt akarom! Vagy
nem mered vállalni? Ne vitatkozz, mert
végleg emberré válsz.
Jokli először bizonytalanodott el egy
pillanatig. Dadogva válaszolt:
- Hát… hadd… kérdezzem meg Öregapámat, vállalhatom-e? Ha ő engedi, s
ha ő segít, megpróbálom.
- Kérdezd meg!
Jokli megállt egy bokor mellett, rezzenetlenül meredt maga elé, mintha
imádkozna.
- Rendben van, megcsinálom! - kurjantotta vígan.
Alig telt el néhány perc, az Általér vize
átlátszóvá tisztult, s látni lehetett, hogy
békák, és kisebb - nagyobb halak úszkálnak mindenféle vízi növények között
a kavicsos, homokos meder alján. A víz
folyása felgyorsult.
Gyere, sétáljunk tovább! - intett Péter
Joklinak. - Most mutatok valami szépet.
Átsiettek a széles úttesten, onnan ismét lefordultak az Általér immár kristálytiszta vize mellé. Hamarosan kedves kis ligethez érkeztek, ezt nevezik a
Testvérvárosok parkjának.
Egy kör alakú pavilon állt beljebb a
város címerével ékesítve, körben kényelmetlen padokkal. A pavilonban leültek:
- Hogy tetszik itt neked, Jokli pajtás?
- Nem rossz! - nézett körbe hanyagul
a másik. A padok csúnyák, rajtuk ülni
fárasztó lehet.
- Hát tedd kényelmesebbé!
- Milyen legyen? Képzeld el, s olyan
lesz. Párnázottat akarsz?
- Jó lenne, de attól tartok, ha esik az
eső, elázik, s tönkremegy. Kár volna érte,
ha már megvan. Találj ki valami okos
megoldást.
- Csak ennyi a gond? - kacagott fel Jokli.
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- Ezen könnyű segíteni…
A következő pillanatban az összes pad
bőrrel párnázott bevonatot kapott, kényelmes, puha háttámlával, s mindegyik
fölé formás előrehajló sátorszerű kőtetőzet nőtt, ami rossz idő esetén megvédhette a padon ülőket. A padok száma
megduplázódott, s a bevezető ösvény
mellé is került néhány új pad.
Oldalt is kellene védelem, gondolta
Péter. De még a végére se jutott a gondolatnak, az oldalsó védőfal máris megjelent a padoknál.
- Köszönöm, Platánapó! - hálálkodott
magában Péter.
- Na, végre, hogy eszedbe jutottam! zengett fel valahol az elméje mélyén a
válasz.
- Tudod már, mi volt a jutalom, amit
ígértem?
- Tudom Apó, Jokli volt az, aki segít
jót tenni a nevedben a város embereinek. Köszönöm! Azon leszek, hogy sokan
megtudják.
- Hogy tetszik neked ez a kis tér, Jokli?
- Attól függ, mire használjátok mondta vállvonogatva.
- Ünnepségeket szokás itt rendezni,
ha kedves vendégek érkeznek a városba.
Kár, hogy sok a szemét. A rengeteg lehullott falevél, hulladék, folyton elcsúfítják, ráadásul az emberek is rendetlenek,
nem tisztelik a természet szépségeit. Helyettük is szégyellem.
- Akarod, hogy rendet csináljak? - Jokli
szinte megsajnálta Pétert. Ismét csettintett az ujjaival, mint a múzeumban.
- Hálás lennék. Képes vagy rá? Jokli lehunyta szemeit, mintha befelé figyelne.
- Igen! Meg kell tennem. Tessék,
nézz szét! Hol látsz itt rendetlenséget?
Elégedett vagy?
A ligetből minden szemét eltűnt, a
sárgult falevelek egyetlen kupacban egy
félreeső zugban halomban álltak, de a
következő pillanatban a kupac is eltűnt.
A város címere vadonatújként csillogott, mintha lemosták volna a köveket.
Jókora, szépen faragott kőasztalok álltak a padok előtt. A pavilon kétszeresére bővült. Körben a Jokli féle kényelmes
padok várták a pihenőket.
- Köszönöm, Jokli! Szép munka volt!
Köszönöm Jokli, köszönöm, Platánapó!
Hosszú csönd állt be, egyikük se szólt,
ám ekkor történt valami, ami Joklit nagy
ámulatba ejtette: Péter egy szál cigarettát vett elő a zsebéből és meggyújtotta.
- Mit csinálsz, Péter? Mi ez a rossz szagú füstölő a kezedben? Ez forró, éget!
- Ezt úgy nevezik, hogy cigaretta. Ez a
neve. Ti nem ismerhetitek.
- És miért kell ez neked? Fontos? Nagyon kellemetlen szaga van! Pfuj!

- Igazad van, tényleg büdös. Úgy
mondják az emberek, hogy ez szenvedély, amiről nagyon nehéz leszokni. Ha
tudnál segíteni a leszokásban, bizony jó
lenne.
- Hogyan segíthetek?
- Tisztítsd ki belőlem a lerakódott
füstmaradékot, s akkor többé nem kívánom.
Jokli lehunyta szemét és úgy tett,
mintha befelé figyelne, lehet, hogy most
is megerősítésre várt.
Végre kinyílt a szeme, rámosolygott
Péterre, s azt mondta:
- Máris segítek! Figyeld a gondolataidat, és engedelmeskedj!
Péter agyában felsejlett egy érzés:
Nagyon rossz, káros a dohányzás!
Okosabb lesz rá se gyújtani többé.
Azonnal el is nyomta az ujjai közt
parázsló cigarettát, s elhatározta, hogy
többé nem fog rágyújtani. Már az elhatározástól megkönnyebbült.
- Egy gonddal kevesebb lesz - gondolta
magában örömmel.
- Már értem, miért kell figyelnem a
gondolataimat. De mi lesz, ha később
ismét megkívánom?
- Akkor gondolj arra, mi jutott eszedbe
az imént.
Este volt, amikor Péter ráeszmélt:
egész nap nem kívánt cigarettázni.
- Ilyen egyszerű volna? - csodálkozott.
- No, persze, varázslattal!
- Ha így van, minden embert leszoktathatnál a dohányzásról, Jokli, mert
tudd meg, ez nagyon ártalmas szokás,
akár bele is betegedhetnek az emberek,
és sok embernek szenvedélye.
Jokli eltűnődött:
- S ezt mindenki tudja?
- Bizony!
- Nahát, ilyen buták az emberek? Ha
tudják, hogy ártalmas, miért csinálják?
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- Hát ez az… - bólogatott Péter, mert
okosabb válasz neki se jutott az eszébe. A zsebében lévő cigarettásdobozt
nyomban bevágta egy szeméttartóba.
Hallgattak.
Nagy sokára megszólalt Jokli. Hangja
tűnődő, bizonytalan volt:
- Én is kérhetek tőled valamit?
- Mit szeretnél, Jokli? Ha rajtam múlik
örömmel teljesítem a kérésedet.
- Szeretném látni, hogyan élnek az
emberek. Mutasd meg őket közelről.
- Akkor sétálnunk kell a városban,
hogy lásd, milyen az emberi család.
- Család?… Mi az, hogy család. Nem
értem a szót.
- Akkor mindenekelőtt ezt kell megtanulnod. Láttál már olyat, hogy a fa gyökeréből kinő egy szál vessző, egy új ág,
új sarj. Nem önálló fa, csak a gyökérzet
hajtása. Az öreg fa és a fiatal ág összetartoznak. Ha ezt a kis hajtást leválasztjuk a gyökérről, s külön a földbe helyezzük, önálló életet kezd élni, s lehet, hogy
idővel neki is lesznek sarjai. Az eredeti,
amelyik ezt az ágat kinövesztette és az
új fa, s annak ágai rokonok, egy családba tartoznak. Az öregebb az apa, talán
még virágzik is, a virág magot nevel,
ami, ha földbe kerül, kinő és új fa lesz
belőle. A virágot nevezhetjük anyának.
Ez mind együtt a facsalád. Hasonlóan
van az embereknél is, létezik az apa,
és az anya is, léteznek sarjak, rokonok,
csak mi nem virágzunk, pedig kedveljük a virágokat. Apa, anya és a sarjak
jelentik együttesen az embercsaládot.
Ezt tudnod kell, hogy értsd az emberek
világát. Na, menjünk, ismerd meg az
emberek világát!
Péter a sziget vége felé indult, Jokli
izgatottan követte. Időnkén elmaradozott, mert egy-egy bokrot, vadvirágot
hosszasan tanulmányozott. Ismét egy
széles főúthoz értek. Híd melletti lépcsőn kanyarodtak fel, a túlsó oldalon
nagy, lapos épület körül rengeteg ember
nyüzsgött. Jokli kíváncsisága azonnal
fellobbant:
- Mit csinál ott az a sok ember? Talán
ők a család?
- Mielőtt válaszolnék, ismét meg kell
ismerned egy olyan fogalmat, ami csakis az emberek között létezik. Ha valaki
készít egy tárgyat, s az neki felesleges,
igyekszik elcserélni olyanért, ami neki
nincs, de másnak van. Elcserélik. Létezik
viszont egy olyan tárgy, amit mindenért
el lehet cserélni. Ezt úgy hívják, hogy
pénz. De ezt nem lehet csinálni, illetve,
lehet, csak nem szabad. Emlékszel arra
az aranyra, amit a múzeumban varázsoltál nekem? Az a pénz.
- Emlékszem.
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- Nos, például az régen igen értékes pénz volt, amit el lehetett cserélni,
mondjuk egy akkora fáért, mint Platánapó. Hogy ezt tehessék, kell egy hely,
ahová bárki elviheti a feleslegét és pénzre cserélheti, vagy ha csupán pénze van,
arra cseréli, amire akarja. Ezt a helyet
úgy hívják, hogy piac. Amit látsz, az a
sok ember a piac.
- Varázsoljak neked megint olyan
pénzt? Nem nehéz.
- Köszönöm, de most nem. Megyünk
tovább, embervilágot nézni. Az a pénz
ma már nem jó.
Egy sarokhoz értek. Az első ház
emeletes volt, kertjében idős emberek sétáltak, padon ültek, vagy a füvet
gondozták.
- Még egy piac? - Jokli büszke volt magára, hogy felismerte a helyet.
- Nem, kispajtás, ez nem piac, e házban idős emberek élnek, itt laknak,
mert már nagyon fáradtak, nincsenek, s
nem is lesznek újabb sarjaik. Itt óvják,
ápolják őket.
- Milyen idősek?
- Nagyon! Van köztük még 90 éves is!
Jokli csalódottan nézett Péterre.
- Azt ti olyan soknak érzitek? Tudod,
hány éves Öregapám? Egy télen, amikor aludt, megszámoltam a gyűrűit,
s több mint kétszáz gyűrűt találtam
a derekában.
Az emberek, sajnos, nem élnek ilyen
sokáig. Igaz, a fák között is ritka az
olyan hosszú életű, mint Apó, holott vannak sokkal idősebbek is, mint Platánapó, de azok másféle fák.
- Milyenek?
- Rengeteg fafajta létezik, fel se tudnám sorolni, olyan sok. Van például nagyon öreg tölgy, vagy szilfa. De olyat a
környéken nem találsz, mert az emberek nem ültettek ilyeneket a földbe.
- Ha igaz, amit mondtál, akkor a fák
élete az emberektől függ?
- Nem teljesen - jött zavarba Péter.
Családi házak előtt mentek, Jokli kíváncsian bebámult az ablakon.
- Jokli, nem illik bámészkodni az emberek házaiba. Ez csúnya!
- Miért?
- Minden családnak, embernek
megvan a saját élete, ahová nem illik
beleselkedni.
Ballagtak tovább. Péter, észre sem
vette, lassan áttért az utca túloldalára. Éppen az út közepén jártak, amikor
motorzúgást, majd fülsiketítő fékcsikorgást hallott. Ijedten kapta fel a fejét;
egy autó állt tőle alig fél méterre. Előtte
Jokli állt, mintha kezével tartaná fel az
autót. Arcán a szokásos kópés mosoly
ült. A legcsekélyebb erőlködés sem lát-

szott rajta. Úgy vigyorgott, mintha egy
jó csínyt követett volna el.
- Jokli, az életemet mentetted meg!
Köszönöm!
- Nem kell megköszönnöd, ez a dolgom, azért küldtek, hogy vigyázzak rád.
Mi ez a szörnyűség?
- Ez egy jármű, majd később elmagyarázom…
Folytatás a következő számban...
A fotókon a platánkirály legendája c. kiállításon
szerepelt, kortárs képzőművészek alkotásai
láthatóak.

pribojszky mátyás
Okányban, Békés megyében
született, 1931-ben.
Fiatalon
alaperőművekben dolgozott, közel húsz éven át. 1971-ben – elsőként az országban - citeraművészi
működési engedélyt kapott. Ezután hangszerével bejárta a világot
Amerikától Japánig, Moszkvától
Torontóig, Bagdadtól Párizsig.
Közben itthon – és ezt tartotta a
legfontosabbnak – sok-sok ezer
gyereket, felnőttet tanított a népzene – főként a citera – szeretetére. 14 éven át vezette az Országos Nemzetközi Citeratábort.
Első novellái a Kiáltás című lapban jelentek meg. 2014 októberében bekövetkezett haláláig hat
elbeszéléskötete jelent meg, a hetedik már a kiadónál várja a megjelenést. 2001-ben munkásságáért
Kölcsey-díjat, 2014 tavaszán Spangár András-díjat kapott.
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IRODALOM

a tatai piarista főgimnázium
története (1900-1944)
Tata és Tóváros történetének szellemi,
kulturális és tudományos értelemben is kiemelkedő korszaka a 20. század első fele. Ebben meghatározó szerepet játszott a piarista
főgimnázium létrehozása, fejlesztése.
A 20. század kezdetén Tatán és Tóvároson
mozgalom indult a főgimnázium létrehozására. Mindenki felismerte ennek jelentőségét,
hiszen a polgárok elemi, valamint anyagi érdeke volt a kisgimnázium továbbfejlesztése,
mert így a gyermekek nemcsak magasabb
fokú képzést kaphattak, hanem nőttek pályaválasztási lehetőségeik is. Az általános felfogás
szerint a főgimnázium képezte Tata és Tóváros
szellemi életének alapját, de ezt tekintették a
városi fejlődés biztosítékának is. Felismerték,
hogy a főgimnáziummal rendelkező község
városi jelleget nyer, nő a forgalom, fokozódik a
termelés, a kereskedelem és az ipar fellendül.
Ugyanakkor a főgimnázium megalakulását
– a kor szellemének megfelelően - a helyi igényeken túlnövő, nemzeti ügynek tekintették,
mivel „a műveltebb társadalmi osztállyal” fejlesztik, erősítik a nemzet jelenét és jövőjét. A
főgimnáziumhoz kapcsolódó konviktus pedig
a nevelésben játszott meghatározó szerepet.
Megteremtéséhez széleskörű, a lokális kereteket meghaladó összefogásra volt szükség.
Ebben jelentős szerepet játszott az Esterházy
család, Molnár Imre, a kerület országgyűlési
képviselője, Magyar Gábor piarista rendfőnök, Zichy János kultuszminiszter és a minisztérium apparátusa, valamint Pintér Elek
házfőnök–igazgató. Fellépésük, egyeztetésük
teremtette meg az új főgimnáziumi épület
létrehozásának, berendezésének, korszerű
felszerelésének, fenntartásának biztonságos
anyagi feltételeit. Ennek alapját a magyar oktatási kormányzattal kötött szerződése képezte. A magyar állam a gimnázium építésére
300.000 koronát szavazott meg, fenntartáshoz
pedig évente 38.705 korona segélyt biztosított, amelyet Tata és Tóváros 3000 koronával
egészített ki. Komárom Vármegye Törvényhatósági Bizottsága a főgimnázium felszerelését
50.000 koronával támogatta. Ezt helyi pénzügyi szervezetek (Tata és Tóvárosi Takarékpénztár, Tatai Közgazdasági Takarékpénztár,
Tata és Tóvárosi Segélyegylet), a Magyar Általános Kőszénbánya Rt., helyi társadalmi egyesületek (Tóvárosi Polgári Kör, Tatai és Tóvárosi
temetkezési szövetkezet) és magánszemélyek
felajánlásai egészítették ki.
Az új főgimnázium épületét a kor egyik
legkiemelkedőbb építésze, Baumgarten Sándor tervezte az egri líceum mintájára. Helyét
a rendház tópart felőli részén jelölték ki. Az
építkezés ügyeinek koordinálására Végrehajtó
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Bizottságot hoztak létre.
Abban bíztak, hogy már tavasszal megkezdődhet az építkezés, de az időpont először
júniusra, majd júliusra tolódott, végül szeptember 6-án kezdték meg az alapok ásását. Az
építkezés nagyon lassan haladt, akadozott az
anyagutánpótlás, minőségi kifogások is felmerültek, a vállalkozók kevés mestert és segédet
alkalmaztak. December végére az I. emelet
elkészült, de a fagyos időszak miatt másfél hónapra felfüggesztették a munkát. Március 9-én
délután 4 órakor megtartották a főgimnázium
bokrétaünnepét, október 14-én pedig mind
a hét osztály beköltözött az új épületbe. Az új
épület környékének rendezésére száztizennégy fát, továbbá díszbokrokat és cserjéket
ültettek el a gimnázium udvarán.
A főgimnázium elkészülése után két évvel,
az I. világháború válságos helyzetet teremtett
tanároknak és diákoknak egyaránt. A tanárok egy része hadkötelesként vagy tábori lelkészként a fronton szolgált. A hátországban,
Tatán az oktatást-nevelést sokkal nehezebb
körülmények között végezték. A tanévek megrövidültek, a tananyagot csökkentették, és a
harctérről érkező hírek elvonták a tanulók
figyelmét. A tanárok maguk is aktívan részt
vállaltak a gyűjtések szervezésben. A háborús
mozgósítás a diákokra is kiterjedt, összesen
negyvenketten teljesítettek frontszolgálatot.
Ezekben a nehéz években a tatai piarista
főgimnázium gyűjtésekkel, pénzadománnyal
támogatta a különböző rászoruló csoportokat
(vak gyermekek, a tüdőbetegeket gondozó
József Szanatórium, a beteg gyermekeket gyógyító Zsófia Szanatórium, Országos Gyermekvédő Liga, Zita Otthon, katonák karácsonyi
megajándékozása, katonasírok karbantartása,
Vöröskereszt).
Egyre nagyobb nehézséget okozott a tanári
kar és a konviktus ellátása. Az általános drágaságot súlyosbították az élelmezéssel kapcsolatos központi intézkedések (fejadag bevezetése, a rekvirálás).
Az I. világháborút követő nehéz gazdasági
körülmények között történt a főgimnázium
berendezése és felszerelése. Az 1930-as évek
elejére a cementborítású tantermeket bepadlózták, a padokat kicserélték, az előadókban
lépcsőzetes ülőrendet alakítottak ki, a szertárakat megfelelő felszereléssel látták el.
Ezzel párhuzamosan nagyobb volumenű
beruházásokra is sor került. Ezek közé tartozott az új internátus építése, amely Tata-Tóváros fejlődését is szolgálta gazdasági és szellemi
értelemben egyaránt. Ugyanakkor közhivatalra és értelmiségi pályára is sikeresen felkészítő
intézménnyé vált. Ezt tanúsítja, hogy számos

előkelő család sarja nevelkedett itt.
A tatai konviktus a kor modern igényeinek
már nem felelt meg, ez nagy beruházást igényelt. Az új épületet Hültl Dezső tervezte, a
rendház négyzet alakú területének be nem
épített szakaszára. A rendi tanács Radó Sándort bízta meg a kivitelezéssel. 1929. június
1-jén indult meg az előkészítő földmunka, június 26-án pedig megkezdődött a tényleges
építkezés. A munkálatok olyan jól haladtak,
hogy szeptember 28-án délután fél ötkor
megtarthatták a bokrétaünnepélyt. Az új épületszárny 1930. szeptember elejére elkészült.
Az új konviktus a modern pedagógia minden
követelményének, és a kor legmagasabb szintű elvárásainak is megfelelt. Az épület napos
oldalra nézett. A szobák tágasak, kényelmesek
voltak, és az egész épületet villanyvilágítással
és vízvezetékkel látták el. A rendházat is korszerűsítették (renoválás, tetőjavítás, csatorna
és emésztőrendszer modernizálása, udvari
járda).
Az 1930-as években Lukáts József igazgatósága alatt fellendült a konviktusi élet. A
főgimnázium a város, sőt a régió kulturális
központjává vált. Az átalakított díszteremben
évente négyszer tartottak hangversenyt, és itt
rendezték meg az Erdélyi Szépmíves Céh kiállítását is.
Az 1940-es évek kezdetén már csak a legszükségesebb helyreállításokat, fejlesztéseket
végezték el. A bejáró tanulók magas száma
miatt azonban szükségessé vált egy új diákotthon létrehozása. Az épület 1944 áprilisára
elkészült, befejezését azonban meggátolta a
háború.
Talán mindez jól érzékelteti azt, hogy Tatán
a 20. század első felében, milyen heroikus erőfeszítéssel teremtették meg a korszerű oktatás
és nevelés feltételeit.
• IFJ. DR. RABÁR FERENC

Ha a gimnázium története részletesebben érdekli, olvassa el ifj. dr. Rabár Ferencnek a fenti
címmel, 2014-ben megjelent könyvét.

fotó: sipos zoltán
TATAI PATRIÓTA

KULTÚRA
fotó: hunyáné izsáki zsuzsanna

in memoriam dr. körmendi géza
Február 2-án kísértük utolsó útjára
iskolánk nyugalmazott igazgatóját, dr.
Körmendi Gézát. Sokoldalú, elhivatott
tanár, korszakos jelentőségű igazgató
volt, akinek az irányítása alatt, 1967
és 1983 között gimnáziumunk az ország legelismertebb iskolái közé emelkedett. Ő vezette a fakultatív oktatási
kísérlet országos igazgatói munkaközösségét, tapasztalatait pedagógiai
folyóiratokban publikálta. Pályafutása
alatt több történelmi, nyelvtudományi, néprajzi, pedagógiai és társadalmi
szervezetnek volt a tagja.
Aktív közéleti tevékenységének
eredményeként alapítója volt, a Tatai
Gimnázium Öregdiákjai, a Mozgáskorlátozottak
Komárom-Esztergom
Megyei Egyesületének és Tata Baráti
Körének. Helytörténeti, néprajzi, nyelvészeti könyvei jelentek meg, tanulmányainak és cikkeinek száma meghaladja a százat.
Számos kitüntetése jelzi elismertségét: legmagasabb állami kitüntetése
a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje. Elnyerte a legrangosabb
szakmai díjakat, az Apáczai Csere János-díjat és az Eötvös József-díjat. A
helyi közösség 2013-ban Tata Város
Zsigmond Király Díját adományozta
munkássága elismeréseként.
Nyugalmazása után is folyamatosan
tartotta a kapcsolatot intézményünkTATAI PATRIÓTA

„Mind elmegyünk, a ringatózó fák alól mind elmegyünk,
a párás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át
a száraz ég alá, ahányan így együtt vagyunk,
olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép,
végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad
és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain,
tornyok fölé, olyik még visszanéz és látni vágy,
hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán
ajtó mellett, piros ernyő alatt, de késő már, gyerünk,
ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk
mindig másként a csillagok mögött, a puszta körfalán,
ahányan végre így együtt vagyunk, mind elmegyünk.”
kel. Összeállította a Kegyes tanítórend
tatai gimnáziuma (1765-1948), az
Állami Gimnázium (1948-1951), valamint az Eötvös József Gimnázium
(1951-2002) tanulóinak és tanárainak
névtárát.
Néhány évvel ezelőtt egy tanítványunk interjút készített vele, melyben
azt kérdezte, mi indította az írásra. Dr.
Körmendi Géza azt válaszolta: „Maradandót alkotni. Ez érdekes dolog.”
Majd így folytatta: „A Földön átutazóban vagyunk, itt küldetésünk van. Az
életet hit és szeretet nélkül nem lehet
élni. Szeretettel kell végezni a munkát.
Ha a tanítás ez, akkor a tanítványt kell
szeretni. Szeretni kell embertársainkat
vagy bárkit. Az idegeneket is. Ez erőt
ad. Hit és szeretet nélkül nem érdemes

élni. Az életben vannak ma is csodák.
Mindenki életében.”
E hitvallás jól tükrözi egyéniségét, és
magyarázza, hogyan vált dr. Körmendi
Géza, a köztiszteletben álló igazgató úr,
tudós kutató mindenki számára Géza
bácsivá, szűkebb és tágabb környezetében valóságos egy személyes intézménnyé. Távozásával pótolhatatlan
veszteség ért mindnyájunkat.
A sors különös szeszélye, hogy temetésének napja egybeesett névadónk,
Eötvös József halálának időpontjával, s
az Eötvös-napon immár rá is emlékeztünk. Derűt sugárzó alakját kegyelettel
megőrizzük.
• CSÚZYNÉ HARASZTOSI JULIANNA
EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
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dr. körmendi géza búcsúztatása

Kedves Iza néni! Gyászoló család, rokonok, barátok, munkatársak, ismerősök, tisztelők és tanítványok!
Dr. Körmendi Géza Tatán született
1929-ben. Általános és középiskolai
tanulmányait is szülővárosában végezte. Abban a gimnáziumban tanult,
melynek sikeres igazgatójaként vonult nyugdíjba 1984-ben. Felsőfokú
tanulmányait Pécsett és Budapesten folytatta, ezek zárultával 1965ben magyar-történelem és 1967-ben
etnográfusi oklevelet szerzett. Több
évtizedes tanári munkájával párhuzamosan doktorált történelemből,
folytatta néprajzi és helytörténeti
kutatásait, gyakorlatilag megteremtette a helyi Kuny Domokos Múzeum
néprajzi gyűjteményét, rendezte első
kiállításait.
Körmendi Géza munkássága lényegében összefogja a megyében végzett
néprajzi eredményeket. Szerzőként
és szerkesztőként is tevékenykedett
a máig iránymutató „Tata története
II.” kötetében, a hiánypótló „Komárom-Esztergom megyei néprajzi füzetek” sorozatában is. Ő fogta össze a
megye néprajzi fehér folt jellegét végleg megszüntető több éves tematikus
kutatást, és szerkesztette az ennek
eredményeit feldolgozó „Paraszti élet
a Duna két partján” című négy tanulmánykötetet.
Néprajzkutatóként annak a generációnak volt a tagja, akik az eltűnő egykori
hagyományos gazdálkodás és életmód
elemeit ismerhették és kutathatták.
Így születhettek meg mára klasszikussá váló könyvei a tatai fazekasságról,
a vízimalmokról, tanulmányai többek
között a helyi jégvágásról, a megyei
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településnéprajzról és építkezésről,
népi táplálkozásról, kézműves mesterségekről és a paraszti gazdálkodásról.
Nyelvészeti kutatásai elsősorban a megye földrajzi illetve helységneveinek
vizsgálatával kapcsolatosak.
Helytörténészként a számtalan hos�szabb – rövidebb írás és cikk mellett
három könyvben monografikus igén�nyel dolgozta fel szülővárosának 20.
századi történetét. Néprajzkutatói és
helytörténészi pályájának eredményei
tucatnyi önálló kötetben, több mint
száz cikkben, tanulmányban váltak
elérhetővé. Talán a legbüszkébb a vaskos kötetben megjelent példamutató
filológiai igényességgel megvalósított
könyvére, a Tatai gimnázium névtárára
volt.
Sokoldalú pedagógiai tevékenységéért, valamint Tata város érdekében
végzett munkájáért, és több tudományágban elért eredményeiért országos
kitüntetésekben és elismerésekben
részesült. Körmendi Géza gazdag tudományos életpályára tekinthet vissza. A
fáradhatatlanul dolgozó tanárra, történészre és néprajzkutatóra továbbra is
szüksége lenne városának, tanítványainak és a szaktudománynak.
A hivatalos búcsúztató tömör fogalmazása után engedjék meg nekem,
hogy elmondjam azokat a gondolatokat, melyeket elsőként fogalmaztam
meg, értesülve Géza bácsi haláláról.
Amikor elért a szomorú hír, hogy Körmendi Géza meghalt, rögtön tudtam,
hogy ez nincs így, ez nem igaz. Nem halhat meg az, akire ennyien emlékeznek.
Az ember és az idő között vereségre
és veszteségre ítélt háború zajlik. Ennek a harcnak nem lehetünk győztesei.
De vannak, akik kiemelkedő harcosai
ennek a küzdelemnek. Életük és munkásságuk mindvégig ennek a jegyében
zajlik. Körmendi Géza tanárként - a
tanítványai számára közvetített tudás
mellett - az értékrend, az erkölcsi erő
és az élet szeretetének fontosságát
adta át.
25 évvel ezelőtt egyetemistaként készítettem vele egy pedagógus interjút.
Az interjú elemzését végző neves egyetemi tanárom részletes bírálatában
nem azzal foglalkozott, amit írtam, hanem az interjúalany humanista szemléletét, a kiváló pedagógus személyiség értékeit hangsúlyozta. Egy rövid
interjú alapján is nyilvánvalóvá vált
számára, amit Géza bácsi tanítványai
biztosan tudnak. Körmendi Géza kiváló
nevelőként működött, és legfontosabb

feladatának a fiatalabb generációk
tanítását érezte.
A tanítványok közösségén túl, egy
szélesebb közösség, a tataiak számára is rendkívül fontos Körmendi Géza
helytörténészi tevékenysége. A létezés, a világ megismerése a múlt hiteles tapasztalatai nélkül értelmetlen és
esélytelen. Körmendi Géza könyvei, tanulmányai, a Tatai Televízióban őrzött
felvételei, melyeken az egykori tatai világ emlékeit foglalta össze, még sokáig
rendkívül fontosak lesznek a mindenkori tataiak közössége számára egészséges helyi identitásuk megőrzésében.
Végül egy harmadik területtel kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot
megosztani a gyászolókkal. A tanítványok, a tataiak helyi közössége számára talán nem vált hangsúlyossá, hogy
dr. Körmendi Géza fontos tudományos
kutatóként jelentős életművet alkotott.
Az MTA Néprajztudományi Bizottságának titkáraként, a Néprajzi Múzeum főigazgatójaként, a Magyar Néprajzi Társaság főtitkáraként emlékezem meg dr.
Körmendi Géza etnográfiai tevékenységéről. A Magyar Néprajzi Társaság
belföldi tiszteleti tagjának választotta
dr. Körmendi Gézát. Az általa folytatott
alapkutatások, mesterség monográfiák a magyar néprajzi felsőoktatásban
egyetemi tananyagként használatosak.
A műveiben összefoglalt hagyományos
tudás egykori hordozói - a csutorások,
molnárok, szíjgyártók, késesek vagy
fazekasok, gazdálkodók - emlékét az ő
művei őrzik. S miként az ő nevük sem
tűnt el, úgy dr. Körmendi Géza sem halt
meg.
Végezetül úgy búcsúzom tőle, ahogy
ő is elköszönt gimnáziumi tanáraitól,
diáktársaitól, öregdiákoktól emlékezéseiben: Sit tibi terra levis! Legyen néked könnyű a föld!
• DR. KEMECSI LAJOS

fotó: hunyáné izsáki zsuzsanna
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a temetésen elhangzott igehirdetés
Ezt mondja Jézus: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a
vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek
a kapukon a városba.” (Jel. 22:13-14)
Hogyha visszatekintünk egy életútra, különösen is egy ilyen gazdag
és tartalmas életútra, mint amilyen
dr. Körmendi Gézáé volt, akkor
valamennyiünknek eszébe jutnak
azok a mozzanatok, azok a mondatok,
amiket jó szívvel őrzünk meg elköltözött testvérünk életéből. Számomra egy olyan mondat jelenti
ennek az örökségnek a legfontosabb
mozzanatát, amit Géza Bácsi többször
is elmondott és mintegy lelki örökségként tovább vihetjük valamennyien:
„én boldog ember vagyok”.

Amikor ezt a mondatot először hallottam, akkor kicsit szégyenkezve gondoltam, hogy akkor én mi mást mondhatnék, mint azt, hogy én is boldog
ember vagyok. Arra gondoltam, hogy
ha valakinek lett volna oka panaszkodni az életre, akkor neki lehetett volna,
hogy nehezen mozog, hogy sok minden
nehézséggel küzd. Mégsem tette soha.
A legnehezebb pillanatokban is tervei
voltak, elképzelései arról, hogy még
mit szeretne megírni, mit szeretne
megtenni, mit szeretne elérni. Mindig a
távlatokra tekintett, és mindig eljutott
ezekhez a távlatokhoz.

„Én boldog ember vagyok” – mondta Géza Bácsi. Elköltözött testvérünk
boldogsága nem a körülményektől függött. Nem attól, hogy milyen sikereket
ért el. A boldogsága abban volt, hogy
a hite sziklaszilárdan állt. Tudta, hogy
életének minden pillanatában vele van
a Mindenható ereje. Ahogyan egyik
legkedvesebb bibliai igéje mondja:
„Én mindig veled leszek, mert te fogod
Uram jobb kezemet”. Ebben hitt életének minden pillanatában.
Ez az a hit, amely minket is továbbvezethet! Amikor tudjuk, hogy nem
maradunk egyedül a veszteségben,
hanem közelünkben van a Mindenható. Amikor tudjuk, hogy irányt mutat
nekünk az Úristen ereje. Ha Istennel
együtt megyünk tovább, ha ismerjük
és tudjuk a célunkat, akkor mi is mondhatjuk, hogy boldog emberek vagyunk.
Ez pedig nem jelenti azt, hogy nem
fáj a veszteség. Mindannyiunk lelkében
ott van a szomorúság, hogy elveszítettük dr. Körmendi Géza testvérünket. Ki

TATAI PATRIÓTA

is mondjuk, hogy pótolhatatlan az űr,
amit maga után hagyott. Mégis azzal a
tudattal együtt fáj, hogy mellettünk áll
Isten az Ő kegyelmével. Azzal a kegyelemmel, ami mindenre elég. Elég arra,
hogy erőnk legyen, elég arra, hogy a
szívünk vigasztalást nyerjen, elég arra,
hogy a hitünk megerősödjön, elég arra,
hogy minden körülményben boldogság töltse be az életünket. Ezt tudta,
ismerte Géza Bácsi is. Hiszen életének
vezérigéje volt az a mondat, amit Pál
apostol írt a Korinthusi gyülekezetnek. Ezt mutatta meg egy alkalommal
a konfirmációjára kapott bibliai idézeten, amely ott volt nála egy megsárgult
könyvjelzőn: Jézus ezt mondta nekem:
„Elég neked az én kegyelmem”. Erről a
vezetésről, erről a kegyelemről tudott
elköltözött testvérünk, ezért tudta
mondani, hogy ő minden körülmény
ellenére boldog ember.

Ezt pedig nem kell múlt időben mondanunk. A felolvasott bibliai mondat a
Jelenések könyvéből arra buzdít minket, hogy higgyük, dr. Körmendi Géza
testvérünk most is boldog ember. „Boldogok, akik megmossák ruhájukat,
mert joguk lesz az élet fájához”. Hiszen
aki Isten közelében él, aki az életétét az
Ő kegyelmében mossa tisztára, az boldog ember marad mindörökké. Nemcsak a földi hazában, hanem a mennyei
hazában is. Ezt a megtisztulást élte át
Géza Bácsi imádságaiban, ezt élte át
az úrvacsorai alkalmakon, amíg ereje
engedte a gyülekezet közösségében,
később családjával együtt otthonában.
Ez a megtisztulás adott derűt neki az
elköltözésben, amikor kívánságának
megfelelően családja körében léphetett át a mennyei hazába.
A felolvasott mondat végül egy olyan
képpel zárul, amely különösen is illik
dr. Körmendi Géza életének utolsó szakaszához. „Boldogok, akik megmossák
ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.” „Bemennek a kapukon a városba”.
Akik beszélgethettünk Géza Bácsival
az utóbbi időben, hallhattuk tervét arról, hogy a tatai harangok történetét
követően miként szeretné a tatai és
tóvárosi zárt kapuk történetét megírni.

Lelkesedve mondta, hogy mindegyik
kapu egy-egy külön történet. Géza Bácsi nagy harcos volt és mindig befejezte azt, amit elkezdett.

A kapukról írt könyve most mégis
befejezetlen maradt. Ő maga lépett be
azon a kapun, ami a mennyei hazába
vezet. Bement a kapun a Mindenható
Istenhez, hogy örökké tartó boldogságban élhessen Ővele.
Ennek a mennyei kapunak is saját
története van. Mindazok beléphetnek
rajta, akik teljes hittel és bizalommal
várják Isten vezetését és kegyelmét.
Beléphetünk rajta mi is, ha hagyjuk,
hogy a Megváltó megtisztítsa az életünket, ha engedjük, hogy jósága és
szeretete átragyogjon rajtunk. Ennek a
mennyei kapunak a történetét, ha nem
is írta le Géza Bácsi, de tudta, hogy
be kell mennie rajta, hogy eljusson az
Örökkévaló Istenhez, a soha el nem
múló boldogságra.
Ez a bátorító üzenet jelentsen vigasztalást, amikor búcsúzunk dr. Körmendi
Géza testvérünktől: „Én vagyok az Alfa
és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet
fájához, és bemennek a kapukon a városba.” Ámen!
• DR. SZABÓ ELŐD
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fotó: sipos zoltán

egy esztendeje nyitotta meg kapuit
a városi képtár - gútay galéria
Tele van tervekkel Lévai Ádám, a Városi Képtár vezetője, aki
egyben a Mecénás Közalapítványnak is elnöke. Az immár egy
esztendeje a Kossuth téren működő galéria bizonyította létjogosultságát Tatán. Ennek köszönhetően áprilistól, amikor is a
Galéria túl van az egy éves sikeres működésen, az Alapítvány
előtt megnyílnak az országos pályázatok nyújtotta lehetőségek, amelyekből tovább tudja működtetni a Képtárat, és még
több kiállítást tud városunkba hozni.
A rendszerváltás utáni években jött
létre a Mecénás Közalapítvány a helyi
művészeti élet serkentésére. Akkor
elsősorban könyvek, kiadványok megjelentetésével, művészeti ösztöndíjak
adományozásával foglalkoztak. A kuratórium akkori elnöke a mindenkori
múzeumigazgató volt. A 90-es évek vé-

gén, a 2000-es évek elején nem igazán
aknázták ki az Alapítvány nyújtotta
lehetőségeket. – A jelenlegi polgármester, Michl József két éve megkeresett az
ötlettel: mi lenne, ha új lendületet adnánk az Alapítványnak, és kissé kiszélesítenénk avítt profilját – emlékszik
vissza Lévai Ádám, akit többek között

fotó: sipos zoltán
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az Alapítvány vezetésével és egy Városi
Képtár létrehozásával bízott meg a város vezetése.
A Gútay család tulajdonában lévő, a
Szent Kereszt Plébániatemplom szomszédságában elhelyezkedő épületet
vette bérbe erre a célra. – Azért választottuk ezt a helyszínt, mert itt már
korábban is, néhány évig galéria működött a Gútay család szervezésében,
és ezt a tradíciót szerettük volna újra
feléleszteni egy magas színvonalú, művészeti kis intézményként – mondja a
kuratórium elnöke.
A polgármesteren kívül Kaszál József, a Humán Bizottság korábbi elnöke is sokat tett azért, hogy létrejöjjön a
Képtár. Az Önkormányzat támogatta a
Galéria teljes körű felújítását, valamint
megteremtette a megnyitáshoz szükséges feltételeket is.
Tavaly áprilisban Hét próbakő című
kiállítással nyílt meg a Képtár. Hét különböző karakterű fiatal művész: Hajdú Zsófi, Matyus Dóri, Michl Balázs,
Mórocz István, Sipos Zoltán, Sztruhár
Zsuzsa és Varga Benedek alkotásait
láthattuk.
Nyáron az idelátogatók Szarka Fedor Guido képgrafikus művész Torony
című kiállításában gyönyörködhettek.
Szeptemberben Bihari Kiss Endre
Első Magyar Szamártár című kiállítása
nyílt meg az épületben. A gyűjtemény
anyaga néhány alkotással indult, mára
300 műtárgyból áll. Itthon már több
mint harminc helyen volt látható a SzaTATAI PATRIÓTA

mártár, külföldön pedig többek között
Dániában, Lengyelországban, Romániában és Izraelben tekinthették meg a
kollekciót.
Február végéig Csordás Zoltán Horizontok és portrék című kiállítása
fogadta az érdeklődőket. Csordás Zoltán neve sokak számára ismerősen
hangzik a városban. A Képzőművészeti
Egyetem Anatómia tanszékének, valamint a pannonhalmi bencés gimnáziumnak tanára gyakori vendége városunk iskoláinak: nyári kurzusaikon
festő-grafikai módszereket tanít. A
mostani kiállítás tárgyai között portrék, tér pajzsok, negatív házak, tájrészletek voltak láthatók.
A Galéria áprilistól Sipos Zoltán tatai
fotóművész alkotásainak ad otthont. A
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művész néhány évvel ezelőtt Tataképek címmel fotóalbumot is megjelentetett, amelyben sajátos módon örökíti
meg Tatát, a vizek városát. A Képtárban most nyíló kiállításának címe: Küzdelem, remény és várakozás.
Májusban Kammerlohr Kovács László és Kele Róbert tatai képzőművészek
közös tárlata kap helyet a házban. Az
Alapítvány az idei évre tervezi még a
XV. Márványhegyi Művésztelep záró
kiállítását, valamint a testvérvárosok
fiataljainak munkáit bemutató tárlatot. Az év végén, adventben pedig a város kerámikus népi iparművészeinek
munkáiból hagyományteremtő kiállítást szeretnének rendezni.
Az Alapítvány egyéb művészeti, kulturális programoknak is helyet kíván

biztosítani az épületben, úgy, mint
Gútay Jánosné Magdolna által vezetett versolvasókörnek, amely már havi
rendszerességgel tart felolvasó estet a
Képtárban.
Áprilistól a Galéria hétköznap délutánonként és hétvégén is nyitva lesz.
Délelőttönként a helyi iskolák tanulói
látogatnak el ide rajz-, illetve művészettörténet óra keretében, a fennmaradó időben pedig bárki megnézheti az
aktuálisan kiállított alkotásokat.
A Kossuth tér rehabilitációjával párhuzamosan mi is szeretnénk továbbfejleszteni a tér elegáns ékszerdobozát, a
Galériát, hogy még vonzóbbá váljon a
művészetkedvelők körében, és hos�szú távon megvalósuljon küldetése –
mondja Lévai Ádám.
• B.Á.

fotó: havril eszter
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fotó: sipos zoltán

ne legyen többé a fejük
fölött bedeszkázva az ég
Emberekkel beszélgetve sokszor
olyan érzésem támad, hogy be van
deszkázva a fejük fölött az ég. Sötétben vannak, sok esetben éjszakai
életmódot élnek, nincsen horizontjuk,
számukra Isten teljesen idegen. Ezt a
gondolatot tovább vezetve sok esetben
sajnos valóság az is, hogy az áldozat
iránya megváltozott. Eddig saját egónkat, karrierünket, pénzünket áldoztuk
fel Isten oltárán. Ma épp fordítva: az
egó, a karrier, a pénz oltárán áldozzuk
fel Istent. Micsoda különbség!
Engem mindig lenyűgöztek azok
az elkötelezett keresztény emberek,
sugárzó papi egyéniségek, barátok,
akikkel általános iskolás, gimnáziumi,
szemináriumi éveim alatt találkoztam,
akikre számíthattam, s ma is számíthatok. Ezek a találkozások, beszélgetések, de néha csak egy csöndes jelenlét
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is megerősített abban, hogy ma is lehet elköteleződni, felelős, életre szóló
döntéseket hozni valaki mellett. Elém
élték, hogy a keresztény ember alapvetően boldog, derűs és kiegyensúlyozott
ember. Ezeknek az embereknek a feje
fölött nem volt bedeszkázva az ég, és
életükben helyes az áldozat iránya. Felismerték, hogy ők is felelősek a világ
megvilágosodásáért.
Az ószövetségi választott nép legnagyobb ünnepe a pászka volt. Ezen az estén mindig együtt vacsorázott az egész
család. Ez a vacsora (széder est) egy
meghatározott liturgikus rend szerint
zajlott. A család legkisebb tagja megkérdezte az édesapát: mit ünneplünk
ma? S erre válaszul, az apa elmondta
a kivonulás történetét, megemlékezett
Jahve szabadító tettéről. Amikor ez a
kicsi gyerek megnőtt, s már saját csa-

ládja ült az ünnepi asztal körül, akkor
tőle is megkérdezte a legkisebb fiúgyermek: mit ünneplünk ma? S erre válaszul ő is, elmondta a kivonulás történetét, megemlékezett Jahve szabadító
tettéről. Az Ószövetségben ez a szertartásos kérdezz-felelek játék biztosította a közös hit átadását, nemzedékről nemzedékre történő átörökítését.
Jézus az utolsó vacsorán szintén ebbe
a nemzedékről nemzedékre történő átörökítő gesztusba kapcsol bele minket,
mikor saját testét és vérét adja ajándékul nekünk, s megkér minket: „Ti is ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre…”.
Az gondolom, hogy mi itt Tatán,
2015-ben nagyon hálásak lehetünk,
hogy katolikus kereszténynek vallhatjuk magunkat, mert az Egyház 2000
éves történelme folyamán mindig voltak olyan emberek, akik saját feladatuknak érezték a közös hit átadását,
nemzedékről nemzedékre történő átörökítését. S ebben a városban rajtunk
múlik, hogy 10, 20, 30, 40, 50, 100 év
múlva jelen lesz-e Jézus Krisztus közöttünk! Van mit átörökítenünk? Feladatunknak érezzük a hit továbbadását?
Az első keresztények számára, hogy
hitükről beszéljenek, tanúságot tegyenek, a világ legtermészetesebb dolga
volt. A kereszténységnek az első három században gyakorlatilag alig volt
arra lehetősége, hogy nyíltan beszéljen az evangéliumról, az evangéliumot
hirdesse. Üldözték a kereszténységet,
vigyázniuk kellett, az Eukarisztiát általában titokban ünnepelték. Nem lehetett nyíltan Jézusról beszélni, nem volt
média, ami ezt bármi módon segítette
volna. A kereszténység mégis hatalmas
erővel terjedt embertől emberig, mert
az első keresztények számára a világ
legtermészetesebb dolga volt, hogy beszéljenek az átélt nagy örömről, életük
legnagyobb kincséről mindazoknak,
akiket szerettek. Nagyon fontos lenne
újratanulni a hitnek ezt a természetes
gesztusát, hogy továbbadom másnak,
megosztom mással.
Értelmes ember szereti biztos alapra építeni életét. Ezért alakítja ki a
maga világnézetét. A hívő embernek
az a nagy kegyelem jutott, hogy élete
a legbiztosabb alapra, Istenre épülhet.
Ezért mondhatja Sík Sándor: „Hiszek,
és hitem súlyos és kemény. / Nem tünde tan, nem pille vélemény…”.
Nagyon megerősítő látni, hogy az
apostolokat a Jézus mellett eltöltött
évek megtanították arra, hogy életük
legdrágább kincse a hit, amely szinte
„mindenre” képesíti az embert. Megtanulták azt is, hogy Jézus követésének,
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az életszentségnek ez az első és legfontosabb feltétele. „Hiszek, és hitem súlyos és kemény. / Nem tünde tan, nem
pille vélemény…”.
A mi hitünk nem üres valami. Tartalma, lényege van. És ez a lényeg nem
mesék, legendák összessége. Nem mitológia. A mi hitünk megtörtént valóságokon alapul.
Óriási a lehetőségünk, hiszen Isten
megtestesülése óta határainkon belül
megtalálható a határtalan. Ez a határtalan Isten csendesen érkezik. Nem
beszél, nem magyaráz, nem filozofál,
hanem cselekszik. Az Égből mozgás támad a Föld felé. Nem igaz az, hogy az
Eget nem érdekli vagy hidegen hagyja
a Föld világa.
De még ezzel is keveset mondtunk.
Isten úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát sem kímélte, szenvedett és
meghalt értünk. A keresztények húsvét
titkában felismerték, hogy az élet erősebb a halálnál, az életet gátló bilincsek
megnyílnak, a végső megoldás nem a
kudarc és a megsemmisülés. A világot

a keresztre feszített váltja meg, nem
pedig a keresztre feszítők.
Ezek után kérdezem, hogy ki tette
a legtöbbet az emberért? Az az orvos,
aki felfedezte a tüdőbaj gyógyszerét?
Az az ember, aki az első búzát termesztette? Az a hajós, aki először átszelte
az óceánt? Az, aki megépítette az első
házat? Az, aki először gyújtott tüzet?
Igen, ezek mind nagy dolgot műveltek.
De legtöbbet Isten tette értünk, hiszen
szeretett engem, és önmagát adta értem! Mi, katolikus keresztények ezt az
istenarcot keressük és kutatjuk magunkban és egymásban…
Reményik Sándor ars poeticájaként
fogalmazta meg a következőt: fellelni magunkban és másokban az elrejtett istenarcot, és azt minden erőnket
megfeszítve a felszínre hozni. A neves
költőnek ez nem moralizáló, nem szenteskedő írása, hanem folytatása Balassi
Bálint, Ady Endre, Babits Mihály szenvedélyes istenkeresésének. Új hang ez
a késői magyar irodalomban. Arról a
kockázatos vállalkozásról tesz hiteles

vallomást, amelyet vállalniuk kellett a
prófétáknak éppúgy, mint az apostoloknak, s vállalni kell mindnyájunknak!
A feladat megoldása nem könnyű!
De a harcot nem akarjuk feladni. Képtelenek vagyunk rá, mert szent meg�győződésünk, hogy „az az arc igazán
én vagyok”. Ezért minden erőnket ös�szeszedjük, magunkat megmakacsolva igyekszünk: „ásót, kapát, csákányt
ragadok…”. De hiába! A magunk ereje
kevés ehhez a titáni küzdelemhez. Belátom, hogy segítségül kell hívnom az
Egyház, barátaim, testvéreim erejét:
„jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is
tegyetek”. Ez az a ’szociális méh’, a család, a barátok, az iskola, a nevelők, az
igazi szerelmek, a házastársak, papság,
a lelki vezetők, akik nélkül nem tudjuk
kibányászni magunkat, s akik nélkül
nem tudjuk lefeszegetni a deszkákat a
fejünk felől, s akik nélkül nem tudunk
beszélni a közös kincsről, a számunkra
legdrágábbról, hitünkről.
• VÉGERBAUER RICHÁRD ATYA

Reményik Sándor: Istenarc
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Tán lét-előtti létem emlék-képe!
Fölibe ezer réteg tornyosul,
De érzem ezer rétegen alul,
Csak nem tudom, mikép került a mélybe.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
Néha magamban látom, néha másban.
Néha állok, mint fosztott ág, szegényen,
Ha rossz órámban eltűnik egészen
Alter-egóm az örök vándorlásban.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
A rárakódott világ-szenny alatt.
A rámrakódott világ-szenny alól,
Kihűlt csillagok hamuja alól
Akarom kibányászni magamat.
Egy istenarc van eltemetve bennem,
S most ásót, kapát, csákányt ragadok,
Testvéreim, jertek, segítsetek,
Egy kapavágást ti is tegyetek,
Mert az az arc igazán én vagyok.
Egy istenarc van eltemetve bennem:
Antik szobor, tiszta, nyugodt erő.
Nem nyugszom, amíg nem hívom elő.
S bár világ-szennye rakódott reája,
Nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.
fotó: sipos zoltán
TATAI PATRIÓTA

39

MOZGÁSBAN

Esztergályos Patrik a 2014. évi kínai, nanjingi ifjúsági olimpia bajnoka.

a vívás nemzeti érték
tallózás a vívósport tatai történetéből
A vívósport a legeredményesebb olimpiai sportág Magyarországon. 1896 óta szerepel az
olimpiai játékok programjában,
eddig 83 olimpiai érmet, köztük 35 aranyat nyertek vívóink.
Az olimpiák történetében a három legeredményesebb magyar
olimpikon kardvívó volt. Joggal
mondhatjuk tehát, hogy a vívás
nemzeti érték.

a kezdetek –
tatai vívóérdekességekkel
Az 1840-es évek közepén Keresztessy József révén magyar mester kezébe került a magyar vívósport ügye.
Keresztessyről, annyit mindenképpen
érdemes tudni, hogy 1848-49-ben
Klapka György komáromi várőrségének hadnagya volt. Amikor a tatai gróf
Esterházy Miksa (1837-1883) 1875ben megalapította a Magyar Athlétikai
Clubot, itt a tatai Remeteségben levő
vadászkastélyában találkozott több
alkalommal is Keresztessyvel, és kér-

te fel vívómesternek, aki 1877-ig ott is
dolgozott.
Az 1870-es években rohamos lendületet kapott a vívósport, Pesten is egyre
szaporodott hívei és később támogatói
száma is. Főleg az egyházi iskolai ifjak
gyakorolták szorgalmasan ezt a teremsportot. Tatán 1845-ben alakult meg
és működött Magyarországon az első
vidéken felállított Tatai Testgyakorda.
„A testgyakorda létrehozása Dr. Nagy
Márton nevéhez kötődik, aki 184447-ig a Tatai Kegyesrendi Gimnázium
igazgatója volt. Arra törekedett, hogy
az iskola minden igénynek megfeleljen,
így a testi nevelésnek is.”(1) A testgyakorda edzésein nemcsak a gimnázium
tanulói vettek részt,hanem különböző
szakmák tanoncai is jöttek. A testgyakorlati ágak között a birkózás és az
úszás mellett a vívás is szerepelt. A tatai piaristák egy alkalommal nyilvános
bemutatót is tartottak akkor, amikor a
Pesti Testgyakorló Intézetből ún. „tornamesterek” vívást oktattak a fiataloknak. A vívás ezt követően egészen
a századfordulóig megmaradt a tiszti
klubok és iskolák zártkörű gyakorlóterepének.
A Tata-Tóvárosi Híradó 1896. május 28-i száma Baur Ödön, szerkesztő
tollából közölte „Ezüstérmek egy tatai
vívónak” című cikkét, melyben azt írta,
hogy „Mindenkor örömet okoz nekünk,

A tatai Gyógyszertári Központ Sportegyesület tőrvívói 1967-ben. Álló sorban:
Borbély Sarolta, Varga Katalin, Lipóth Vilmos, Tóth Gyöngyi, Grósz Tamás,
Pölöskei Ildikó, Gíber Éva, Héricz Katalin, Cserjés Ferenc, Bunda István,
Lux István, Katona Erzsébet, Ülnek: Horváth Mária edző és Cserjés Margit Katalin
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ha városunkból valaki az emberi tehetségnek helyes irányú érvényesítésének
bármely terén sikereket felmutatni képes. Szívesen vesszük tehát a budapesti
sportsajtó azon tudósításait, amelyek
Matlaskowski Istvánra, városunkbéli
vívóra vonatkoznak. A legnemesebb
sportok egyikében, a vívásban sikerült
neki két ezüstérmet nyernie, melyek
közül az egyiket Santelli budapesti vívóakadémiáján a Wesselényi Vívó Kupán kapta, a másikat pedig Bécsben, I.
Ferencz József császár jubileumi vívóversenyén érdemelte ki, evvel is gyarapítva a magyarok bécsi sikereit.”

sorra alakulnak a sportegyesületek

Tata sportéletében a következő évtizedekben egymás után alakulnak a különféle sportkörök, sportegyesületek
és klubok: az Iparos Ifjak Köre (1909),
Tata-Tóvárosi Atlétikai Club (1910),
Tatai és Tóvárosi Levente Egyesület
(1925 és 1927), Polgári Lövész Egyesület (1925), Tatatóvárosi Sportegyesület (1938), illetve a Tatatóvárosi
Tekézők Szövetsége, Columbia Postagalamb Sportegyesület (1936-1944),
de ezek egyikében sem hoztak létre
vívószakosztályt, pedig a korábbi feltételek ezt lehetővé tették volna.
„1945. július 28-i közgyűlésen újjáalakult a TAC, új névvel – MÁV-TACMADISZ -, tíz szakosztállyal, köztük a
vívókkal, azonban a korabeli híradásokban csak elvétve találkozni olyan
versenyekkel, ahol a vívók említésre
kerültek. Az ezt követő években az országos sportvezetés törekvése arra irányult, hogy a sportegyesületek szervezése, megalakítása a munkahelyekre,
szakszervezeti egységekre terelődjön
át, így alakult meg Tatán a Szakszervezeti TAC (1952), a Tatai Építők (1951),
a Tatai AKÖV (1952), a Tatai Törekvés Sportkör (1955), a Tatai Cipőgyár
Sportkör (1957), a Tatai Postás (1951),
a Vörös Meteor Sportkör (1952), a
Tatai Textiles (1960), a Tatai TEFU
SE (1958), valamint a Tatai Kinizsi
(1957).” (2) Ezekben az egyesületekben többségében csak 1-2 szakosztály
működött, mint a labdarúgás, kézilabda, illetve a súlyemelés.
Tatán a vívósport újjászervezése és
egyesületi keretek közötti működése
1964-ben kezdődött, amikor Tata ez
idő tájt széttagolódott kisegyesületei
közül az 1957-ben létrejött Gyógyszertári Központ Sportegyesülete „a tatai
Járási Tanács Petőfi Sport Körének
megszűnésekor Nagy Géza vezetésével, átvette a vívószakosztályt.” (3) A
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vívók edzője az edzői képesítéssel bíró
Horváth Mária lett. „A sportegyesület
vívói Tatán az év első vívóversenyén
1964 áprilisában indultak, melynek
helyszíne a Vaszary János Általános Iskola volt, ahol Nagy Katalin az ötödik
helyet szerezte meg, majd nem sokkal
később Győrben a tatai vívónők – Nagy
Katalin, Pölöskei Ildikó és Szepesi Margit – az első három helyen végeztek.”
(4) A vívók heti háromszor tartottak
edzést az Eötvös Gimnázium tornatermében, Horváth Mária vívóedző vezetésével.
A férfi tőrvívók több területi és helyi versenyen mérték össze tudásukat
Győrben, Tatabányán és más városokban is. Cserjés Ferenc tőrvívó 1969-ben
a győri III. osztályú férfi tőrversenyen
hatodik helyezést ért el. A következő
években a Bunda István, Cserjés Ferenc, Gíber János, Grósz Tamás, Magyar István összetételű tőrvívó csapat
sokszor szerepelt eredményesen a tatai Gyógyszertári Központ Sportegyesületet képviselve. A női tőrvívók közül
„ebben az időszakban már Héricz Katalin, Katona Erzsébet és Pölöskei Ildikó
I. osztályú minősítéssel rendelkeztek,
ezzel a teljesítményükkel a XI. Nemzetközi Balaton Vívó Bajnokságon, ahol a
teljes magyar élmezőny is elindult, a
százhuszonöt női tőrvívó közül, Héricz
Katalin és Katona Erzsébet – a Tatai
Gyógyszertári Központ vívói, a legjobb
harminckettő közé jutottak.” (5)
1971. október 23-án, felújítva a régi
TAC-os sporthagyományt, több addig
működő sportegyesület fuzionálásával
újra Tatai Atlétikai Clubnak nevezték
a város legnagyobb sportegyesületét, amelynek szakosztályai között ott

volt a vívószakosztály is. Ezt követően
a TAC és a városi tanács vezető testületei legalább évente értékelték és határozták meg az egyes szakosztályok
feladatait. A vívószakosztállyal kapcsolatosan 1972 augusztusában a TAC
vezetői javasolták, hogy „Biztosítani
kell a lehető legtöbb minősítő versenyen való részvételt.” Abban az időben
a szakosztálynak tizenhat versenyzője
volt, ebből két I. és négy II. osztályú minősítésű. Kezdetét vette a szakosztály
szakmai munkájának megerősödése,
1973-tól a vívók edzéseit, az aktív vívás
mellett Héricz Katalin vette át. „Talán
az edzőváltozás okozta, hogy az 1973as versenysorozatban a női tőrözők az
országos vidékbajnokságon egyéniben
Héricz Katalin és Katona Erzsébet az
első hat között végzett.” (6)
A TAC női tőrözői 1974-ben egy sor
jelentős budapesti, szegedi, tatabányai
versenyen vettek részt. Négy év után
ismét Tata adott otthont az I. osztályú
női tőrversenynek, ahol a házigazdákon kívül jelentős vívóhagyományokkal rendelkező egyesületek – TBSC,
OSC, BHSE, Eger, Ózd – is ott voltak,
hogy megvédjék I. osztályú minősítésüket. A nyolcas döntőben Héricz
Katalin az ötödik, Katona Erzsébet a
hatodik helyen végzett és I. osztályú
minősítést szerzett. Ezt követően a budapesti csapatbajnokságon, a Héricz
Katalin, Katona Erzsébet, Dikácz Aranka, Keresztes Edit összeállítású TAC
női tőrcsapat kiharcolta az NB II-be
jutást, ahol pár év kivételével 1984-ig
vívta csörtéit.
„A vívók felkészülését nagyban megkönnyítette az átépített és 1980-ban
átadott új sportcsarnok, ahol végleges

A képen Michl József Tata város polgármestere sikeres tatai vívók és tanítványaik
társaságában: Partali Csaba edző, Esztergályos Patrik ifjúsági olimpiai bajnok,
Kun Anna junior és felnőtt válogatott, Plásztán Attila edző, az egyesület elnöke és
Juhász Bence edző.
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otthonra találva tartották edzéseiket.
(7) „ A TAC vívószakosztályának eddigi történetében az 1980. év a legemlékezetesebb. A novemberi országos
II. osztályú csapatbajnokságon a TAC
női tőrcsapata, csoportjában a körmérkőzések során a Salgótarjáni BTCtől ugyan kikapott, de a DVTK-t és a
Békéscsabai SC-t legyőzte, és bekerült
a döntőbe. Itt az NB I-es Budapesti
Honvédtól elszenvedett vereség után
ezüstérmet szerzett a Héricz Katalin,
Juhász Ildikó, Farkas Erzsébet, Szabó
Éva, Félix Szilvia és Félix Sybill összeállítású csapat.” (8) A TAC női tőrözői ezt
a sikeres szereplésüket többször már
nem tudták megismételni, a jól összeszokott és sikeres csapatból többen
átigazoltak, így egy évre kiestek az NB
II-ből, és csak az 1983-as nagykanizsai
III. osztályú tőr csapatbajnokság megnyerésével kerültek vissza újra a magasabb osztályba.
A TAC vezetősége az 1985. január
10-i vezetőségi ülésen foglalkozott a
szakosztály munkájával, és úgy vélte,
hogy az továbbfejleszthető, és felzárkózása indokolt a TAC úgynevezett
„sikersportágaihoz.” A szakmai munka
irányításával pedig megbízták Lipót Jánost.
Az ezt követő évek azonban sok nehézséggel jártak. A sikeres vívók egy
része abbahagyta a versenyzést, mások tanulmányaik miatt szüneteltették
az edzések látogatását, elmaradtak a
különböző versenyekre történő nevezések is. Ebben az időben a TAC színeiben már csak a labdarúgó, a kézilabda,
a judo és a vívó szakosztály működött.
Az 1989-ben megszűnt Tatai Rákóczi
Sport Egyesület beolvadt a TAC-ba,

amely új névvel Tatai Honvéd Atlétikai
Clubként folytatta tevékenységét.

jelen és jövő

1992-ben a TAC keretein belül, az
egyesület szakosztályaként döntés
született a vívás újjászervezésére, melyet Szikrai István és Hegedüs Ferenc
vívóedzők kezdeményeztek, majd a
következő évben Plásztán Attila vívóedző is a szakosztályhoz csatlakozott. A támogatásoknak köszönhetően
a vívószakosztály THAC-Mirelta néven
szerepelt, majd önálló vívóegyesületként Mirelta névvel, Tóth István elnökletével. Több éves sikeres szakmai
munkát követően 1993-ban Tata város
önkormányzata és az OMS Hungária
Kft. támogatásával és névváltozással
OMS-Tata Vívó Sport Egyesületre változott, és Kiss János nyugdíjba vonulásáig az elnöki feladatokat is ellátta.
Jelenleg az egyesület elnöke és egyben
a vívók edzője Plásztán Attila.
A vívók az edzéseiket a Vaszary János Általános Iskola tornatermében
tartják, heti ötször és tizenkét páston.
Az egyesületben nyolcvan fiatal sportol
rendszeresen, akik felkészítésével, oktatásával és versenyeztetésével három
edző – Juhász Bence, Partali Csaba és
Plásztán Attila – foglalkozik. Versenyzőik női és férfi párbajtőrben, mind a
kilenc korcsoportban jó eredményeket
érnek el az országos- és nemzetközi
versenyeken. Az utánpótlás-korú versenyzők mellett tizenkét szabadidős
versenyzője is van az egyesületnek, így
ez az ország kiemelkedő vívás utánpótlás-nevelő bázisának számít, amelyet
az elmúlt években a diákolimpiákon,

országos bajnokságokon, nemzetközi
versenyeken és világversenyeken elért
eredményeikkel vívtak ki az országos
rangsorban.
Évente a Tata Város Sport Díjazottai
között húsz-huszonöt vívó is szerepel,
akik korosztályukban világversenyeken, magyar bajnokságokon, diákolimpiákon dobogón végeznek. Jelenleg az
egyesületnek öt válogatott versenyzője
van: Kun Anna (felnőtt és Heraklész
junior válogatott), Esztergályos Patrik
(Heraklész junior válogatott), Nagy Attila (Heraklész junior válogatott), Molnár Petra (Heraklész junior válogatott)
és Felker Adrien (Heraklész junior
válogatott). Rajtuk kívül többen is korosztályos világ- és Európa bajnokok,
illetve helyezettek: Böjte Szabolcs, Izsó
Katalin, Juhász Bence, Laborc Izabella,
Kátai Bence, Lunacsek Márton, Havellant Kristóf, Dinga Anna és Dinga Kata.
Az egyesület évente rangos országos
és nemzetközi vívóversenyeket rendez
Tatán a felnőtt korosztályban, női és
férfi párbajtőrben a teljes magyar élmezőny részvételével. Ez a világbajnoki válogató tizennyolc éven keresztül a
sikeresen rendezett Tatai Vívógála hagyományainak folytatása.
Az elmúlt több mint négy évtizedben
a TAC sportegyesület elnöki funkcióiban dolgozó sportvezetők - Eck Tibor,
Dr. Nagy Sándor, Molnár László, Kiss
János, Komáromi Lajos és mások, illetve a jelenlegi elnök Lázár Ottó - a lehetőségük szerint segítették, támogatták
a tatai vívósport ügyét.
A vívás sikeres sportág, sikeres szakmai munkával, eredményekben kiemelkedő vívókkal, akik tovább öregbítik Tata város hírnevét és a sportban
betöltött nagyon fontos szerepét.
Hajrá Magyarország! Hajrá Tata!
• VÁMOSI LÁSZLÓ

Kun Anna aranyérmet nyert női párbajtőrben az idei maribori junior vívó Európa-bajnokságon
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MESTERSÉGEM CÍMERE
gottwald cukrászda fog nyílni
az új kossuth téren
Gottwald Sándor számára a legfontosabb érték a család.
Bármibe is fog bele – legyen szó állattartásról, borászatról
vagy akár a megújuló Kossuth térre tervezett kávézójukról –az mindig a családtagok közreműködésével történik.
A számos elismerésben, díjban (Az Év Vendéglőse 2005,
Legjobb vidéki szálloda 3. hely, Megyei Szakmai díj 2010,
Nemzeti Gasztronómiáért Emlékplakett, Top Radhotel
2009 3. hely, Top Radhotel 2010 2. hely) részesült hoteltulajdonos már 51 esztendeje dolgozik a szakmában, és még
ennyi év után is nagy szeretettel, alázattal beszél munkájáról.
Mióta dolgozik a vendéglátó szakmában,
és miért ezt választotta hivatásául?
A családban többen dolgoztak a
vendéglátásban: édesapám, öccse és
nagybátyjuk is, aki a budapesti Gellért
Szállónak volt főpincére. Édesapám
már egész kisgyerekként magával vitt
a munkába, és engem teljesen elbűvölt
az ottani környezet, ekkor döntöttem
el, ha nagy leszek, én is ezt fogom csinálni. Édesapámtól tanultam meg a
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szakma szeretetét és a munka tiszteletét.

1964-ben került a családom Tatabányára, ekkortól dolgozom a szakmában, ennek immáron 51 esztendeje.
Itt lettem 14 évesen szakácstanuló és
felszolgáló a Bányász Sport Clubban.
Nagyon élveztem, a munka végeztével
sem akartam hazamenni. Fritz Jóska, a
vendéglő igazgatója észrevette érdeklődésemet, szorgalmamat és felkarolt.

Hogyan vezetett az út a saját szálloda
megnyitásáig?
1968-ban az újonnan megnyílt Gerecse étterembe kerültem, itt két-háromezer tál ételt is főztünk egy nap a
Bánya dolgozóinak. Aztán bevonultam
katonának Sopronba, itt télen főszakács voltam, nyáron pedig a Balatonlellei BM üdülőjének a repi placcán
pincérkedtem. Miután leszereltem,
visszakerültem a Gerecsébe, majd a
Vértesszőlősi vendéglőbe hívtak át.
Itt Balog Gyuri bácsi volt a főnököm,
aki kiemelt, és lehetőséget adott arra,
hogy szabadsága alatt vezessem a boltot. Ez az étterem nagyon nagy forgalmat bonyolított, mivel az autópálya
akkor még nem létezett, és mindenki
az 1-es úton közlekedett. ’76-ban a Tatabányán újonnan megnyílt Akvárium
nevű söröző-étterem vezetésével bíztak meg, de itt nem sokáig maradtam,
mert „nem passzoltunk” az igazgatóval.
Majd átmentem az ÁFÉSZ-hoz, a kocsi
étterembe, egy év után már itt is ezer
főre főztem ebédet.
’82-ben felkértek, hogy vezessem
Tatán a Kapucinus templom melletti
Aranyfácán sörözőt. Ezt én alakítottam
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át vacsorázó hellyé, ilyen akkor még
nem nagyon létezett. Csak vacsorakor
nyitottunk ki, de így is túl sok időt töltöttem a pincében, s ez egészségügyi
problémákat okozott. Két év után, ’84ben befejeztem ennek üzemeltetését,
és átvettem a KOMÉP Sportklub büféjét. Nem akartam korábbi funkcióját
megtartani, ezért rövid időn belül étteremmé alakítottam át. 1989-től a Bányász Sport Club üzletvezetője lettem,
de ekkor már saját vállalkozás létrehozásán törtem a fejem.
Ekkor vágott bele a Hotel Gottwald építésébe?

Igen, már régóta ott motoszkált a
fejemben egy saját üzlet megnyitása,
ahová saját fiaimat is „odanevelhetem”,
és együtt létrehozhatunk egy vendéglátós dinasztiát.
Osztrák barátaim azt mondták: építs
magadnak egy saját üzletet, adunk hozzá pénzt. 1990-ben hitelt vettem fel, és
megvettem egy kis területet itt a Remeteségben. Építettünk egy kis hotelt
15 szobával, terasszal és étteremmel.
Mindeközben továbbra is vezettem Tatabányán a Sport Clubot.
1992. június 12-én nyitottuk meg
osztrák tulajdonostársaimmal a hotelt, amely azóta is folyamatosan fejlődik. Az elején voltak nehéz időszakok,
mivel ’93-94-ben a 36,5%-ot is elérte
a hitelünk kamatlába, alig győztük fizetni. 1998-ban fejlesztésbe vágtunk,
társaim ebben már nem kívántak részt
venni. Tulajdonrészüket felkínálták, mi
pedig megvásároltuk azt. Azóta a Hotel
teljes egészében családi tulajdonban
van.
Mindkét fia követte a szakmáját, ma már
velük közösen vezeti az üzletet. Mi a
munkamegosztás Önök között?
Ebben a közegben nőttek fel, természetes volt számukra, hogy ezt a pályát
választják. Idősebbik fiam, Zoltán az
értékesítésért felel, Szilárd pedig a termelésért. Öt unokámat is szépen lassan szeretném bevezetni a vendéglátás
rejtelmeibe. Játékos módon szeretném
nekik mindezt továbbadni, attól kezdve, hogy hogyan kell köszönni, kivinni
az étlapot, felszolgálni stb.
A világgazdasági válság idején sok vendéglátósnak be kellett zárnia a boltot.
Önök nemhogy talpon tudtak maradni,
ekkor újították fel és bővítették ki a házat. Hogyan sikerült túlélniük a válság
éveit?
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Már a 90-es években is az volt az alapállásunk, hogy a megkeresett pénzt
vissza kell fordítani az üzletbe, csak így
tudunk előre menekülni, ha bármi történik. Folyamatosan fejlesztettünk, fejlesztünk. 2002-ben megháromszoroztuk szálláskapacitásunkat, 2007-ben
pedig egy wellness részleget alakítottunk ki. Mindezek szükséges lépések
voltak a piacon maradáshoz. Később
tovább szépítettük a környezetet:
díszkertet és borospincét építettünk.
Ne hagyjuk szó nélkül, hogy városunk
csodálatos bölcsője vállalkozásunknak. Az ide látogató vendégek könnyen
elcsábulnak a tóparti sétányok, a zöld
környezet, a műemlékeink látványától
és vendéglátóhelyeink sokszínűségétől, minőségi szolgáltatásaitól. Ezek
mind kellenek ahhoz, hogy még ma is
működhessünk. A fejlődést azonban
továbbra is biztosítanunk kell. A vendéglátásban egyre fontosabb szempont az alapanyagok tisztasága, illetve
a régiós kínálat bevonása. Azért, hogy
minőségi, friss árut tudjunk felszolgálni, amelyek eredetével 100%-ban tisztában vagyunk: állattenyésztésbe, illetve gyümölcs- és zöldségtermesztésbe
fogtunk a Ferenc-majorban, valamint
néhány helyi termelőtől vásárolunk
termékeket.
Rövidesen tovább bővülnek, a megújuló
Kossuth téren nyitnak kávézó-cukrászdát. Miért csatlakoztak konzorciumi partnerként a Kossuth tér projekthez?

Néhány évvel ezelőtt a Polgármester úr megkereste a város legnagyobb
vendéglátós cégeinek vezetőit, többek
között engem, és elmondta, hogy a város vezetésének milyen tervei vannak
a Kossuth térrel kapcsolatban. Megkérdezte, volna-e kedvünk valami szépet
alkotni közösen: bekapcsolódni a régi
városközpont rehabilitációjába, és
nyitni egy vendéglátóhelyet a téren. Én
igent mondtam, pedig nagy kihívást jelent bármit is alkotni egy jelenleg még
alvó városrészben. A bukás veszélye
benne van, de optimistán kell nézni a
holnap elébe.
Akkor miért vágnak mégis bele?

Leülhetünk, de abból semmi nem
lesz a világon, ha viszont teszünk valamit, abból bármi kijöhet – én mindig
így állok a dolgokhoz. Ha a személyes
indíttatást kérdezi, van két gyerekem,
öt unokám. Egy új vendéglátó egység
megnyitásával lehetőségünk nyílhat
azon vendégek elérésre, akikhez éttermünkben még nem volt szerencsénk,

ez teljesen új kihívás. Ha a város szempontjait veszem figyelembe, egy polgári kisváros főteréhez méltó, hozzá
karakterében illeszkedő, minőségi kávézót tervezünk, amellyel újabb munkahelyeket teremtünk a városban.
Hogyan jellemezné a Kossuth téren nyíló
kávézó-cukrászdát?

Legfőképp a város hangulatát, polgári voltát tükröző miliőt kívánunk
teremteni. Úgy fog kinézni, ahogyan a
főtéren illik, hogy kinézzen egy kávézó.
Az ablakok a földig le lesznek eresztve,
szép, kővel kirakott portánk lesz. A minőségből nem engedhetünk, ez mind a
kinézetre, mind a kínálatunkra is vonatkozik.
Mit kínálnak majd a vendégeknek? Miben fognak különbözni a többi cukrászdától?

A süteményekben, fagylaltokban
nem tervezünk óriási választékot. Sok
helyen eltúlozzák a mennyiséget a minőség rovására. Egy osztrák étterem
a felét se adja annak a választéknak,
amelyet mi adunk. További részleteket
még nem árulok el, legyenek a vendégeink!
Mikor kezdik el a kivitelezési munkálatokat?

Engedélyezett, kész terveink vannak,
amelyeket Markos Anikó építészmérnök készített. A bontási munkálatokat a
napokban elkezdjük. A nagy gépekkel,
sok törmelékkel járó munkákat mindenképp még az előtt be szeretnénk
fejezni, hogy a tér szép burkolatot kap.
A belső kivitelezést, pedig a tér megújításával párhuzamosan folytatjuk, hogy
a tér ünnepélyes átadóján már mi is
nyitott kapukkal várjuk a vendégeket.
Ha nem veszi tiszteletlenségnek, hogy
győzi még ennyi idősen a munkát? Egész
nap dolgozik meg nem áll, és folyamatosan új terveken töri a fejét.
Ezt gyakran megkérdezik tőlem. 65
fele közeledem, és immáron 51 esztendeje dolgozom, a doktorok gyakran
orvosi csodának neveznek. Valójában
egyre több mindent adok át a fiúknak.
A legfőbb motivációm azonban még
mindig ugyanaz: szeretem a vendéget.
• B.Á.
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ESZEM-ISZOM
gottwald család receptje

húsvéti báránycsülök
polenta ágyon
elkészítés

tálalás

A báránycsülköt sózzuk, borsozzuk,
rozmaringgal bedörzsöljük. A zöldséget felaprítjuk, a hagymát felcikkezünk. Rárakjuk a csülköket és 130 C
fokon megsütjük. A kelkáposztát leveleire szedjük, felcsíkozzuk, forrázzuk.
A bacont megpirítjuk és rátesszük a
felaprított újhagymát. Amikor megpirult fele tejjel, fele vízzel felengedjük.
Beleszórjuk a darát és belekockázzuk a
fetasajtot. Sűrűre főzzük. Ízesítjük sóval, fehér borssal. A kelkáposztát vajon
átfuttatjuk, sózzuk, borsozzuk, majoránnával megszórjuk.

A polentát a tányér közepére halmozzuk, beleállítjuk a báránycsülköt.
Fél körben a bárány alá a sült zöldséget helyezzük, a másik oldalra pedig a
párolt kelkáposzta csíkokat rakjuk. A
bárány sült levével meglocsoljuk.
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4 db báránycsülök (első)
1 cs rozmaring
1 cs újhagyma
20 dkg vöröshagyma
20 dkg kukoricadara
10 dkg bacon
10 dkg fetasajt
50 g fokhagyma
1 db közepes fej kelkáposzta
5 g fekete bors
1 g majoránna
1 g őrölt kömény
20 dkg sárgarépa
10 dkg petrezselyemgyökér
0,5 l tej
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