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A következõ szám szeptemberben jelenik meg.

Mirõl olvashat a következõ számban?
Interjú dr. Márkus Mihály püspökkel Angolkert kincsei
Tatai Atlétika Club története Barokk Mesterkurzus*
*A változtatás jogát fenntartjuk.

VEZÉRCIKK
a saját életét élő város
Mindenki tudja, milyen az, szeretni valakit, és persze azt is, milyen
szeretni valamit. Utóbbi esetében
bizonyára sokan elmondanák, hogy
szeretnek egy könyvet, egy filmet,
az autójukat, akár a munkájukat,
de még többen nyilatkoznának úgy,
hogy szeretik a városukat. A tataiak
Tatát szeretik!
Így van ez rendjén, hiszen életük
mindennapjai, és nagy pillanatai is
ide kötik őket, Tatán látták meg a
világot, itt szereztek barátokat, itt
ismerték meg azokat, akik egy életre fontosak maradtak, az utcasarkon
befordulva itt botlanak ismerősbe,
csak itt történhet velük olyan, amitől
elmondhatják, hogy otthon vannak.
Azt is tudjuk mindnyájan, hogy
nem könnyű mindig szeretni. Gyakran arról is megfeledkezünk, milyen
is az egyáltalán, mert ha sohasem
tennénk így, akkor Pál apostolnak
sem lett volna szüksége arra, hogy a
korinthusiakhoz írt levelén keresztül
minket is emlékeztessen, milyen is

TATAI PATRIÓTA

a szeretet. Talán a tataiak is megfeledkeznek néha arról, hogy a város
iránti szeretet is „türelmes, jóságos,
nem féltékeny, nem kérkedik, nem is
kevély. Nem tapintatlan, nem keresi
a maga javát, nem gerjed haragra, a
rosszat nem rója fel.”
Egyszer észrevesszük, hogy gyermekünk nem akarja megfogni a kezünket, sőt, már nem a mi kezünket
akarja megfogni, mégis szeretjük.
Tudjuk, nem a mi életünket éli, van
sajátja, ahogy egyszer mindenki észreveszi, hogy bár továbbra is a miénk, a része vagyunk, a városnak is
van saját élete. Szüntelenül változik,
és néha nem úgy, ahogy elképzeljük,
mert már nem tudjuk megtenni azt,
vagy nem úgy, ahogy az évtizedekig
természetes volt számunkra, nem találunk mindent úgy, ahogy az korábban az életünk része lett.
Tata nagyon sok, mindenki számára fontos változáson esett át a
közelmúltban, és mindez folytatódik a jövőben is. Megújulnak dolgok,

épülnek, átalakulnak, és persze van,
ami eltűnik, és soha nem lesz olyan,
mint volt. Más ma már az Angol kert,
más lesz a Kossuth tér, a Fényes, dicsekedhetünk egy új ökoturisztikai
központtal, épül a sportcsarnok, és
reméljük, megújul egyszer az Esterházy-kastély, a tiszti klub, sőt a vár is.
A tataiak fogják tudni, hogy milyen
legyen a város, mert tudják, hogy mi
az, amit meg kell őrizni, ami miatt
érdemes áldozatokat hozni, és mi az,
amit el kell engedniük, akár olyan
dolgokról is lemondva, ami addig
természetes volt, hiszen a türelmes,
jóságos, nem féltékeny, nem kérkedő,
és nem is kevély szeretet a tanácsadójuk. Ezt várja tőlük a saját életét
élő város!

Berczelly Attila
A Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. vezérigazgatója

Fotó: Bálint György
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Fotó: Crisan Marius

elsőként nyerte el városunk
a „marketing fővárosa” címet
Városunk ismét példát mutatott az országnak, hogyan lehet egy közösség tagjainak (önkormányzat, cégek, egyesületek) munkáját eredményesen összehangolni,
hogyan lehet összefogással sikereket elérni. Tatát most a városmarketing területén
folytatott tevékenysége miatt jutalmazták.

Fotó: Bálint György
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Városunk nyerte el a „Marketing
Fővárosa 2015” címet. A Magyar
Marketing Szövetség által idén alapított Országos Városmarketing díj célja, hogy felhívja a figyelmet a városok fejlesztésében egyre fontosabbá
váló marketing tevékenységre; elismerje a sikeres, s hatékony marketing-megoldásokat; valamint segítse
a tapasztalatcserét a városok vezetői,
szervezetei, és a marketing szakemberek között. A szakmai zsűri a pályázatokban bemutatott marketing
tevékenységek szakmaiságát, hatékonyságát és hatásosságát vizsgálta.
A legsikeresebb pályázatokat városmarketing gyémánttal jutalmazta
a zsűri, a legtöbb védjegyet elnyert
település pedig az év „Marketing Fővárosa” címet nyerhette el.

A pályázók hat kategóriában indulhattak gyémántokért: rendezvény-esemény, külső kommunikációs megoldások és tartalom; belső
kommunikációs megoldások és tartalom; arculattervezés, városfejlesztési projektek marketing programjai,
kampányai; valamint városmárka,
városimázs-építő nem marketing
teljesítmények, értékek. Harminchat
város összesen hatvanhat nevezést
nyújtott be a versenyre. Tatáról öt
pályázatot adtunk be, amelyek mindegyike elnyerte a „Városmarketing
gyémánt 2015” védjegyet. Az öt gyémánttal városunk kapta a legtöbb
elismerő címet, így Tata lett az első
„Marketing Főváros”.
Rendezvény-esemény kategóriában két tatai nagy rendezvény kapta
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Fotó: Bálint György

meg az elismerő címet: a Víz, Zene,
Virág Fesztivál és a Vadlúd Sokadalom. Mindkét esemény hosszú évek
óta hozzájárul a város minél szélesebb körben való megismertetéséhez és turizmusának fellendítéséhez.
A Víz, Zene, Virág Fesztivál szervezőinek kiemelt célja, hogy a rendezvényen keresztül minél többen
megismerjék és megszeressék Tatát:
hogy az ideérkező vendégek újra és
újra ellátogassanak hozzánk. Az esemény komoly városmarketing erővel
bír, mivel a fesztiválra látogatók –
ahogyan a pályázatukban is írják –
egyszerre kapják meg térben és időben a település esszenciáját, amelyet
vissza-visszatérve
ízlelgethetnek,
elmélyülhetnek a város nyújtotta
lehetőségekben. A Fesztivál sikerességét mutatja, hogy az ideérkező
vendégek 70%-a visszatér. A rendezvény komoly pluszbevételt jelent az

egész városnak: a tatai szálláshelyek
a fesztivál idejére már hónapokkal
korábban foglaltak.
Városunk másik gyémánt védjegyet kiérdemlő rendezvénye a Vadlúd Sokadalom, amelyet a fesztivál
egyik szervezője, a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület nevezett
be a versenyre. A 2001 óta megrendezett esemény kezdetben elsősorban az amatőr madarászokat, természetbarátokat kívánta megszólítani,
mára jóval szélesebb körhöz szól: a
mindössze egynapos rendezvénynek
az elmúlt években már tíz-tizenöt
ezer látogatója volt. A Vadlúd Sokadalom az évek során Magyarország
egyik legjelentősebb zöld fesztiváljává és legkedveltebb téli eseményévé
nőtte ki magát. Európa egyik legnagyobb természetvédelmi rendezvényeként is számon tartott sokadalom
marketing szempontból is sokat je-

lent a városnak, hiszen a karakterét
jelentősen meghatározó természeti
jelenséget (nemzetközi jelentőségű
madárpihenőhely) népszerűsíti a
fesztivál, amely nagyban hozzájárul
a téli idegenforgalmi holtszezon felpezsdítéséhez, valamint a természeti
értékeiről is nevezetes város hírnevének öregbítéséhez. A november
végi esemény tovább erősíti a város
zöld politikáját, illetve a zöld értékek
iránti elköteleződését.
Külső kommunikációs megoldások
és tartalom kategóriában a Tata és
Környéke Turisztikai Egyesület pályázata és kampánya kapott gyémánt
védjegyet. Az egyesület a Google Ad
Grants program segítségével népszerűsítette a térséget 2014. szeptember-december közötti időszakban. A
Google programja pályázat útján biztosít lehetőséget a nonprofit szervezeteknek arra, hogy a Google keresési

A díjazottak: balról jobbra Musicz László (Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület), Mürkl Levente (Tatai Közös Önkormányzati Hivatal), Michl József
polgármester, Essősy András (Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület), Berczelly Attila (Tata és Környéke Turisztikai Egyesület, Tatai Városkapu Zrt.)
Fotó: Magyarics Gábor
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eredményoldalain népszerűsíthessék küldetésüket és kezdeményezéseiket. Mivel a program keretében
csak nonprofit tevékenységek és
szolgáltatások hirdethetőek, ezért
a térség látványosságaira, ingyenes
rendezvényeire, egyéb szolgáltatásaira fókuszáltak, és ez alapján tervezték meg hirdetéseiket. A reklámokkal
a www.visittata.com portálra, illetve
annak releváns oldalaira irányították
az érdeklődőket, ahol a térség egyéb
szolgáltatásait hirdették. A Google
Ad Grants programnak köszönhetően a kampányidőszakban több mint
tizenhétezer kattintás érkezett a
visittata.com weboldalra.
A városfejlesztési projektek marketing programjai, kampányai kategóriában a Városkapu Zrt. Ökoturisztikai projektje jeleskedett. Az
Ökoturisztikai Központ által kidolTATAI PATRIÓTA

gozott marketingstratégia fő célkitűzése, hogy a centrum a megnyitást
követő két éven belül a régió vezető ökoturisztikai állomása legyen,
továbbá a nemzetközi ökoturisztikai és mozgáskorlátozottak részére
nyújtott szolgáltatások terén európai
szinten az első száz között szerepeljen. A fenti célok elérése érdekében
a centrum tematikus programtervet
és komplex csomagokat dolgozott ki
az egyes célcsoportok elérésére. A kidolgozott stratégiának köszönhetően
pár ezer fővel többen látogathatnak
el városunkba, illetve az itt eltöltött
vendégéjszakák száma is komoly
emelkedést eredményezhet.
Városmárka,
városimázs-építő
nem marketing teljesítmények kategóriában önkormányzatunk nyerte el
a gyémánt védjegyet az Év fája 2014
versenyen a tatai nagy platánra adott

szavazatok számának növelése érdekében végzett kampánytevékenységéért. Az önkormányzat által kezdeményezett kampány elsősorban a
tatai és a város környékén élő lakosokat célozta meg, az ő lokálpatriotizmusukra épített. Ezenkívül a Tata
iránt érdeklődők, illetve az idelátogató turisták szavazataira apelláltak:
a turisztika területén folytattak komoly propagandatevékenységet.
A „Marketing Fővárosa” cím elnyerése, az Év Fája verseny után újabb
ékes bizonyíték arra, hogy városunkban jól működik a közösségi összefogás. Nemcsak magánszemélyek,
hanem egyesületek, cégek is képesek
arra, hogy összehangolják munkájukat, és egymással karöltve tegyenek
a városért, illetve azért, hogy minél
többen megismerjék és megszeressék Tatát.
B.Á.
Fotó: Bálint György
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Látványterv: Planbau Mérnöki Iroda Kft.

miért kell tatán sportcsarnok?
Azoknak a lövéseknek a 100%-át elrontod, amelyeket meg sem próbálsz – idézte
Bánki Erik, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának alelnöke Wayne Gretzkyt, minden idők legnagyobb jégkorongozóját a tatai sportcsarnok áprilisi ünnepélyes alapkőletételén, arra utalva, hogy a Tatai Atlétika Club a várossal összefogva, mert nagyot
álmodni és a TAO (cégek társasági- és osztalékadója) pályázati rendszert kihasználva
belevágott egy multifunkcionális sportcsarnok létesítésébe.
ÚT A TAO TÁMOGATÁS ELNYERÉSÉIG
2012-ben a Tatai Atlétika Club
(TAC) – egyik támogatója segítségével – felújította az Eötvös Gimnázium
sportpadlóját, hogy jobb és biztonságosabb körülmények között folyjanak
a kézilabda csapataik edzései. A TAC
vezetése ekkor úgy gondolta, hogy ez
a maximum: ennél nagyobb léptékű
infrastrukturális fejlesztést nem
tudnak megvalósítani játékosaikért. Még ebben az évben Lázár Ottó,
a TAC elnöke találkozott egy sikeres
pályázatíró céggel, akik megkérdezték tőle, hogy nem akarnak-e Tatán
8

sportcsarnokot építeni: nem nyújtanak-e be TAO pályázatot a Magyar
Kézilabda Szövetséghez egy sportlétesítmény megvalósítására. – Belevágtunk, mivel azt gondoltuk nem
lesz még egy ilyen lehetőség, hogy az
állam biztosítja a beruházás 70%-át
– mondja Lázár Ottó. A fennmaradó
30%-ot önerőből kellett biztosítania
a pályázónak. Mivel a TAC egymaga
nem tudná fedezni ezt az összeget,
a város vezetéséhez fordult segítségért, amely örömmel üdvözölte a
kezdeményezést. A képviselő-testület 2013-ban, április ülésén döntött
a TAC – Magyar Kézilabda Szövetség-

hez benyújtandó – pályázatának támogatásáról: biztosítja a beruházáshoz szükséges kétszázmillió forintos
önerőt, valamint engedélyezi, hogy a
város tulajdonában lévő – a Kőkúti
Általános Iskola előtti – zöldterületen épüljön fel a sportcsarnok, a
későbbiekben pedig együttműködik
vele a létesítmény üzemeltetésében.
2013 decemberében a Kézilabda
Szövetség pozitívan bírálta el a TAC
pályázatát, és az első ütemre odaítélte a közel négyszázötven millió
forintos támogatási összeget, amelyet TAO befizetések útján biztosít a
projekthez.
TATAI PATRIÓTA
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TÁMOGATÓ CÉGEK
A Magyar Kézilabda Szövetség jóváhagyó határozatával a kezében a
klub felkereste a tatai és a környékbeli cégeket, hogy a társasági adójukból támogassák a sportcsarnok
építését. A vállalkozások körében a
kezdeményezés pozitív fogadtatásra
talált. Tizenegy cég: a Gedia Hungary
Kft., a Güntner Tata Hűtőtechnikai
Kft., a Gyermelyi Élelmiszeripari
Zrt., a M-Environ Kft., a L&P Kft., a
Pannon Biomassza Energetikai és
Általános Kereskedelmi Kft., a PCE
Paragon Solutions Kft., a Rotte Group
Kft., a Tatai Környezetvédelmi Zrt., a
Terra-Log Mélyépítő Kft. és a West
Hungária Bau Építőipari Szolgáltató
Kft. több mint ötmillió forintos TAO
befizetéssel segítette a sportcsarnok
megvalósítását. Rajtuk kívül körülbelül húsz további tatai és térségbeli
vállalkozás ajánlotta fel TAO támogatását a csarnok építésére, ezek a hozzájárulások pár százezer forinttól
egészen ötmillió forintig terjedtek.
CSARNOK A VÁROS SZÍVÉBEN

A város vezetésével közösen a TAC
olyan helyszínt keresett a csarnoknak, amely mindenki számára kön�nyen megközelíthető, illetve több
oktatási intézményt is kiszolgálhat
majd. Ezekre tekintettel a választás

a Kőkúti Általános Iskola és a Május
1. út közötti önkormányzati ingatlanra esett. A csarnok délelőttönként
a Kőkúti Általános Iskola, a Református Gimnázium és a Bláthy Ottó
Szakközépiskola testnevelés óráinak
adhat majd otthont. Délután a TAC
kézilabda és röplabda szakosztályai
fognak itt edzeni. Hétvégeken pedig
az NB I/B-s férfi és az NB II-es női kézilabda csapatok bajnoki mérkőzései
helyszínéül szolgál majd. A fennmaradó időben kulturális rendezvények
befogadására is alkalmas lesz az épület.
ELSŐ ÜTEM

2014-ben pályázati eljárás útján
a Planbau Kft.-t bízták meg a létesítmény kiviteli terveinek elkészítésével. Ugyanez év őszén szintén
pályáztatással kiválasztották a generál kivitelezőt, a West Hungária Bau
Kft.-t, amelynek október végén átadták az építési területet. A beruházás
hatszázhuszonnyolc millió forintos
összköltségéből egy 2100 négyzetméteres sportcsarnok épül 1500
négyzetméteres küzdőtérrel és sportolói öltözőkkel. A csarnok mobil lelátója több mint 400 fő befogadására
lesz alkalmas. A létesítményben lesz
még edzőterem, szertár, oktatóhelyiség, fogadótér, büfé és ruhatár.
A csarnok környezetét is rendezik,

több parkolóhelyet alakítanak ki körülötte. Az iskola szomszédságában
meglévő zúzottköves gépkocsi-fordulóhelyen is további parkolókat
létesítenek. A Május 1. út és a Kőkút
között útcsatlakozást építenek, így a
fő út felől is könnyebben elérhetővé
válik a csarnok.
MÁSODIK ÜTEM

Már a tervezési munkálatok során
felmerült a sportcsarnok bővítésének igénye, amelyre egy második
ütemben kerülne sor. Az épület további akadálymentesített öltözőkkel,
illetve olyan funkciókkal egészülne
ki, amelyek alkalmassá tennék arra,
hogy sporteseményeken kívül egyéb
városi, illetve kulturális rendezvényeknek is otthont adjon. Továbbá
egy zárt híd jellegű összekötő folyosót is terveztek, amely a csarnokot és
a Kőkúti iskola épületét kötné össze.
A képviselő-testület 2014. áprilisi
ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a
TAC a 1996.évi TAO törvény alapján pályázatot nyújtson be az épülő
csarnok bővítésére, továbbá vállalta,
hogy a második ütem összköltségének 30%-os önerejét biztosítja.
A második ütemre vonatkozó pályázatot a TAC már beadta a Magyar
Kézilabda Szövetséghez, most várják annak elbírálását. Amennyiben
a Szövetség ismételten jóváhagyja a
pályázatot, a beruházás nyár elején,
a lehető leggyorsabban megkezdődik. A második ütem összköltsége
ötszázmillió forint, ebből száznegyvenhatmillió forint az önkormányzat
által vállalt önerő.

2015. április 7. A Sportcsarnok alapkőletétele.
Balról jobbra: Lázár Ottó TAC elnök, Bencsik
János országgyűlési képviselő, Michl József
polgármester, Vetési Iván MKSZ korábbi elnöke,
Bánki Erik Országgyűlés Gazdasági Bizottságának
alelnöke, Rokob Zsolt West Hungária Bau Kft.
termelési igazgatója (fotó : Grépály András Zoltán)
TATAI PATRIÓTA
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21. SZÁZADBAN JÁRUNK

Fotó: Grépály András Zoltán

SZÜKSÉG VAN-E VÁROSUNKBAN
SPORTCSARNOKRA?
Megoszlanak a vélemények a városban, az országban arról, hogy
mely területek fejlesztésére kell a
kormányzatnak a legtöbb pénzt fordítania. Ha fontossági sorrendet kellene felállítanunk ezekről az ágazatokról, a legtöbb embernél a sport az
utolsó helyek egyikét foglalná el, pedig ahogyan a mondás is tartja „aki
a sportba, a gyerekekbe fektet, az a
jövőbe fektet.” A tatai sportcsarnok
elsősorban gyermekeinknek, unokáinknak épül, az ő egészségükért.
A több funkciós létesítmény a város minden igényét kiszolgálja majd.
Tatán jelenleg nincsen ekkora közönség befogadására alkalmas beltéri
helyiség. Az új csarnok ezen a téren
is hiánypótló: városi rendezvények,
kulturális programok megtartására is alkalmas lesz. A sportcsarnok
megépítésével egész Tata, sőt az
egész térség nyer. Az év végére tervezett átadás után pedig mindenki
maga dönti el, hogy mennyire kíván
élni az új csarnok adta lehetőségekkel, mennyire kíván annak nyertesévé válni.
10

B.Á.

Fotó: Grépály András Zoltán

MIT JELENT A TAO TÁMOGATÁS?
A Magyar Országgyűlés 2011. június 27-én módosította a sporttörvényt, amelynek keretében megváltoztatták a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI. törvényt. Az új törvény
lehetővé teszi az öt látványcsapat-sportág (labdarúgás, kézilabda,
kosárlabda, vízilabda és jégkorong) támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. Támogatást minden nyereséges,
társasági adót fizető magyar vállalkozás adhat (kivéve az állami tulajdonú TAO alanyt). A hozzájárulás összege vállalkozói tevékenység
érdekében felmerült költségnek, rendkívüli ráfordításnak minősül,
így nem növeli meg a társasági adó alapját. Azok a vállalkozások,
amelyek élnek a lehetőségével, társaságiadó-kedvezményt továbbá – kisebb mértékű – adóalap kedvezményt is kapnak.
TATAI PATRIÓTA
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Balogh Zoltántól, az emberi erőforrások
miniszterétől és Czunyiné Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkártól átveszi
az Eötvös József-díjat 2015. június 4-én
Fotó: Kálmán Endre

„az istent szeretőknek minden a
javukra van”
(Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele 8. részének 28. verséből)
Többször tapasztaltam, ha Isten elvesz tőlünk valamit,
akkor sokszorosan többet ad helyette. Néhány példa
az életemből: 1952-ben – származásom miatt – nem
tanulhattam tovább a tatai gimnáziumban, később huszonegy évig tanára lehettem, közben három diplomát
szereztem, s matematikából doktoráltam; a 70-es évek
végén kétszer utasították el útlevélkérelmemet, azóta
huszonkét országban jártam; elvették az osztályfőnöki megbízatásomat, s eltiltottak a főiskolásokkal való
foglalkozástól, azóta voltam országgyűlési képviselő,
államtitkár, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, tizenhat évig gimnáziumi igazgató,
s hat féléven keresztül taníthattam az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen is; 82-ben öklömnyi rákos daganattal kivették az egyik vesémet, akkor legfeljebb öt
évet jósoltak nekem – mondja Kálmán Attila, aki most
újabb próbatétel előtt áll: nyáron hasnyálmirigy rákot
diagnosztizáltak nála. A tapasztalatok szerint ez néhány
hónap túlélést engedélyez, azóta eddig kilenc hónap
telt el.
Fiatalkori igazolványkép
TATAI PATRIÓTA

Amikor Tanár úr megtudta, hogy a
következő számban Önnel szeretnék
interjút készíteni, felkeresett és kérte, hogy ha komolyan gondoljuk, siessünk a beszélgetéssel, mert nem tudja,
mennyi ideje van még hátra…
Valóban nem tudjuk, mennyi időt
kapunk, de nem félek a haláltól: meggyőződésem szerint az Isten egyik
markából átkerülünk a másikba. A
folyó belefut a tengerbe, s ott folytatja útját, még több lehetőséget kapva.
Ezért az imádságot mindig köszönettel és dicsőítéssel kell kezdeni, s csak
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utána jöhetnek a kéréseink. Azzal a
biztos tudattal, hogy Isten nem automata, aki azonnal azt adja, amit kérek
Tőle. Ő minden imádságot meghallgat, de ismeri hibáimat, gyengéimet,
tudja, hogy hosszú távon mire lenne
szükségem, milyen ajándéka válna a
javamra. Illyés Gyula is azt mondta:
„Ne azt add a gyermekednek, amit
kér, hanem azt, amit kérnie kellene.”
Készül az Istennel való találkozásra?

A hitben élő ember mindennap
átadja életét Krisztusnak, a szó legszorosabb értelmében. Egykor kis
családommal – amióta kettesben
maradtunk – a feleségemmel esténként az Ószövetségből, reggelente az
Újszövetségből olvasunk föl egy-egy
szakaszt, ezenkívül igemagyarázatokat is, imádkozunk és énekelünk egyházunk énekeskönyvéből. Ha egészségi állapotunk engedi, részt veszünk
az istentiszteleteken, úrvacsorákon,
egyéb egyházi rendezvényeken és a
rászorulók segítésében. Abban bízom, hogy nem csupán én keresem
Istent, hanem Ő is keres engem, ezért
a találkozás bizonyosabb. Igyekeztem, hogy szándékosan ne tegyek
rosszat, de sokat hibáztam, és rengeteget mulasztottam. Az ember szabad akaratot kapott, de nem mindig
azt teszi az első helyre, amit kellene.
Akkor élünk helyesen, ha az Úr által
előírt sorrendet követjük.
Milyen mulasztásokra gondol a Tanár
úr?

A Szentírás magasra teszi a mércét:
„Aki tudna jót cselekedni, és nem cse-
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lekszik, bűne az annak” (Jakab 4;17).
Voltak helytelen döntéseim képviselőként is. Például amikor Ukrajna önálló állam lett, megváltozott a
nemzetközi státusza. Egyesek szerint
meg kellett volna próbálni Kárpátalja
visszakérését Magyarország részére. A magyar–ukrán alapszerződést
támogattam annak ellenére, hogy a
régi rendszerből itt maradt minisztériumi tisztviselők a végső szövegből kihagyták a legfontosabb szót:
(erőszakos) határmódosítást nem
fogunk kérni. (Mentségemre legyen
mondva, hogy akkor sokkal jobb volt
a magyar–ukrán viszony, s kárpátaljai kollégáim mondták, hogy ha nem
írjuk alá, akkor nekik lesz nehezebb.)
Nem tudtam eldönteni, mi a helyesebb: ha valahol megszüntetik a vaskohászatot, és több ezer ember állás
nélkül marad, vagy tovább folytatják,
s tönkretesznek rengeteg értékes
nyersanyagot, s eladhatatlan árut termelnek raktárra.
Miben gyökerezik mély istenhite?

1945 tavaszán a vármegye köztisztviselői kara felsőbb utasításra
Ausztria felé menekült, köztük a
mi családunk is. A szovjet csapatok
utolértek bennünket. A férfiakat internálták, a többiek jöttünk vissza,
ahogy tudtunk. Édesanyámat három
kisfiával (2, 6 és 9 évesek voltunk) és
özvegy édesanyjával csak dr. Márkus
Jenő tatai református lelkipásztor
merte befogadni a gyülekezeti otthon
alatti, komfort nélküli, alagsori helyiségbe. A templomudvaron töltöttük
kisgyermekkorunkat. Az orgonaszó,
a zsoltárok, dicséretek dallama szinte

Családjával a 70-es évek végén a tatai református templom kapujában

beleépült sejtjeimbe, s ez is segített
megvédeni a későbbi nagyobb kisiklásoktól. Akkor még élénk ifjúsági
élet volt a tatai református gyülekezetben is. Részt vettem cserkésztáborokban, és gyermekszereplőként
a Keresztyén Ifjúsági Egylet (KIE)
színjátszóinak előadásain. 1949-ben,
tizenegy évesen képeslapot küldtem
haza a mátraházai református ifjúsági táborból: „Megtértem, elfogadtam
Jézus Krisztust megváltómnak.” Nehéz utólag megítélni a változás komolyságát, de az tény, hogy abban az
időben minden nap Bibliát olvastam,

2004-ben elbúcsúztatták Pápáról.
1994-től 2004-ig volt a Pápai Református
Kollégium Gimnáziumának igazgatója

TATAI PATRIÓTA
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imádkoztam. Később, elkerülve Tatáról, elszakadva a várostól és a gyülekezettől lazult kötelékem a vallással.
Nem tagadtam meg Istent, de ritkán
jártam templomba, és általában csak
a nagyobb próbatételek előtt imádkoztam. „Szerencsére” mindig voltak
körülöttem olyan emberek: lelkészek, tanárok, barátok, akik súgtak,
és sugározták magukból, hogy van
másik, tartalmasabb élet is. Az ő példájuknak, hatásuknak is köszönhetően maradt meg az Istennel való kapcsolatom.
Származása miatt az ötvenes években
„X”-es, vagyis osztályellenség kategóriába került. Hogy élte meg ezt akkor
gyerekként és később?

Az őseit senki sem választhatja
meg, de vállalnunk kell őket. Nem
csupán a génjeiket, hanem az életükből reánk vetülő fényt és árnyékot is.
Az általam ismert elődeim a szememben mind tisztességes, hiteles,
rendes emberek voltak. Nem csupán
kocsi parasztok, hanem akadt köztük
lelkipásztor, orvos, mérnök, tanár,
főszolgabíró, sőt főispán is. Senkit
sem kell szégyellnem. Azért, hogy
ilyen családba születtem, és nekem
ez hátrányt jelentett, nem én vagyok
a felelős, hanem azok, akik rosszul
mérlegeltek. Tisztában voltam azzal,
hogy ilyen háttérrel nekem kitűnő
tanulónak kell lennem ahhoz, hogy
továbbtanulhassak. Tudtam, hogy
műszaki-reál vonalon kell próbálkoznom, ott nehezebb belekötni a munkámba.
Nyelveket beszélő, jogász végzettségű, volt főszolgabíró édesapám
(akit a győri népbíróság fölmentett)
csak segédmunkásként, lóápolóként,
éjjeliőrként dolgozhatott az ötvenes
években. Nehezen viselte az olykor
nehéz fizikai munkát, egészségileg tönkrement (hatvan évesen halt
meg), de nem lázadott, tudomásul
vette. A tapasztalatok szerint az áldozat könnyebben megbocsát, mint
a vele szemben vétkes, mert az áldozatnak tiszta a lelkiismerete.
Ön is megbocsát azoknak, akik éveken keresztül jelentettek Önről? Tudja,
hogy kik voltak a megfigyelői?

2000-ben a Történelmi Hivataltól
kikértem a megfigyelésem anyagát.
Az egyik öt oldalas jelentés fedőlapTATAI PATRIÓTA

ján ez olvasható: „BM III/III 1/C 1110750. Szigorúan titkos! Református
egyházi reakció területén lévő ellenséges személyek elhárítása” – a fiaim
jót derültek rajta. Összesen három
dossziém volt, kb. 50 oldalnyi, négy
különböző személytől. (2011-ben
újabb anyagokat kaptam, és megtudtam besúgóim nevét is, néha köszönünk egymásnak az utcán.) Az egyikük postás. Felbontogatta külföldre
írt, vagy onnan érkező leveleimet, s
kivonatot készített belőlük. Nagyon
„hálás” vagyok neki, mert több nevet,
címet, adatot megőrzött számomra,
amelyekre már nem emlékeznék.
Nem volt könnyű dolga, mert abban
az időben Los Angelesben élő református lelkipásztor és magyar kulturális-közéleti vezető bátyámmal
ötven-hatvan oldalas leveleket váltottunk, s volt benne szó bőven nemzeti sorskérdéseinkről is. A másik
megfigyelőm egyik fiam tanára volt,
aki részt vehetett kirándulásainkon
és az 1975-77-ben lakásunkon tartott (harmincöt-negyven fős) ifjúsági
találkozóink némelyikén is (ez utóbbiakon énekeltünk, imádkoztunk, diaképeket vetítettünk, beszélgettünk
az élet értelméről, jövőnkről és egyéb
„veszélyes” dolgokról). A besúgó fedőneve „Varga” volt. Volt sejtésem a
kilétéről, de nem kutakodtam utána.
Nem tudom, hogy tájékozatlanságból, felületességből vagy segítőszándékkal, de nagyon sok pontatlanság
volt a beszámolóiban. A „leghűségesebb” jelentőm (több mint tíz éven
keresztül) „Nagy Márton” fedőnévvel
Feri bácsi volt. Ott volt számos MDFes rendezvényünkön is. Egy nyomozó, akinek a bátyja iskolatársam volt,
már 1992-ben fölhívta rá a figyelmemet, de akkor nem akartam elhinni.
Halála előtt néhány héttel összefutottam vele a komárom-szőnyi kórházban. Mondtam neki: „Mindent tudok.
Nem haragszom rád, intézd el a dolgot az Istennel.” Ő nagyon meg volt
törve: „Attila, ne haragudj! Zsaroltak,
a fiam egyetemista volt, rajta keresztül tartottak sakkban.”
Az első kérdésére válaszolva: lehet
nem megbocsátani ezeknek a szerencsétleneknek? Nehéz lehet nekik
ilyen lelkiismerettel élni.

De olykor igen. Ilyen esetekben
arra gondoltam, ha a „legfőbb tábornoknak” engedelmeskedem, akkor
nem szabad megijednem az „őrmesterektől”. Segített az is, hogy a legtöbb
esetben tudtam, mi az igazság. Sok
jó tanárom volt. Ők a „sorok között”
igyekeztek éreztetni, hogy az általuk
elmondottakkal mikor értenek egyet,
s mikor nem: „Az önök által használt
tankönyv szerint…”, „Ha bejön egy látogató az órára, akkor azt mondjátok,
hogy, de…”
Amikor 1968 őszén elkezdtem a
tatai Eötvös Gimnáziumban tanítani, az augusztus végi tantestületi
értekezlet szünetében elém tettek
egy Kádár Jánosnak szóló táviratot,
amelyben az állt, hogy a gimnázium
tanárai támogatják az augusztus 21-i
csehszlovákiai katonai beavatkozást.
Tudomásom szerint csak én nem írtam alá. Valószínűleg azok nehezteltek érte leginkább, akik szintén szerették volna ezt tenni. Benda Kálmán
történész szerint: „sohasem szabad
gyávábbnak lenni, mint amennyire
muszáj.” Kétségtelenül diktatúra volt,
de sok mindent ki lehetett próbálni feszegetve a határokat. Amikor (1972től) erdélyi és felvidéki barangolásokra vittem 45-50 fős diákcsoportokat,
szóvá tették, hogy miért mindig olyan
területekre megyünk, ahol magyarok laknak. Azt válaszoltam, hogy
hazánkat csak olyan országok veszik körül, ahol magyarok is élnek,
s nekünk olyan kevés pénzünk van,
hogy nem tudunk túlmenni rajtuk.
Egyik róla készített jelentés fedőlapja

A 70-es, 80-as években tanárként komoly „rendszerellenes” tevékenységet
folytatott, soha nem félt?
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A tatabányai választókerület győztesével,
Szalay-Berzeviczy Gáborral (SZDSZ) az 1990-es
évek elején a Parlamentben. Mindketten aktívan
segítettek az 1989-es romániai forradalom idején: segélyszállítmányokat vittek az erdélyi magyaroknak (Kuny Domokos Múzeum tulajdona)

A diákjai rajongtak Önért. A feleségével
együtt mágnesként vonzották az embereket, sokan jártak Önökhöz. Mivel tudták így megnyerni az embereket?
Elsősorban őszinteséggel, és azzal,
hogy krisztusi szeretetet és üzenetet
próbáltunk továbbítani. Előfordult,
hogy egy-egy kérdésre nem tudtam a
választ. Ilyenkor nem beszéltem mellé, nem próbáltam kimagyarázni magam, hanem azt mondtam: ide figyelj
komám, ez nem az én asztalom. Erre
nem tudom a választ, de ha komolyan
érdekel, holnapra utánanézek. Ettől
nem lett kisebb a tekintélyem, sőt hitelesebb lettem. Igyekeztünk nyitottak, befogadók lenni. A legnagyobb
„zsiványnak” is azt mondtam: azt a
60 kg-nyi „mócsingot”, aki vagy, továbbra is szeretem, de amit cselekedtél, azt nem. Megfogadva a Szentírás
tanácsát mi sem vagyunk személyválogatók. Nem ismerünk el embert
sem magunk felett, sem alatt, s elhis�szük, hogy a túlvilágon abból fogunk
élni, amit földi életünkben másoknak
adtunk.
Mire a legbüszkébb életében? Melyik
pozíciójában érezte magát a legjobban?

Hogy mire vagyok a legbüszkébb?
Arra, hogy amikor el akartak zavarni
a pályámról, a tatai városi pártbizottság ülésén „önálló napirendi pont”
voltam. (- mondja nevetve – szerk.)
Többnyire elégedett ember voltam.
Mindig szerettem azt, amit csináltam.
Nem az számít, hogy „mit” csinálunk,
hanem a „hogyan”. Ha csak utcasep14

rő lehetnék, akkor arra törekednék:
az „én utcám” legyen a legtisztább.
Semmiféle pozícióért nem jelentkeztem, nem pályáztam. Mindenhová
hívtak vagy felkértek. Legjobban a
„mezítlábas” tanár szerepében éreztem magam, amikor sikerült úgy elmagyaráznom a cosinus-tételt, hogy
a „fontolva haladók” is megértették.
Alapos felkészülés és sok humor kell
ahhoz, hogy a matematikaórán végig
fenntartható legyen a figyelem és a
fegyelem.
Miért lépett politikai pályára az az ember, aki legjobban a tanári szerepben
érezte jól magát?

Mert naiv voltam. Azt reméltem,
hogy tudok segíteni ennek a csodára
váró, torzsalkodó nemzetnek. Még
pesti tanár koromban kapcsolatba
kerültem a Pápai Református Kollégium Öregdiákjaival. Sok olyan „legfelsőbb” körökbe tartozó értelmiségivel, akik a magyarság sorskérdéseit a
leghelyesebben látták. Később rajtuk
és Sóvágó Gyuláné kolléganőm filmklubján keresztül hívtunk meg Tatára
a 70-es, 8o-as években nemzettudatot formáló személyeket. Többek
között: Bárdos Lajost, Csoóri Sándort, Czine Mihályt, Dobos Lászlót,
Hámori Józsefet, Kallós Zoltánt, Kósa
Ferencet, Lükő Gábort, Makovecz
Imrét, Sánta Ferencet, Sára Sándort,
Somogyi Józsefet és Szíj Bélát. Ezeken a forró hangulatú összejöveteleken három-négyszáz diákunk vagy
volt diákunk vett részt. A felsorolt
személyek némelyikével rendszeres
kapcsolatban álltam, tehát természe-

tesen eljártam az ő rendezvényeikre
is a Jurta Színházba, Lakitelekre és
egyéb helyekre. Akkor szeppentem
meg egy kissé, amikor a Szabad Európa Rádióban a saját hangomon hallottam egyik hozzászólásomat. Sikk
volt ott lenni ezeken az alkalmakon,
ahol csupa „magunkfajta” vett részt.
Ott voltam 1988. szeptember 3-án
Lakitelken az MDF megalakulásán.
Beléptem a mozgalomba (akkor még
nem párt volt, s egy ember lehetett
több párt tagja is). Nem sokkal utána – ha jól emlékszem október 8-án
– harmincöt fővel megalakítottuk az
MDF tatai csoportját is az MSZP-tag
Tóth András kollégám lakásán. Több
gyűlést, felvonulást, MDF-piacot, ünnepélyt, erdélyi segélyakciót, találkozót szerveztünk.
Amikor az 1990-ben az ország�gyűlési képviselőjelöltség szóba került, nem akartam elvállalni. A tagság
azonban engem akart jelölni, mert
engem ismertek legtöbben, „nem
babra ment a játék”. Családom élénk
tiltakozása ellenére elfogadtam a jelöltséget, és megválasztottak. 1991.
február elején megkeresett Andrásfalvy Bertalan miniszter úr, hogy
Antall József miniszterelnök úrral
egyetértésben arra kér, vállaljam el
a Művelődési és Közoktatási Minisztériumban a megüresedett politikai
államtitkári (a miniszter első helyettese) posztot. Azzal érvelt, hogy
kevés olyan pedagógus van, akinek
megvan az általános iskolai tanítói
és tanári, valamint középiskolai tanári oklevele, matematikából doktorátusa, s eléggé ismerik kulturális és
egyházi körökben is. Kapásból nemet
mondtam, hiszen tanári állásomról
is azért mondtam le, mert az egyéni
képviselőség „egész embert” kívánt.
Ráadásul előző nap választottak meg
a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnokává is.
Miért vállalta el mégis az államtitkári
posztot?

Hétvégén, amikor hazajöttem,
megemlítettem a dolgot az eddigi
összes szerepvállalásomat ellenző feleségemnek, aki meglepően reagált:
„ez az egy, amihez értesz valamit, ez
neked való.”
TATAI PATRIÓTA

KÖZEL KÉP
Milyen elismeréseket, kitüntetéseket
kapott?
Hatvan éves koromig semmit. Utána rengeteget. Ez is bizonyítja, hogy
a kitüntetések nem csupán a teljesítményt minősítik, hanem az adományozót is, és legtöbbször egy közösség munkáját ismerik el, de csak a
vezető kap jutalmat (igaz elmarasztalást is). A kapott díjak: Tata városért,
Pápa városért, Komárom-Esztergom
megyéért, Veszprém megyéért, Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, Beke Manó emlékdíj és a
Rátz Tanár úr életműdíj. Meggyőződésem, hogy nem csupán az adottságainkat, hanem a lehetőségeinket is
az Istentől kapjuk ajándékba. Tehát
sohasem válhatunk beképzeltté. Ha
sikerül valami, adjunk hálát érte, ha
pedig nem sikerül – pedig minden
tőlünk telhetőt megtettünk az ügy
érdekében –, akkor se keseredjünk
el! Vegyük tudomásul, hogy az Úrnak
más tervei vannak velünk!
A mai politikában is megtalálná a helyét? Ma is el tudná képzelni magát országgyűlési képviselőként?

A napokban a tatabányai kórházban egy nyugdíjas munkás azt mondta, hogy júliustól csökkenni fognak a
nyugdíjak Magyarországon. Kérdeztem, hogy ezt a csacsiságot honnan
veszi. Azt válaszolta, hogy biztosan
igaz, mert a televízió is bemondta.
Azaz a rendszerváltás óta eltelt huszonöt év kevés volt ahhoz, hogy egy
„átlag” magyar választópolgár megértse: a médiában elhangzottak vagy
olvashatóak zöme nem tény, hanem
csupán egy-egy vélemény. Azt kell
tisztázni, hogy ki (melyik párt tagja)
mondta, és miért mondta. Ha sejteni
szeretnénk az igazságot, akkor legalább hét-nyolc különböző nézőpontú
újságot, rádió- vagy televízióadást
kell összehasonlítanunk. Az ország
szégyene, hogy mely szennylapok,
bulvár tv-k a legnépszerűbbek. Tanítani kellene az iskolákban és a
népfőiskolákon: hogyan kell érvelni,
hogyan kell a médiumokat kezelni, s
azt, hogy egy pártra nem akkor kell
odafigyelni, amikor ellenzékben van,
mert akkor felelőtlenül követelhet és
ígérhet bármit, hiszen nem az övé a
kormányzás felelőssége. Hanem akkor, amikor kormányon van. Akkor
sem az számít, amit mond, hanem az,
amit cselekszik. (Könnyebb az asztalt
verni, mint megteríteni.)
TATAI PATRIÓTA

Örülök, hogy végre olyan kormányunk van, amelyik nyíltan meri
vállalni a keresztyén-nemzeti értékrendet; a családok fölkarolását, a tehetségesek támogatását, a hátrányos
helyzetűek felkarolását, a határainkon kívül élő magyarok segítését…
A gyakorlatban azonban ezeket csak
részben tudja teljesíteni. Ennek elsősorban objektív okai vannak (eladósodottság, egyes szomszédunk
kisebbségeket beolvasztó törekvései…) Van azonban sok minden, amin
lehetne segíteni, például a stíluson.
G. Buffon (1707-88) szerint „A stílus
maga az ember”. Nem szabadna elfelejtenünk, hogy két fület kaptunk a
Teremtőnktől és csak egy szájat. Azaz
kétszer annyit kellene figyelnünk
„felfelé” és egymásra is, mint szólni.
Türelmesen meghallgatni minden véleményt (az ellenzékét is), és alapos
megfontolás után dönteni.
A másik riasztó a korrupció. Még
csak néhány hete voltam államtitkár, s egy előadásomért akartak fizetni húszezer forintot (az akkor
nagy pénz volt). Azt mondtam, hogy
a munkaidőmben a kötelességemet
teljesítettem. Természetesen nem
vettem át. Sokan átveszik (ma is) a
milliókat is.
Nehezen viselném el a frakciófegyelmet. A listás képviselőtől elvárható, hogy pártja utasításait mindenben
kövesse, de az egyéni választókerületet képviselőknek inkább saját körzetük érdekeire kellene figyelniük.
Nagyon tetszik, amit Bencsik János
képviselőnk csinál, de nem biztos,
hogy én is ilyen bátor lennék. Pedig
legalább húsz ilyen, a saját véleméCsaládja körében 2015. május 29-én Szomódon
Endre fiáéknál. Balról jobbra: Kálmán Attila
orgonaművész (Leonberg, Németország), felesége Demjén Erzsébet ny. óvónő, illetve titkárnő, a
Tanár úr, Kálmán Endre autómérnök (Szomód)
Fotó: Kálmán András (unoka)

nyét bátran vállaló képviselőre lenne
szükség. Ez esetben a belső ellenzék
a frakción belül visszafogná, sőt szükség esetén el is távolítaná azokat a
személyeket, akik lekezelik az embereket, akik megvesztegethetők, akik
a saját érdekeiket az ország érdekei
elé helyezik. Az így megtisztított kormánypártoknak lenne esélyük 2018ban is a győzelemre.
Ami engem illet: a mostani mocskolódásoktól inkább távol tartanám
magamat. A nevelői (növelői) pályát
tartom a legtöbbre. A világ legértékesebbjével, az emberi lélekkel és
értelemmel foglalkozunk, mégpedig
a legfogékonyabb korukban. Ezért
bármilyen sok nehézséggel is küszködünk, minket nem sajnálni, hanem
irigyelni kell.
Pállné Bodonovich Ágnes

Kálmán Attilával április 23-án
készítettük az interjút. Május
végén kaptuk a hírt, hogy Eötvös József pedagógus életműdíjat kap a Tanár úr. Az 1999ben alapított állami elismerést
azoknak a kiemelkedő munkát
végző óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai
pedagógusoknak és főiskolai,
egyetemi oktatóknak adományozzák, akik oktató-nevelő
munkájuk során életpályájukkal
kifejezték elkötelezettségüket
a pedagógus élethivatás mellett. Az Eötvös-díjat június 4-én,
pedagógusnap alkalmából tartott ünnepségen Balogh Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere és Czunyiné Bertalan Judit
köznevelésért felelős államtitkár
adta át. Gratulálunk a Tanár úrnak az életműdíjhoz!
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Fotó: Sipos Zoltán

tata, a gyermekbarát város
2008-ban csatlakozott önkormányzatunk az UNICEF
„Gyermekbarát város” kezdeményezéséhez. Azóta a
város képviselő-testülete minden évben elfogadja a
program alapján kidolgozott éves intézkedési tervet,
amellyel a tatai gyermekek életét segítik, a csecsemőkortól egészen a fiatal felnőttkorig. Ennek keretében a
város többek között biztosítja a 13 éves lányok és fiúk
számára a kedvezményes HPV védőoltást, diák-közmeghallgatást tart, támogatja az iskolák sportprogramjait,
megszervezi a „Nagy Sportág- és Hangszerválasztót”,
valamint felújítja a város játszótereit.
ELŐZMÉNY
Önkormányzatunk 2007-ben franciaországi testvérvárosunktól hallott
először az UNICEF „Gyermekbarát
város” kezdeményezéséről. JeanClaude Mignon, Dammarie-lés-Lys
akkori polgármestere abban az évben írta alá a gyermekbarát város
építéséről szóló egyezményt az
UNICEF Francia Nemzeti Bizottságával. Városvezetésünk érdeklődését
komolyan felkeltette a kezdeményezés, és elkezdett információt gyűjteni
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arról, hogyan kapcsolódhatnánk mi
is a programhoz, milyen feltételrendszernek kell megfelelnünk a csatlakozáshoz.
1996-ban indította útjára az
UNICEF az eredetileg „Gyermekbarát Városok” (Children Friendly
Cities) néven megszületett programot, amely az ENSZ Gyermekjogi
Egyezmény célkitűzéseit alkalmazza helyben, ott, ahol leginkább közvetlen hatással lehet a gyermekek
életére. A koncepció minden olyan
közösségben kifejleszthető és alkal-

mazható, ahol gyermekek élnek: legyen az nagyváros vagy kis település.
Az indulás óta világszerte már ötvenhét ország nyolcszáz települése
csatlakozott a kezdeményezéshez az
előírt feltételrendszer betartásával.
2007 őszén az önkormányzat
szakértők és civil szervezetek bevonásával elkezdte kidolgozni a tatai
gyermekbarát tervet. Ennek eredményeképpen megszületett a tatai
„Gyermekbarát város” program hos�szú távú koncepciója és első éves
intézkedési terve. 2008-ban ezek
birtokában önkormányzatunk – Magyarországon elsőként – kifejezte
csatlakozási szándékát a nemzetközi
kezdeményezéshez. Mivel az UNICEF
Magyar Bizottsága ekkor még nem
dolgozta ki a magyarországi „Gyermekbarát város” feltételrendszerét,
Tata csak informálisan tudott csatlakozni a globális projekthez. A két
fél ennek ellenére megállapodott
abban, hogy kölcsönös információszolgáltatással, rendszeres szakmai
konzultációval együttműködnek a
hazai csatlakozási kritériumok kimunkálásban. Ettől kezdve városunk
képviselő-testülete minden évben
elfogadja és végrehajtja a 2008-ban
megalapozott „Gyermekbarát város”
TATAI PATRIÓTA
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segítik a gyermekek társadalmi integrációját és az egymás iránti tisztelet, illetve elfogadás kialakulását.
„Gyermekbarát Táncház” is működik a városban, amelyet a Pötörke
Népművészeti Egyesület és a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola szervez. Évente nyolc
alkalommal foglalkoznak a gyermekekkel: népdalokat, néptáncokat
tanítanak nekik. A fiatalok környezettudatos és energiatakarékos életmódra nevelését az Energetikai Klub
segíti.

program keretében kidolgozott éves
intézkedési tervet, amellyel a 0-18
éves tatai gyermekek életét segítik.
GYERMEKBARÁT PROGRAM

Az idei intézkedési tervet 2015.
február 25-i ülésén fogadta el a képviselő-testület. A program a kiskorúak életének legkülönfélébb területeit
öleli fel az sporttól az egészségen
át egészen a továbbtanulásig. Ezek
mindegyikéhez több kisebb-nagyobb
projekt tartozik, amelyek között
újak, illetve évről-évre visszatérőek
is szerepelnek.
A Gyermekbarát program keretében számos sportrendezvényt, óvodás és iskolás sportversenyt (ovis
kupa, kézilabda bajnokság, úszóversenyek, korcsolyaverseny stb.),
illetve egészségmegőrző projektet
támogat a város. Egy országos kampányhoz csatlakozva minden évben
megrendezik a „Sportágválasztót”. A
májusi esemény célja, hogy a fiatalok
minél nagyobb százaléka sportoljon,
és megtalálja a neki legmegfelelőbb
sportot. A város vezetésének azon
törekvésével összhangban, hogy
minden gyerek sportoljon vagy gyakoroljon valamilyen művészeti ágat
vagy mindkettőt egyszerre, a rendezvényt „Hangszerválasztóval” is
kiegészítették.
A „mindennapos testnevelés”, a
szabadidősport és az egészséges
életmódra nevelés érdekében az önkormányzat évről-évre infrastrukturális fejlesztéseket hajt végre. Az
elmúlt esztendőben sok energiát
fordítottak a város játszótereink
karbantartására és újítására. Ehhez
a munkához sok segítséget nyújtott
TATAI PATRIÓTA

Fotó: Sipos Zoltán

a Városgazda Kft. Tavaly megújult a
Fenyő téri, az Építők Parkjában lévő,
a Pezsgőgyári játszótér, valamint a
város összes óvodájának játszótere,
továbbá két teljesen új is létesült: a
Fürdő utcában és Agostyánban. Idén
fejeződtek be az Építők Parkjában
található teljesen új játszótér munkálatai.
Jelenleg számos fejlesztés zajlik
a sport területén is: új városi sportcsarnok, labdarúgópálya és kézilabdacsarnok épül, amelyek mindegyike
hosszútávon szolgálja gyermekeink
érdekét. Idén szeretné a város az
Öreg-tó partján lévő tornapályát is
felújítani.

Évről-évre számos gyermekprogramot rendeznek, amely a családok
szabadidejének hasznos eltöltését
szolgálja. Ilyen program a Tatai és
Térségbeli Lovasélet-fejlesztő Szövetség Közhasznú Egyesület által
szervezett Szent György napi lovas
ünnep ló- és lovas-áldással, és az
ugyancsak általuk rendezett Mihály
napi vásár – óvodás családi nap. A
„Lóvoda-nap”-nak is hívott rendezvény komoly közösségformáló erővel
bír, ugyanis a szülők, a gyerekek, az
óvodájukat képviselve együtt töltik
a napot: közösen árusítják portékáikat, és együtt ismerkednek a lovakkal, illetve a lovas sportokkal.
Évek óta sikeres programja a városnak a „Játszóház másképp” című
sorozat, amelyet minden hónap
egyik szombatján rendeznek meg a
Magyary Zoltán Művelődési Házban.
A játszóházi esemény célja a közös
játékon túl a tolerancia képességének elsajátítása. Az ilyen alkalmak

A program keretében 2011-ben
ifjúsági klub nyílt Tatán, amely elsősorban a középiskolás korosztályt célozza meg. Sajnálatos módon
2013-ban becsukta kapuját a klub,
mivel lejárt a helyiség bérleti szerződése. Még idén újra meg szeretné
nyitni a város az ifjúsági klubot, ennek érdekében a tatai fiatalok is több
fórumon felszólaltak már. Lehetséges helyszínként felmerült a Művelődési Központ felújított alagsori helyisége is, de szóba került több, a város
tulajdonában lévő más ingatlan is.
A tatai gyermekbarát programba a
testvérvárosok gyerekeit is bevonja
a város. Számos olyan programot –
testvérvárosi vetélkedőt, anyanyelvi
vetélkedőt, tehetséggondozó művészeti tábort – szervez szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai fiatalokkal,
amely nemcsak a tatai, hanem a határon túli fiatalokat is segíti abban,
hogy minél inkább megismerjék egymás kultúráját, és elfogadják egymás
különbözőségét.

A „Gyermekbarát város” program
egyik fő célkitűzése a gyermekek
egészséges testi és lelki fejlődésének
biztosítása. Minden segítséget meg
szeretne adni a tatai szülőknek, minden korosztály problémáinak kezelésében támogatja őket. Az „Anyatejes
világnap” alkalmából a tatai védőnői
hálózat minden évben szaktanácsadó napot tart. A program célja, hogy
olyan fórumot teremtsenek a kismamák számára, ahol bátran megoszthatják problémáikat, és válaszokat
kaphatnak kérdéseikre. Idén is folytatódik az óvónők körében elindított „Tartásjavító program”. A rendezvénysorozat keretében orvosok,
szakemberek segítik az óvónőket
abban, hogy miképpen támogassák
a szülőket a prevencióban, illetve
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az egészségmegőrzésben. A „Szülők
Akadémiája” igen népszerű és vis�szatérő projektje a Gyermekbarát
város programjának. A házaspároknak szervezett rendezvény, amelyre
ismert előadókat, szakembereket
hívnak, a gyermeknevelés és a családi lét mindennapi kérdéseivel foglalkozik.
A fiatalok egészségmegőrzése érdekében a város a program keretében kedvezményesen biztosítja a 13
éves lányoknak és fiúknak a HPV–
papilloma vírus elleni védőoltást.
A szociálisan rászorulóknak pedig
teljesen ingyenessé tette a vakcina
beadását. Az egészséges táplálkozás
jegyében évente három-négy alkalommal almát adományoz az óvodáknak és az általános iskoláknak.
A helyi identitás erősítésére 2010
szeptemberében a képviselő-testület
bevezette a Tata tantárgyat az általános iskolák felső tagozatos tanulói
számára, amelyhez Tata lépten-nyomon című tankönyvet és 4 kötetes
munkafüzetet készítettek. A tantárgy
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati
részből is áll: az ún. Tatai séták keretében a tanulók felkeresik a város
legfőbb nevezetességeit, természeti
és épített értékeit. A Tata tantárgyon
alapuló helytörténeti vetélkedőt három éve minden esztendőben megszervezi a Kuny Domokos Múzeum
az önkormányzat támogatásával.
Az oktatás területén számos olyan
intézkedést vezetett be a város,
amely megkönnyíti a gyermekeknek
a tanulást. Többek között rendhagyó énekórát tartanak az általános
iskolákban a Dandár Zenekar közreműködésével, operaelőadásokat
szerveznek a kisiskolásoknak, támogatják a Magyar Állami Operaház
„Operakaland” című előadássorozatán való részvételt, a tatabányai
Jászai Mari Színházzal közösen ingyenes bérletes előadássorozatot
szerveznek a tatai diákoknak.

Az óvodától kezdve egészen a munkába lépésig segíti a város a gyermekek iskola-, illetve pályaválasztását.
„Iskola-nyitogató” címmel minden
évben egy rendezvény keretében
bemutatkoznak a város általános iskolái, és a leendő elsősök szüleinek
tájékoztatást adnak speciális képzéseikről, induló osztályaikról, megkönnyítve ezzel az iskola kiválasztását. Rendhagyó szülői értekezlet
keretében pedig évről-évre segítik a
6-8. osztályos, sokszor még tanácstalan korosztály továbbtanulását.
Ehhez a programhoz harminc cég,
illetve vállalkozás ajánlotta fel segítségét, hogy üzemlátogatásokkal, különféle szakmák megismertetésével
segítsék a kezdeményezést. Ezenkívül évente pályaválasztási fórumot is
szervez a város a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központtal.
A középiskola elvégzése után munkába állókat képzéssel segítik, amely
az önéletrajz-írástól kezdve egészen
a munkavállalással kapcsolatos ügyintézésig ad segítséget a fiataloknak.

2008 óta, a program megszületésétől
kezdve igen szoros a város képviselő-testületének kapcsolata a város
diákönkormányzatával.
2008-ban
megállapodás született arról, hogy a
testület egyik tagja félévente tájékoztatja a diákokat az őket érintő várospolitikai ügyekről. Az önkormányzat
Schäfferné Czirok Vera ifjúsági referens személyén keresztül, folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti a
diákönkormányzat munkáját. Városunk vezetése a 6-12 éves korosztály számára, akik még túl fiatalok
a városi diákönkormányzati tagság-

hoz, minden évben a Gyermekjogok
Világnapja alkalmából Diák-közmeghallgatást tart. A konzultáción a város vezetése meghallgatja a gyermekek problémáit, várossal kapcsolatos
véleményüket, javaslatukat, és válaszol kérdéseikre. A találkozó erősíti
a gyerekek lokálpatriotizmusát, és
mélyíti a tataiság érzését.

A gyermekbarát programot, amely
eredetileg a 0-18 éves korosztály
segítéséért jött létre, a város folyamatosan kiterjeszti a főiskolás, egyetemista korosztályra is. A képviselő-testület 2011-ben Öveges József
Tanulmányi Ösztöndíjat alapított a
felsőoktatásban kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tatai tanulók részére. 2010 óta Tata minden
évben csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma kezelésében
lévő szociális alapú Bursa Hungarica
pályázatához.
ELISMERÉSEK

2013-ban a tatai önkormányzat
többek között Gyermekbarát programjának köszönhetően elnyerte a
Családbarát díjat. Idén pedig Michl
József polgármester meghívást kapott az UNICEF Magyar Bizottság
Alapítványa és az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyekért felelős államtitkársága
által először meghirdetett magyar
„Gyermekbarát Település” díj értékelő bizottságába.
Pállné Bodonovich Ágnes

Fotó: Sipos Zoltán

A város elismeri és büszke diákjai
kimagasló tanulmányi eredményeire
és a különböző versenyeken elért helyezéseikre, ezért minden év március
15-én Kiváló Tanulmányi Munkáért
díjjal jutalmazza az arra érdemeseket. Júniusban pedig, a „Sokadalom”
rendezvény keretében Kiváló Művészeti Munkáért díjakat oszt szét az
ifjú tehetségeknek.
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Őseink évkörökben mérték az idő
múltát: ahogy évszakról évszakra,
jeles napról jeles napra tettek, vettek, dolgoztak, örültek, szerettek
és ünnepeltek, az évek körről körre
gyarapodtak, az élet pedig csak telt
észrevétlen. Mindig volt mit és miért,
kiért tenni.
Valahogy így van ez a Kenderkében is, ahol az elmúlt majd’ 35 évben
3500 gyermeket és fiatalt tanítottak,
családjaik révén közvetlen kapcsolatba kerültek Tata lakosságának
felével, fellépéseik alkalmával pedig
annyiszor öltöztették viseletbe tanítványaikat, mintha egyszer felöltöztették volna egész Tatát. Most pedig,
ha a pedagógus továbbképzésben is
megjelenik a Fürkész 4D program,
még sok-sok ezer gyermeket érhet
el az a fajta nevelő-oktató-hagyományőrző munka és szellemiség,
amelynek a tatai műhely mindig is
otthona volt.
Táncosok Tatán és a világ körül

Szinte lehetetlen felidézni olyan
városi ünnepséget vagy rendezvényt, amelyen a művészeti iskola
növendékei ne lettek volna ott. Csak
a közelmúltból: a 110 éves Vaszary
János Általános Iskola gálaműsorán,
a március 15-i koszorúzáson, a saját
rendezésű kultúra napi előadáson
a Magyary Zoltán Művelődési Központban is ott voltak, s épphogy túl
vagyunk a 16. Tatai Sokadalmon.
A lécet persze magasra tették az
elődök, hiszen az iskola néptáncosai és pedagógusai számos díjat
kiérdemeltek már a koreográfia-,
egyéni-, és szólótáncversenyeken,
antológiákon, fesztiválokon. A tanári közösség (Farkas Emőke, Kánya
Réka, Kun Katalin, Dózsa Éva, Hulinné Gyenizse Judit, Jocha István, Jakab
András, Imre Béla, Pálházy Bence)
elhivatottan tanítja újabb és újabb
mozdulatokra a felnövekvő generációkat, miközben a Kárpát-medence
történetével, földrajzával, a magyarság történetével, népszokásainkkal,
hagyományainkkal, jelképeinkkel és
népi kézművességünkkel is megismertetik a gyerekeket. Megmutatják
és tanítják, hogy az együtt töltött
időben mennyi élménnyel gazdagodhatnak. Rendszeresen szerveznek
többnapos kirándulásokat, „edzőtáborokat”, programokat, a Kenderkében pedig a különböző évszakokhoz,
ünnepekhez kapcsolódóan táncháTATAI PATRIÓTA

PORTA

A Kenderke növendékei a Tóth Ferenc koreográfia versenyen
Fotó: Kenderke

nem csak őrzik, de
éltetik és továbbadják
hagyományainkat
Az 1980-as évek elején a Fazekas utcai általános iskola
ének-zene tagozatos osztályait, hála Kun Lajosné elhivatottságának, tehetségének, megérintette a népművészet. Az élménydús órákból néptánc egyesület, művészeti iskola, alapítvány nőtte ki magát az évek alatt. “Öreg
Kati néni” lánya, Kun Katalin, unokája, Farkas Emőke, valamint lelkes kollégáik azóta is elkötelezetten őrzik, ápolják, adják át néphagyományainkat. A Kenderke Alapfokú Művészeti Iskolában kidolgozott Fürkész 4D program
pedig hamarosan “visszatérhet” az iskolapadba, hiszen
az Eszterházy Károly Főiskolával kötött megállapodás értelmében egyre nagyobb teret nyerhet a pedagógus továbbképzésben. Addig pedig, sok kis aprótalpúval együtt
a dédunoka, Bogi is belenő gazdag népművészetünkbe. Történetük több mint családtörténet. A Kenderke
kis túlzással minden tatai története.
zak, népi kézműves foglalkozások is
várják az érdeklődőket.
A Kenderke növendékei a nagyvilágban is megállják helyüket. A hónap elején Tata testvértelepülésén,
Szovátán léptek fel, de Párizsban, a
Comói-tónál, Pozsonyban, Szőgyénben is ismerik őket, hogy csak néhányat említsünk a több tucatnyi előadásukból.
Óvodástól 18 éves korig tanítják
a gyerekeket a Kenderkében, több
mint húsz csoportban, az órákon
pedig nem pusztán a mozdulatok
“szabályaira”, az egyes tájegységekre
jellemző motívumokra, hanem arra
is, hogy bátran, szabadon használják
azokat. A ballagó diákokból hét éve

alakult meg a Tata Táncegyüttes, és
folyamatosan gyarapodik a tizenkét
évfolyamot elvégző, de a néptánctól
búcsúzni nem akaró fiatalokkal. Az
idősebbek a szülőkből alakult, de
bárkit szívesen befogadó Szarkalábak csoportban rophatják.
Haladás és hagyományápolás

Ahogy Gustav Mahler mondja, a
hagyományőrzés nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása. Ez
a szemlélet jellemzi a Kenderke és
a kenderkések mindennapjait is.
Meg- és átélik, átadják az apró gesztusokból, dallamszálakból, szavakból
felépülő népművészetet. Azokat a
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hagyományokat, amelyek segítenek
eligazodni a mindennapokban, amelyek segítenek meghatározni identitásunkat, felfedezni magyarságunkat, hazaszeretetünket, megtalálni
helyünket a világban.
Aki tudja, hol van otthon, könnyebben találja meg a helyét máshol is.
Nem véletlen, hogy a Kenderkében,
hallgatva a változó idők és igények
szavára, folyamatos a megújulás. A
néptánc és népzene oktatás persze
most is a törzsét adja ennek a “fának”, a lombkoronában azonban már
helyet kapnak új színek és formák is.
Így például a moderntánc, a társastánc vagy a trombita oktatás. Közel
két évtizedes szakköri foglalkozásból nőtte ki magát önálló tanszakká
a moderntánc. A Berczik Sára Emlékversenyeken számos díjat nyertek
már a csoportok, akiket a Berczik Sára-díjas Békés Andrea tanít. 2012 óta
már a néptáncosok is részesülnek
előkészítő táncgimnasztika képzésben. A Kocsi utcai termükben hétfőnként a mozogni vágyó felnőtteknek is
van lehetőségük erre.
Szeptemberben a Református Gimnáziummal együttműködve nagy sikerrel indult el a társastánc tanszak,
amelynek óráin Pinezits József irányításával fejlesztik a testkultúrát,
és segítenek eligazodni a változatos
stílusú táncműfajok között.
A trombita tanszak is az idén debütált, de a Fürkész foglalkozásokon
is rendszeresen használnak fúvós
hangszereket, a dunántúli pásztorfurulyát, melynek megszólaltatását
Bánáti Norbert oktatja. Emellett
nagybőgőn, népi hegedűn, citerán és
kontrán is tanulhatnak a gyerekek,
az énekelni vágyók pedig bővíthetik
dallamismereteiket s tökéletesíthetik stílusismereteiket a népi énekórákon.
Népművészet a fejlesztés szolgálatában

A közelmúltban második alkalommal szervezett közös konferenciát a
Kenderke Alapfokú Művészeti Iskola
és a Tatai Közös Önkormányzat Hivatal „Szándék és valóság” címmel.
A téma az alapfokú művészetoktatás
helye és helyzete a közoktatásban
volt. A konferencián az egri Eszterházy Károly Főiskola és Tata városa,
valamint a főiskola és a Kenderke
Alapfokú Művészeti Iskola is megállapodásokat írt alá. A megállapodások alapja a Fürkész 4D program,
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amely hamarosan a pedagógus továbbképzésben is megjelenik.
A saját fejlesztésű Fürkész program
2012-től része a Kenderke képzési
kínálatának: a gyermekek a népművészet tárházából vett forrásanyagra
építve mind a négy művészeti ágban,
komplex művészeti oktatásban részesülnek, ami a következők szerint
áll össze: népi játék, hallás után tanított hangszeres oktatás pásztorfurulyán, drámajáték és kézműves foglalkozások. A két agyfélteke egyidejű
fejlesztése játékos formában segíti a
különböző készségek és képességek
kibontakoztatását.
Kun Katalin, a Kenderke igazgatója a Fürkész 4D program kezdeteiről elmondta: végzős növendékeik
felvételi eredményei évek óta száz
százalékosak, és ez indította el a
gondolkozást, vajon miért sikeresebbek a néptáncos gyerekek, és ez
a gondolkodás hívta életre a Fürkész
munkacsoportot is. – Az első évben
az elsősök több kompetenciában
sem voltak iskolaérettek, nekünk
pedig, vallottuk és valljuk: kötelességünk segíteni. Egy év Fürkészes,
komplex művészeti nevelés eredményeképp az artikuláció, énekhang,
ritmusérzék is fejlődött, azóta pedig
olvasásból, szövegértésből is szépen
felzárkóznak, javulnak tanítványaink
– részletezte, hozzátéve: nagy álma,
hogy Fürkész-követő iskolákból hálózat alakuljon ki hazánkban, így
téve mind többet a gyermekek fejlődéséért és népi, nemzeti kultúránk
átadásáért, életben tartásáért.
Michl József polgármester üdvözölte a város koncepciójába is beleillő kezdeményezést a Kenderke és
a főiskola között. Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár
szerint a népi kézművesség – ami a
Kenderkében szintén hangsúlyos
szerepet kap – tárgyi anyanyelvünk
része, a művészeti iskolák pedig
sokszínűságükkel, egyéniségükkel
támogatják a tehetségek kibontakozását és a tehetséggondozást.
Dr. habil. Liptai Kálmán, a főiskola
rektora a házigazdákat dicsérve elmondta: hamar megtalálta a helyét
Tatán, s intézményi szinten is szeretné, szeretnék itthon érezni magukat.
Ütőné Dr. Visi Judit, PhD docens, a
Tanárképzési Központ főigazgatója
kitért rá, hogy a népművészeten alapuló komplex képzés tananyagfejlesztője a Kenderke művészeti iskola
volt. Arról is beszélt, hogy a Fürkész
Kun Katalin tanítás közben
Fotó: Kenderke

4D választható tantárgy is lehetne
a jövőben a pedagógusképzésben,
legyen szó akár óvodai, akár iskolai
nevelésről.
A konferencia levezető elnöke a
főiskolai kapcsolat ötletgazdája, létrehozója, Dr. habil. Maróti György
volt, aki az elmúlt időszakban a megszülető megállapodás minden szakaszának tanácsadójaként és mentoraként is részt vállalt az együttműködés
megszilárdításában.
Sokadalom az Angolparkban

Június harmadik hétvégéjén 16.
alkalommal rendezte meg a Tatai Sokadalmat a Kenderke Néptáncegyesület. A háromnapos népművészeti
fesztiválon egész napos programokkal (például “A búza útja” játszóval
és “A kender útja” interaktív múzeummal), táncházakkal, koncertekkel
is várták az érdeklődőket. A helyi
óvodák, iskolák, művészeti együttesek mellett a Kuttyomfitty Társulat,
a Csevergő Énekegyüttes, a Csurgó
zenekar, az Égi Kávéház, Écsi Gyöngyi, Németh Dénes és Zenekara, a
Tárkány Művek, a Kolompos zenekar,
Balogh Kálmán cimbalomművész,
Gryllus Vilmos, a Cimbaliband és a
Cserszömörcze együttes is fellépett.
No és persze a Kenderke népes családja: a Fürkész-színpadon bemutatkozó kisgyerekektől kezdve a felnövekvő évfolyamokon át egészen a
legidősebbekig.
Mindemellett pedig a Tatai Református Egyházközséggel karöltve
folytatódott a vizsgaelőadáson megkezdett jótékonysági adománygyűjtés is a súlyosan halláskárosult gyimesközéploki kislány, Hudák Hanna
javára, hogy mielőbb megműthessék,
és végre meghallja a számára egyelőre néma világot.
a kenderke munkatársa
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posztoczky károly és
a tatai csillagda
A műkedvelő csillagász
Posztoczky Károly földbirtokos,
műkedvelő csillagász és meteorológus 1882. március 28-án született a
Fejér megyei Rácalmáson, kisbirtokos családban.
Felsőbb iskoláit a budapesti Műegyetemen végezte. Csillagászatot
Tass Antalnál és Kövesligethy Radónál hallgatott. Ezen kívül közgazdaságtant, geodéziát tanult, és orvosi
tanulmányokat is folytatott. Édesapja súlyos betegsége miatt a tudomány iránt elkötelezett ifjúnak rövidesen át kellett vennie a Környétől
3 km-re nyugatra fekvő erdőtagyosi
birtok irányítását. A kúriát, melyet
1835-ben Huszár Ferenc országbíró-helyettes építtetett, 1878-ban
került a Posztoczky-család birtokába.
Itt építette meg csillagvizsgálóját,
amelyre Konkoly Thege Miklós fizikus és csillagász példája inspirálta.
Az erdőtagyosi csillagda létrehozásáról Posztoczky így emlékezett:
“... az állandó érdeklődés a csillagászat iránt, a nagy Univerzum csodálata és azok a szép napok, miket kedves öreg barátom,
Konkoly [Thege] Miklós oly szép
TATAI PATRIÓTA

ógyallai csillagdáján töltöttem,
inspirált arra, hogy én is hasonlót
építsek.”
Posztoczkyék és Konkolyék szomszédok voltak Tagyoson, miután
Konkoly Thege Miklós 1904-ben
nagytagyosi birtokára vonult vissza.
Itt gyakran találkozott vele az ifjú
Posztoczky Károly.
Az erdőtagyosi csillagvizsgáló fő
műszerét, a 127/1450-es Reinfelder-Hertel refraktort 1908-ban vásárolta meg, ez a távcső mai szemmel nézve is minden igényt kielégít.
A sok kiegészítő berendezés tette
lehetővé, hogy 1915-ben elkezdhesse a rendszeres csillagászati megfigyeléseket.
A csillagda pozíciójának meghatározása után kettőscsillagok, változó fényű csillagok, csillaghalmazok
és ködök vizuális megfigyelésével,
valamint csillaghalmazok fényképezésével foglalkozott. Műszerei
alkalmasak voltak a Nap felszíni
jelenségeinek megfigyelésére is.
Csillagászati megfigyeléseinek feljegyzései és fotói valószínűleg a II.
világháború alatt elvesztek vagy
megsemmisültek. Másik nagyobb
műszere egy 3,5 hüvelykes refraktor, amely a bécsi Fritsch-Prokesch

Eble-féle kvadráns és egy
Hensoldt-Wetzlar típusú utazótávcső

cég gyártmánya volt. 1919-ben a
csillagvizsgálóját államosították.
Itt kell megemlíteni Posztoczky
Károly és Kármán Tódor kapcsolatát. Kármán Tódor, akit a szuperszonikus légiközlekedés atyjának
tartanak, a Tanácskormányban
közoktatási népbiztos volt, így el
tudta intézni, hogy államosított csillagdája igazgatójaként Posztoczky
Károly továbbra is saját birtokán
maradhatott. A Tanácsköztársaság
bukása után viszont Posztoczky
Posztoczky Károly csillagdájában
(Posztoczky-hagyaték)
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segített Kármán nyugatra szökésében. Csillagvizsgálója 1918-1923
között Magyarország egyetlen csillagászati állomása volt. Ebben az
időszakban Posztoczky részt vett a
Konkoly Thege Miklós-féle ógyallai
(ma Hurbanovo, Szlovákia) csillagvizsgáló műszereinek átmentésében.

Fontos esemény volt Posztoczky
életében a Stella Csillagászati Egyesület megalakulása (1923. november 3.), amely az első ilyen jellegű
hazai egyesület volt. Ennek elnöki
tanácsába is beválasztották. Pártoló
tagsági díjat is vállalt, mely a rendes
tagdíj ötszöröse volt.
A Stella folyóiratban 1926-1928
között jelentek meg első ismeretterjesztő cikkei, amelyek az amatőrcsillagászat gyakorlati oldalával
foglalkoztak (pl.: műszeres lehetőségek, meteor- és Napészlelések).
Az amatőr csillagász műszerei
című munkája ma is sok hasznos és
tanulságos információval szolgál.
Ezeknek is köszönhetően az Astronomische Gesellschaft 1929-ben tagjainak sorába választotta.
Munkássága 80 év elteltével sem
veszett homályba, hiszen a Nemzetközi Csillagászati Unió szakbizottsága 2009-ben Posztoczky Károlyról
nevezett el egy Sárneczky Krisztián
és Derekas Alíz által 2001-ben felfedezett kisbolygót.
A műkedvelő meteorológus

1905-től 1962-ig folyamatosan
végzett meteorológiai megfigyeléseket. Az erdőtagyosi meteorológiai állomás 1920-ban tagja lett az
országos hálózatnak. 1950-ben a
harminc éven át rendszeresen folytatott és pontosan továbbított meteorológiai megfigyeléseiért Hegyfoky Kabos Emlékérmet kapott.
Gazdálkodó ember lévén nemcsak
a klasszikus meteorológiai méréseket végezte és továbbította az
Országos Meteorológiai Intézetnek
(hőmérséklet, légnyomás, stb.), hanem az agrárgazdák számára más,
fontos adatokat is gyűjtött. Adatsorait nagyon precízen táblázatokba
foglalta, amelyek segítettek pl. a
termés mennyiségi becslésében is.
Mérte a csapadék (eső és hó) men�nyiségét, a csapadékos, harmatos,
deres, zúzmarás, ködös, párás, fagyos és a felhőtlen napok számát
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éveken át. Sőt, még huszonegy faféle, tizenkét cserjeféle legfőbb
életciklusainak kezdetét, úgymint
rügyfakadásának, lombosodásának,
virágzásának, termésének beérésének és lombhullatásának idejét
is több éven keresztül feljegyezte
napra pontosan! Figyelme még arra
is kiterjedt, hogy negyvenkét (!!!)
vadvirág és fűféle előzőekhez hasonló adatait is lejegyezze! Szerencsére az 1950-1960 között végzett
(agrár)meteorológiai megfigyelései
a hagyaték írásos dokumentumait
gazdagítják.
1960-ban így fogalmazott: „A szokásos naptári év szerinti csapadék feltüntetése a meteorológus
igényeinek megfelel, de nem felel
meg a gazda igényeinek! A gazda
azt szeretné tudni –részletezve –,
hogy mennyi volt a téli tartalék
nedvesség, … és mire számíthat a
jövőben.”

Posztoczky és felesége
(Posztoczky-hagyaték)

Az erdőtagyosi kúria épülete
1950-ben egy telekkönyvi tévedés
folytán a csillagdával együtt a Környei Állami Gazdaság tulajdonába
került. Az 50-es években gondatlan
kezek lerombolták és elhordták építőanyagnak, holott – többek elmondása szerint – a tatai Múzeum “Műemlék” feliratú táblával védte.
Az erdőtagyosi Posztoczky kúria
(Posztoczky-hagyaték)
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A birtokáról kitelepített Posztoczky Károly 1963. február 27-én Környén hunyt el.
A hagyaték és a tatai csillagda

Posztoczky Károly nemrég birtokunkba jutott levelezése azt bizonyítja, hogy halála előtt kereste
annak lehetőségét, hogy távcsövei,
műszerei olyan helyre kerüljenek,
ahol megbecsülik és értékelik azokat. Először a Komárom Megyei
Tanácsnak írt levelet, de csak a végleges válasz elhalasztásáról szóló
értesítést kapott. Eszközeire nem
tartott igényt sem a Veszprémi
Vegyipari Egyetem, sem a Veszprém
Megyei Tanács, sem a Somogy Megyei Tanács, sem pedig a Keszthelyi
Városi Tanács. Mai szemmel nézve
érthetetlen az akkori közöny, pedig támogató szakvéleményt írt Dr.
Detre László, az MTA Szabadsághegyi Csillagvizsgáló igazgatója és Dr.
Kulin György, a TIT Uránia Csillagvizsgáló igazgatója is.
Nagyobb távcsöveit és főbb műszereit halála után, 1964-ben özvegyétől a Komárom Megyei Tanács
vásárolta meg, és a Kuny Domokos
Múzeumba kerültek. A múzeum
1966-ban időszaki kiállítást rendezett a hagyatékból, majd hét évre
ismét raktárba került. Dr. Kulin
György közbenjárásának és „dörgedelmes” levelének köszönhetően a
hagyaték végül az 1973-ban megépült tatai csillagvizsgálóba került.
A kupolában felállított Reinfelder-Hertel refraktor lett a csillagda
fő távcsöve. Hamar kiderült azon-

ban, hogy hiába van egy kiváló képalkotású távcső, mégsem lehet vele
érdemi csillagászati megfigyeléseket végezni, sőt a távcsöves bemutatók alkalmával sem lehet valós
élményben részesíteni az érdeklődőket. Elfelejtkeztek ugyanis arról,
hogy a távcsőnek rezgésmentes,
épülettől független stabil állványra
van szüksége. Így a távcsöves csillagászati bemutatókat legtöbbször a
csillagda udvarán felállított kisebb
távcsövekkel végezték.
2008-tól a csillagvizsgálót önkormányzati támogatással a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
üzemelteti. Az egyesület 2010-ben
sikeresen pályázott a Norvég Civil Támogatási Alapnál, amelynek
eredményeképpen
megszülethetett egy interaktív múzeum, ahol a
Posztoczky-hagyaték végre méltó
módon került elhelyezésre. Sőt, a
kupolában lévő távcső stabilitását is
sikerült megoldani. A Kuny Domokos Múzeum munkatársainak segítségével kialakítottunk egy korabeli
dolgozószobát is, amelynek bútorai
kísértetiesen hasonlítottak az erdőtagyosi Posztoczky kúriában lévőkre. De mégsem azok voltak…
A TIT Posztoczky Károly Csillagvizsgáló és Múzeum olyan egyedülálló intézménnyé vált, ahol napszaktól és időjárástól függetlenül
minden érdeklődő csillagászati élményben részesülhet. Röviden úgy
fogalmazhatjuk meg, hogy „Csillagászat bármikor”. Egy helyen lehet
látni és használni mind a korabeli,
mind a legmodernebb csillagászati eszközöket. Derült éjjel és derült

Erdőtagyosi Csillagda
(Posztoczky-hagyaték)

nappal a távcsöveké a főszerep. A
kupolában lévő több mint százéves
lencsés és a modern Tatai Árgus
néven ismert tükrös távcsővel mutatjuk meg a legszebb és leglátványosabb égitesteket, a Holdat, a
bolygókat, a fényes és színes csillagokat, a csillaghalmazokat és galaxisokat. (Legnagyobb sajnálatunkra
a Posztoczky kisbolygót csekély fényessége miatt távcsöveinkkel nem
tudjuk megmutatni.)
Nappal természetesen a Nap a
célpont. Speciális fényszűrőkkel
vizsgálhatjuk életadó csillagunk
felszínét és felszíni jelenségeit, a
napfoltoktól a protuberanciákig
(óriási „lángnyelvek” a napkorong
peremén). Azok a látogatók, akik a
vizuális élménynél is többre vágynak, igazi csillagászati megfigyeléseket is végezhetnek. A rendszeresített észlelő lapokon rögzíthetik
rajzban, szövegben a látottakat.
Borult időben a korabeli dolgozószobában vagy a kupolában lézerrel „műcsillagot” vetítünk, és ezt
megfigyelve egyszerű csillagászati helymeghatározási feladatokat,
vagy éppen meteor (hullócsillag)
megfigyelést lehet imitálni. Ezzel
egyidőben az érdeklődők megismerkednek a korabeli csillagászok
és felfedezők hely- és időmeghatározási módszereivel is.
Évente két alkalommal, a júniusi Múzeumok Éjszakáján, és a
szeptemberi Kutatók Éjszakáján a
szakköri tagok saját távcsöveiket is
elhozzák, mert ilyenkor a három-

Kőkúti iskola tanulóinak látogatása a Csillagdában
Fotó: Tatai Csillagda
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Kőkúti iskola tanulóinak látogatása a Csillagdában
Fotó: Tatai Csillagda

százhoz közeli látogatói létszámhoz
már kevés a csillagda távcsőparkja.
Hasonló a helyzet akkor is, amikor
a Kossuth téren és a Pötörke Malom
mellett kitelepülve „járdacsillagászati” bemutatókat tartunk.
Ha a Kedves Olvasó csak a saját szemének hisz, keresse fel az
Eötvös Gimnázium mellett található csillagdát bármely pénteken
este 19 órától, szívesen látjuk. (ld.
www.titkom.hu/tataicsillagda.html)
A vendégkönyv bejegyzései arról
tanúskodnak, hogy a programok
valóban nagy élményt jelentenek
az évi ezernégyszáz-ezernyolcszáz
főnyi látogatónak. Köszönet illeti
a szakköri tagokat, hogy nem csak
szigorúan a szakmai munkával, hanem a csillagászati ismeretterjesztéssel is lelkesen foglalkoznak.

vizsgálónak. Mindenki, aki átérzi a
tárgyak jelentőségét és fontosságát,
csak elismeréssel adózhat az önzetlen adományozók előtt.
Köszönet illeti Posztoczky Károlyné örököseit is, Wiszt Györgyöt és
családját, akik levelezését a meteorológiai megfigyeléseinek dokumentumait az emlékmúzeum rendelkezésére bocsátották.
Ötvenkét évvel Posztoczky Károly
halála után elmondhatjuk, hogy írásai, az általa használt csillagászati
műszerek és a kúria jellegzetes bútorai, berendezési tárgyai, ismét egy
helyre kerültek.

Ez ugyanakkor az öröm mellett
megoldandó feladatot is jelent. A
csillagda jelenlegi épülete már nem
elég nagy ahhoz, hogy az így teljessé vált Posztoczky-hagyatékot méltón el lehessen helyezni, és teljes
szépségében meg lehessen mutatni.
Ezért szükségessé vált a csillagvizsgáló bővítése. De ha már bővítésről
van szó, egy ilyen jelentőségű csillagászati intézmény, amely méltó
Posztoczky Károly tárgyi és szellemi hagyatékához, valamint Tata
városának hírnevéhez, nem nélkülözhet egy professzionális digitális
planetáriumot sem…
Az előkészítő munkálatok már elkezdődtek. Michl József polgármester úr támogatását magunk mellett
tudva, az önkormányzat, a szakkörösök és a megyei TIT tevékeny
összefogásával reményeink szerint
eljuthatunk oda, hogy az ország
csillagászati
látogatóközpontjai
között a tatai csillagda továbbra is
megtartsa unikális jellegét, és növelje különleges vonzerejét.
2015. április 12. – május 17. között – közel ötven év után ismét –
időszaki kiállítás keretében a Kuny
Domokos Múzeum várbeli kiállítótermében bemutattuk a teljes hagyatékot. Reméljük, hogy a végleges
megoldásra most nem kell kivárni
azt a „hét szűk esztendőt”.
Kovaliczky István

Reinfelder – Hertel refraktor
Fotó: Tatai Csillagda

Újabb kincsek érkeztek

2014 elején sikerült megvásárolni
többek között az eredeti íróasztalt,
az eredeti bőrfotelt és az eredeti ingaórát is. Így mindenki nagy örömére nem olyan, hanem azok a berendezési tárgyak lettek láthatók.
Még ugyanebben az évben Posztoczky Károly unokája, Trägerné
Posztoczky Mária és családja újabb,
a tudós emlékét őrző műszereket, személyes tárgyakat, valamint
a hajdani kúria és dolgozószoba
berendezéséhez tartozó további
bútorokat ajándékozott az emlékmúzeummá alakított tatai csillag24
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kuny domokos múzeum
közleményei 20. 2014
(szerkesztő: László János)

A közelmúltban jelent meg a Kuny Domokos Múzeum Közleményeinek
20. kötete. A kiadvány folytatása az 1968-ban Komárom Megyei Múzeumok Közleményei címen elindított sorozatnak, amely külső és belső
megjelenésében, formailag 2009-ben újult meg. A kötet célja a történeti Komárom és Esztergom megyék területén folytatott, illetve azokra
vonatkozó régészeti, történeti, művészettörténeti és néprajzi kutatások
bemutatása. Az évkönyv hasábjain nemcsak a múzeum munkatársai jelentetik meg legfrissebb tanulmányaik eredményeit, hanem a megye
közgyűjteményeiben dolgozó levéltárosok, könyvtárosok és muzeológusok, továbbá a térség történetével foglalkozó szakemberek is.
Az évkönyv hangsúlyos részét képezik azok a történeti tanulmányok,
melyek a Tata életében jelentős szerepet játszó, a várat is felépítő Zsigmond király uralkodásának idejéről
szólnak. Skorka Renáta, a Magyar
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa a
Zsigmond-korba kalauzolja el olvasóit. Cikkében rávilágít arra, hogy
olykor Zsigmond tisztviselői – az itt
bemutatott Nürnbergi Márk – milyen
módon próbálták saját javukra fordítani pozíciójukat, hogy társaságuk
hasznát növeljék, valamint a konkurenciát kiszorítsák.
A lengyel-magyar kapcsolatok egy
kevésbé ismert, ellenségeskedéstől
és nyílt összecsapásoktól sem mentes időszakának fontos alakját, Stiborci Stibor bárót Stanisław A. Sroka,
a krakkói Jagelló Egyetem profes�szora mutatja be. Zsigmond kedvelt
és emiatt legbefolyásosabb mágnásának tevékenységéről, a két ország
közötti háború idején tanúsított magatartásáról, és a békefolyamatban
nyújtott kiemelkedő szerepéről nyerünk információt. 1412-ben a magyar és a lengyel király békét kötött,
amelyet követően a lengyel uralkodó
hosszasan időzött Magyarországon,
többek között Tata várában is.
Schmidtmayer Richárd tanulmánya a magyar középkor legizgalmasabb évtizedébe nyújt bepillantást.
Az 1440-es években a kettős királyTATAI PATRIÓTA

választás – V. László és Ulászló – következtében kialakult belháborúban
a frontvonalak Tata és a Vértes várainak vonalában húzódtak. A zűrzavaros időszakban a törvényes birtokosok jogaikat csak fegyverrel tudták
fenntartani, ennek hiányában kényszerű alkudozásokra szorultak. Jól
jellemzi az eseményeket, hogy míg
1440-ben az összes Vértes környéki
vár (Tata, Vitány, Gesztes, Csókakő)
Rozgonyi István irányítás alatt volt,
addig 1449-re fiának csak egy várat
sikerült visszaszereznie.
Az évkönyvben több kutatás is
foglalkozik Tata közelmúltjával.
Schmidtmayer Csaba, a múzeum
munkatársa a tatai zsidó iskola történetének egy izgalmas évtizedét dolgozza fel. Az 1850-es években – részben a komáromi rabbi nyomására – az
addig a városban működő magániskolákat, ahová csak a „fenntartók
gyermekei járhattak”, egyesítették és
mindenki számára elérhetővé tették.
1853-ban már százötven diák ült a
tatai zsidó iskola padjaiban. Az intézmény vezetője Lederer Ábrahám lett,
aki a korszerű pedagógiai elképzelés,
a Pestalozzi-módszer mentén olyan
kiváló oktatást teremtett, amely a
kultuszminisztertől elnyerte a „minta-főelemi” címet.
Perger Gyula, a múzeum igazgatója
tanulmányában a régi tatai harangokkal foglalkozik. A munka apropóját az első világháború idején be-
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következett harangrekvirálás adta,
amely során néhány kivételtől eltekintve, az összes harangot hadi célokra szállították el. A szerző a rekvirálás során készült alapos jegyzékek
alapján, valamint a győri püspökség
levéltári adatainak felhasználásával
Tata és Tóváros katolikus templomainak, kápolnáinak, egykori harangjainak történetét mutatja be.
Kövesdi Mónika, a múzeum művészettörténésze Vaszary János festőművész villájával és annak kertjével foglalkozik. A különleges épület
Tata-Tóvároson, a Cseke-tó közelében épült fel 1912-ben. A ház önmagában is jelentős építészeti alkotás,
amely Toroczkai Wigand Edének, a
századelő különös, titokzatos alakjának képzeletében és rajzasztalán
született meg. A különleges épület
elsősorban tulajdonosa, „gazdája”
szempontjából érdemel figyelmet,
aki a magyar festészet legnagyobb
mesterei közé tartozik, s aki távolról
érkező zarándokként lelt otthonra
éppen itt, ebben a kisvárosban. A
tanulmányban választ kapunk arra,
hogyan került Vaszary János településünkre, milyen módon látta otthonát saját maga, és láttatta festményein keresztül.
Wencz Balázs, a Magyar Nemzeti
Levéltár igazgatóhelyettesének munkája a 20. század koalíciós időszakába vezet minket, amikor Magyar
Dolgozók Pártja néven a két mun25
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káspárt egyesül. Tanulmányában
a Magyar Kommunista Párt (MKP)
Komárom-Esztergom vármegyében
kifejtett tevékenységét ismerteti, különös hangsúlyt fektetve az egyesülésig, beolvasztásig vezető folyamat
pontos elemzésére, illetve az ennek
során felmerülő kérdések megválaszolására (kommunista baloldal
megszervezése a szociáldemokrata
pártban, a tagság megrostálása).
A Német Nemzetiségi Múzeum
hartai bútorgyűjteményéről Busa
Mónika készített összefoglalást,
amely a gyűjtemény első feldolgozása. A festett bútorok a Német Nemzetiségi Múzeum egyik leggazdagabb
tárgycsoportja, amelyből kiemelkedik a Bács-Kiskun megyei német asztalosok munkája. A tanulmány célja
a Tatán fellelhető bútorok elemző
ismertetése. A szerző az első részben
bútortípusok szerint rendszerezi és
írja le a hartai gyűjteményt. A második részben a gyűjtemény bemutatásának lehetőségeit vizsgálja meg

Daniel Stein és Margaretha Keiber
1912-es „Az újra felfedezett hartai
bútor” című időszaki kiállításának
tükrében.
Az évkönyv jelentős részét a megyei régészeti kutatások, valamint a
régészeti gyűjtemények feldolgozása
teszi ki. Merczi Mónika, az esztergomi Balassa Bálint Múzeum régésze a
Római Birodalomban és a Barbaricum területén is előforduló, igazán
kedvelt, népszerű ruhadísz: a támlap
nélküli egygombos, erős profilú fibula (az ókorban a köpenyt vagy a felsőruhát tűzték össze vele) változatainak elterjedését vizsgálja. A szerző
a tatai és esztergomi gyűjtemények
alapján hat variánst különített el, és
előfordulásuk gyakorisága alapján
Pannonia provincia térségéből származó változatokat talált.
Egy kutatócsoport – Borhy László,
az ELTE Bölcsészettudományi karának frissen megválasztott dékánja vezetésével, valamint Számadó
Emese, a komáromi múzeum igaz-

gatójának közreműködésével – a
Komárom-Szőny Vásártér területén
található, egykori Brigetio városának
leleteit tanulmányozza és dolgozza
fel. Az ásatás 1992-ben indult, az
évkönyv a 2012-es ásatási eredményeket mutatja be. A kerámia, üveg
és bronzleletek közül kiemelkedik
a Merkúr istennek szánt fogadalmi
ajándék öntőformája.
Balogh Csilla, az isztambuli egyetem munkatársa az avarkorban jelentős és elterjedt ékszertípust, a gúlacsüngős fülbevalók változatainak
Kárpát-medencei elterjedését vizsgálta. A fülbevalók a kora avarkor
emlékanyagának jellegzetes darabjai, amelyek kétféle technológiával
készültek. A két típusnak közös antik előképei voltak, a kor divatjának
megfelelően számos változatban készültek, mégis lehetőséget nyújtanak
arra, hogy a társadalmi és az egykori
kulturális kapcsolatokra, befolyásokra következtessünk. László János,
a Kuny Domokos múzeum régésze,
egyben az évkönyv szerkesztője, a
megye egy kevésbé kutatott területének, a Bakonyalja térségének történetére fókuszált. Cikkében a mai Súr
területén előkerült régészeti lelőhelyek, valamint az ismert történeti
források felhasználásával az összes,
egykor ott létezett település sorsát
mutatja be egészen a török hódoltság beköszöntéig.
Az évkönyv végén található a megyei hatáskörű múzeum beszámolója a régészeti feladatokról, amelyben
röviden ismerteti a 2012-ben folytatott ásatásokat.
Az évkönyv bibliográfiával zárul: a
Kuny Domokos Múzeum munkatársai eddig megjelent tanulmányainak
felsorolásával.
2013. január 1-től Tata Város Önkormányzata, mint intézményfenntartó gondoskodik arról, hogy a Kuny
Domokos Múzeumban az elmúlt
majd száz esztendőben felhalmozott
kulturális értékeket a múltunk iránt
érdeklődők megismerjék.
Reményeink szerint az új, tudományos eredményeket közzétevő
periodika évről-évre megjelenve küldetését nemcsak a szűkebb szakma
számára tölti be.
Schmidtmayer Richárd
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Pribojszky Mátyás

a tatai platánkirály manója: jokli
II. rész (Tatai mese - felnőtteknek is)
...Most elmegyünk egy szebb helyre,
ahol ilyen szörnyűségek nem futkároznak. A neve: Angolpark. Tetszeni fog
neked, ígérem.
– Angol? Az mit jelent?
– Egyelőre érd be ennyivel, ez a neve
és kész. Figyeld a gondolataimat, elmagyarázom.
– Vannak ott fák?
– Rengeteg! Szinte alig van más.
Jokli megnyugodott.
– Akkor jó! Mehetünk!
– Már nem akarod megismerni az
emberek életét?
– De igen! Vagy ott nem járnak az
emberek?
– Járnak, de nem ilyenkor. Majd később bizonyára jönnek arra sokan.
A platánligetnél bukkantak fel. Jokli
lelkesen nézelődött.
– Ez tényleg szép. Örülök, hogy idejöttünk. Járkálhatok kicsit? Nem félsz
egyedül?
– Menjél csak, nem félek. Járkálhatsz, de ne menj messzire. Figyelj
rám is, mert szükségem lehet rád.
– Jó, figyelek! – felelte Jokli szinte
katonásan, s a legnagyobb fa felé sietett.
Péter csodálkozva nézte, hogy Jokli
lecövekel, merően bámulja a fát, majd
hirtelen elkezdett forogni, egyre sebesebben pörgött. Lába alól a kiforduló föld apró morzsalékként, szökőkút-szerűen repült szanaszét, közben
Jokli egyre mélyebbre süllyedt, már a
derekáig ért a mélyedés.
– Hé, mit művelsz?! – kiáltott rá Péter. – Elment a maradék eszed is?
– Megéheztem! – süvített Jokli
hangja. – Új erőre van szükségem, s
azt csak a gyökerektől kaphatom meg.
Itt éppen jó lesz. Nem tart sokáig, ne
aggódj!
S valóban, Jokli mintegy öt perc
után kivirulva, mosolyogva, elégedetten tért vissza Péterhez.
– Ne haragudj, de az emberi étel
nekem túlságosan idegen. Most jól teleszívtam magam élettel, sokáig elég
lesz.
Péter hümmögött, de belátta, Jokli
végső soron nem valódi ember, habár
úgy néz ki, mint egy igazi suhanc. Az ő
éltető eleme mégiscsak a föld, a gyöTATAI PATRIÓTA

kérzet közelsége.
Kószáltak össze-vissza. Időnként
Jokli nagyot iramodott, minden fa és
bokor előtt megállt, mintha társalogna velük. Egy-egy nagyobb fa, bokor
előtt még meg is hajolt, úgy köszöntötte azt.
Már jócskán ragyogott a nap, amikor a Szabadtéri Színpadhoz értek.
Jokli értetlenül bámulta.
– Hát ez miféle hely?
– Figyeld a gondolataimat…
Jokli elégedett lehetett a magyarázattal, mert felpattant a színpadra,
hármas szaltókat ugrált, majd hirtelen megállt középen, és gyönyörű madárhangon fütyülni kezdett:
– Megismered-e, milyen madár
hangját hallottad?
– Nem mindegyiket ismertem fel.
Honnan tudsz te ilyen gyönyörűen
fütyülni?
– Nem fütyültem én, hanem énekeltem. Ezt még kicsi koromban tanultam a vendégeinktől, akik az ágainkon
megpihentek. Ezután csúnya, rekedtes
hangon elkárogta magát. Ilyen ének is
van – mondta diadalmasan – persze,
lehet, hogy nekik ez a legszebb, hiszen
az övék.
– Ezt még én is megismerem, ez a
varjú hangja volt, ha lehet, inkább
más, szebb hangú madarak hangján
énekelj. Tudsz-e például cinkéül?
– Persze, hogy tudok! Minden madár hangját tudom, ami nálunk, öregapám ágain megpihent. Most galambul szólalok meg.
S lám, Péter egy szerelmes galamb
búgásában gyönyörködhetett.
– Gyere közelebb, Jokli, mert szükségem lesz a varázserődre.
– Máris itt vagyok, Péter úrfi. Mit
kívánsz?
A Szabadtéri Színpad nézőterénél
álltak az utolsó sornál.
– Amit látsz, azon ülnek az emberek. Úgy nevezzük: székek.
– Kényelmetlen lehet – jegyezte meg
csöndesen Jokli –, ráadásul csúnya is.
– Az bizony, kényelmetlen, és csúnya! No, Jokli barátom, ezek kéne segítenünk. Látod, milyen sok szék el van
repedve?
– Nedvesek, piszkosak is – tette hoz-

zá Jokli rosszallón.
– Igaz – bólogatott Péter. Jó lenne
megtisztítani.
– Sejthettem volna, hogy rám vár a
piszkos munka – mondta gunyorosan
Jokli.
– Te csak ne lázadozz! – rivallt rá
Péter szigorúan. Inkább segíts, kitalálni, miként tehetnénk kényelmesebbé,
szebbé a nézőteret.
– Megengeded, hogy én találjam ki?
– Jokli ezt szinte könyörögve kérdezte.
– Tessék, csináld! – hagyta rá Péter.
A következő pillanatban sűrű köd
telepedett a nézőtérre. Péter bos�szúsan nézett Joklira, ám az eltűnt,
mintha őt is beszippantotta volna a
köd.
– Hé, Jokli! Hol vagy? Hová lettél?
– Itt vagyok – csendült fel közvetlenül mellette Jokli kacagása. – Elmentem tanulmányozni, hogy néz ki egy
igazi, rendes szabadtéri nézőtér. Most
nézz körül!
A köd hirtelen feloszlott, akárha
elfújták volna. A kényelmetlen székek
helyén most párnázott padok sorakoztak, a háttámlák is párnázottak,
egy-egy pad között oldalt apró kis asztalkákkal. Minden ülőhely előtt a következő padsornál lehajtható lapocska virított hófehéren. A sorok között
ép, dús fűpárna zöldült, a padsorokat
elválasztó lépcsősor is megújult, sötét, sima aszfalt borította a lépcsőket.
Fejük felett kristálytisztán átlátszó
üvegtető fedte a teljes nézőteret, amin
át láthatóak voltak a környezet pompásan zöldellő fái. Mind, mind vastag
derekú platán volt, s csak elvétve ittott néhány fenyő. A színpad is vadonatúj deszkaborítást kapott és a színpad fölött is átívelt egy üvegtető.
– Fogadd el! Ezt a városnak ajándékozza Öregapám, a sok szeretetért,
amit a sétálóktól érzett. Ezek a padok
sosem fognak elkorhadni! Örökéletűek!
Péter közel állt ahhoz, hogy kicsorduljanak a könnyei a meghatottságtól.
– Köszönjük, Platánapó! Neked is
köszönöm, Jokli. Azonban van egy kis
gond, Jokli.
– Mi lenne az, úrfi, Mondd el, hadd
segítsünk rajta idejében.
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– Szép, amit varázsoltál, igazán
tetszik, de ha nagyon meleg lesz, a sok
ember megfullad, mert nem kap levegőt. A tetőzetet hogyan lehet nyitni,
zárni?
– Gyere velem, úrfi, megmutatom.
Jokli megfogta Péter kezét, úgy húzta magával. Hamarosan oldalra kerültek, alig néhány lépésre a nézőtértől megálltak egy fiatal platánfácska
mellett.
– Nézd ezt a kis fácskát, ez Öregapám dédunokája. Ha szét akarod
nyitni az üvegtetőt, csak lépj e fácskához és suttogd neki:
– Platánapó üzeni, nyisd szét a tetőt,
s a tető kinyílik. Ha viszont azt akarod,
hogy zárva legyen, mondd neki: Platánapó üzeni, zárd össze a tetőt. Próbáld
ki, ha nem hiszed.
A tetőzet most éppen zárva volt. Péter nagy sóhajtással közel hajolt a kis
fácskához és izgatottságtól remegő
hangon suttogta a varázsigét:
– Platánapó üzeni, nyisd szét a tetőt! – mire az üvegtetőzet nesztelenül
széttárult.
– No, még egy próbát teszünk! Ismét a fához hajolt:
– Platánapó üzeni, zárd össze a tetőt!
Az üvegtetőzet engedelmesen ös�szezárult. Amint a két oldal összeért,
csodálatos, átható gyöngyvirágillat
lepte el a nézőteret, Az illat hamarosan átváltott rózsa, majd jácint illattá.
Közben Jokli mindvégig a színpadon
állt, s különféle madárhangokat hallatott. Amint mély búgó gerlehangot
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utánzott, az illat szomorkás orgona
illattá változott.
– Jokli, ez csodálatos! – ujjongott fel
Péter. – S ez a csoda meddig lesz érvényben?
– Ez addig – válaszolta büszkén Jokli –, amíg fák, s egyéb növények élnek a
ti Angolparkotokban. Vigyázzatok hát
a fákra, s akkor a fák is vigyáznak rátok. Ilyen egyszerű. Megértetted, Péter
úrfi?
– Megértettem és azon leszek, hogy
mindenkivel megértessem: az emberek nem lehetnek meg fák, növények
nélkül, de azok sem emberek nélkül.
Óvnunk kell egymást! Nagy tanulság!
– Hohó! – harsant fel ekkor egy vékonyka hang. – Rám nem is gondoltatok?
– Miért, ki vagy te? – kérdezte meghökkenve Péter. – Mi a neved, hang?
– Én a Víz vagyok! Mi lenne veletek, ha én nem lennék? Tessék rám is
vigyázni!
– Úgy lesz, kedves Víz! Rád is nagyon fogunk vigyázni, mert nélküled
valóban nem volna se ember, se fa, se
növényzet. Egymásra vagyunk utalva,
mert így teljes az élet. Ne aggódj, kedves, jó Víz! Pihenj nyugodtan a szépséges Cseke-tóban, ami semmivel sem kisebb értéke a tatai embereknek, mint
az Öreg-tó, csak az híresebb.
Jokli most éppen a fülemile dalát cifrázta, majd fecskecsicsergés töltötte
be a zárt nézőteret, s a hang a legutolsó padsorban is tisztán hallható volt.
– Kérdezek valamit, Péter úrfi. Szabad?

– Kérdezz, Jokli!
– Amikor ideérkeztünk, láttam egy
öreg, összedőlt, csúcsos, romos épületet. Szeretnéd, ha újjá varázsolnám?
– Nem, Jokli, nem szeretném! Neked bizonyára furcsán hangzik, de
azt pontosan ilyenné építették a régi
emberek, mert így tetszett nekik. Hihetetlen, de így igaz. Annyit megtehetnél,
hogy a törött, szétmállott téglákat,
köveket újjávarázsolod, széppé, s a
körülötte folydogáló patakot, s rajta
a kis hidat hozd rendbe, legyen tiszta,
s a hidacska legyen jó erős és újuljon
meg az is, de ne kőből, maradjon csak
fahíd, mint az eredeti is volt. Kissé lejjebb találsz egy érdekes barlangot, az
emberek nem mernek odamenni, mert
a bejárata szűk, s a lépcsők is kényelmetlenek. Jó lenne, ha azt is rendbe
hoznád, mert hozzátartozik a műromokhoz.
– Máris intézkedem! – tüsténkedett
Jokli, s már ott se volt. A Műromok felől
zaj hallatszott, lehet, hogy Jokli tette a
dolgát. Sajnos, Péter ebből semmit se
látott. Később arra sétáltak, és bizony
Jokli túlbuzgóságában kis híján felépítette a Műromokat igazi kastéllyá.
– Most akkor ezzel mi legyen? – törte a fejét Péter. – Az emberek megszokták a műromok látványát, s különben
is, van elég kastély a városban.
– Sajnálom, Jokli – határozta el magát –, de fontos, hogy e szép kastély
helyén azok a régi, mohos műromok
legyenek. Állítsd vissza, kérlek olyanná, amilyen volt, csak a törött részeket újítsd fel! Itt van például az a szép
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dombormű, látod, az is egy embercsaládot ábrázol. Nagyon régi, öregebb
még Apónál is, de a városlakók így
szeretik és ragaszkodnak hozzá. Ne
változtass semmit, csak tedd olyanná,
amilyen új korában lehetett.
A dombormű fehér márvánnyá
szépült, az alakok szinte megéledtek,
olyan tisztán látszottak. A boltív alatti
fürdőmedence is új kádat kapott. Ragyogott minden.
Csodálkoznak majd a látogatók, ha
meglátják a változásokat!
Bizonyára azt fogják gondolni: csoda történt! – S igazuk is lesz! Ezen a
furcsa napon csodák egész sora történik Tatán. Ismét visszatértek oda, ahol
az imént voltak, az Új nevű útra.
Az utca végétől éles, fülsüketítő vijjogás hangzott fel, egy rendőr, vagy
mentőautó szirénázott. Jokli valósággal megdermedt az ijedtségtől.
– Mi ez a szörnyű hang, Péter?
– Egy olyan jármű hangja, aminek
gyorsan kell haladnia, Azért jelez ilyen
hangosan, hogy mindenki adjon neki
szabad utat.
– Elviselhetetlen! – lázongott Jokli.
– Hogy bírjátok ki?
– Megszoktuk… – vont vállat Péter.
– Kénytelenek vagyunk időnként elviselni.
– Hát én nem! – mondta Jokli dühösen, és mérgesen toppantott a lábával.
Piros tűzoltóautó fordult be a sarkon. Száguldott. Vészjelző lámpái
szemkápráztatóan villogtak. Jokli rémülten bámulta. Hirtelen kinyújtotta
a kezét, és az autóra mutatott. A vijjo-

gás abban a pillanatban elhallgatott.
– Engedd kiabálni! – szólt rá Péter. – Fontos, hogy gyorsan mehessen,
valahol tűz van! Emberek, házak lehetnek veszélyben. Fogd be a füledet!
Varázsolj rá egy hangfogót.
– Igazad van, így jobb, most nem
hallom – nyugodott meg Jokli.
Mentek tovább, de ekkor féllábú ember lépett ki egy kapualjból. Mindkét
hóna alatt mankót szorongatott, sántikálva, döcögve közeledett feléjük.
Jokli leesett állal nézte.
– Annak az embernek csak egy lába
van. Miért?
– Honnan tudhatnám? Baleset? Lehetséges. A mankói fából vannak, azzal pótolja a hiányzó lábát. Szegény
ember! Nyomorék. Tudnál neki varázsolni a hiányzó lába helyett újat?
– Nem hiszem. Hanem a mankóit,
ha valóban fából vannak könnyíteni
tudnám.
– Hogyan? A puhafa nem bír meg
ekkora testet. Eltörik, vagy elgörbül.
– Amit tőlem kap, erős lesz. Ígérem!
A fa nem arra való, hogy járjon, hanem, hogy gyökere legyen, és szép erős
lombja. Hadd csináljam!…
– Ne! Csak ártanál neki. Féltem azt
az embert.
– Ugyan már! Bízz bennem! Figyelj!
A mankók hirtelen eltűntek. Az ember megtántorodott, de talpon maradt. A hiányzólába helyett most egy
szépen faragott tökéletesen élethű
faláb került, amivel szaporán haladt
tovább. Néhány lépés után megállt és
értetlenül nézte az új falábát. Ujjaival

kocogtatta, végig tapogatta, sírva fakadt. Két kezét imára kulcsolta, felnézett az égre és úgy látszott, hosszasan
imádkozik.
Néhány perc múlva odaért hozzájuk. Láthatóan nagyon boldog volt.
Szinte tánclépésekkel járt, vígan dudorászva.
– No, Jokli, ezt az embert boldoggá
tetted. Ügyes voltál. Remélem, a faláb
nem fog kirügyezni!
– Szeretnéd?
– Isten őrizz! Jokli, elég a tréfából.
– Jó, jó, csak mondtam. Sajnos, többet nem tehetek érte. – morgott Jokli.
– Ez is nagy dolog! Köszönöm!
– Nincs mit köszönnöd, ez nekem
semmiség volt. Csak akarnom kellett.
Visszamentek az Angolparkba, a
Pálmaházhoz. Péter megéhezett.
– Nézd, Jokli, ott van két pad, leülök,
te meg keríts nekem sült kolbászt,
hozzá puha, fehér kenyeret! Italt majd
utána kérek.
– Foglalj helyet, Péter úrfi! Akarsz
kényelmesebb ülőhelyet?
– Egy kis asztalka jó lenne, de márványból legyen, s itt hagyjuk a kirándulóknak.
Péter kiadósan evett, jóllakott. Jokli csodálatos kolbászt varázsolt. Ivott
utána egy pohár hideg sört. Egy pillanatig felsejlett benne a cigaretta utáni
sóvárgás, de Jokli azonnal intézkedett
– Felejtsd el, úrfi! – mondta, mélyen
Péter szemébe nézve.
Azonnal megszűnt Péterben a cigaretta utáni vágy. Így könnyű lesz leszokni, gondolta, de mi lesz, ha Joklit
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visszahívja Apó?
– Ne aggódj, akkor is vigyázni fogok
rád. Majd érezni fogod, ígérem. Hanem nézd azt az embert, az még a karosszékét is magával hozta. Ilyen lusta
ember is van?
A park bejárata felől egy kerekes
székes ember tekerte a kerekeket izzadva.
– Nem lusta az szegény, hanem béna
a lába. Nincs erő a lábában.
– Segíthetek rajta?
– Nagy örömöt szereznél vele! Neki
is, nekem is.
– Jól van, akkor figyeld, mi történik.
– mondta Jokli, mosolyogva.
Az ember éppen amikor odaért hozzájuk, hirtelen felkiáltott és a lábához
kapott. Péter odaugrott:
– Valami baj van, uram? Rosszul érzi
magát?
(Csak nem csinált butaságot a kis
varázsló – gondolta ijedten.)
– Nem baj van, hanem zsibbadni
kezdett a lábam – mondta alig hallhatóan az ember. Huszonöt éve ülök
ebben a kerekes székben, de ilyet még
sosem éreztem, mintha megindult volna a vérkeringés a lábamban. (Mondd
neki, hogy próbáljon felállni – érezte
Jokli sugallatát, valahol az agya legmélyén. Engedelmeskedett.)
– Próbáljon ránehezedni a lábára,
hátha kimegy a zsibbadás!
Az ember rátámaszkodott a kerekes
szék karfájára és álló helyzetbe tolta
fel magát. Péter a kezét nyújtotta,
hogy segítsen felállni. Az ember berogyott térdekkel kiegyenesedett. Ajka
pityergésre görbült.
– Istenem! Hiszen állok a lábaimon!
Ki maga, hogy csodát tett velem?
– Ne nekem köszönje, őneki – szabadkozott Péter, Joklira mutatva, aki
továbbra is a márványasztalkánál
ácsorgott, majd, látva, hogy róla beszélnek, futásnak eredt a tó irányába.
– Jöjjenek utánam, Úrfi! – kiáltotta
vissza nevetve. – Érjenek utol!
– Hát akkor menjünk! – nevetett
Péter is, és az ember hóna alá nyúlva
kiemelte a kerekes székből. Az ember
imbolyogva állt immár egyenesen,
kikerekedett szemekkel meredt a lábaira. Tétován megérintette az egyik
kereket.
– Én ezt nem értem… – motyogta
sírva. – Tényleg visszakaptam a lábam? De hát hogyan? Ma még nem is
imádkoztam. De most megteszem!
Péter jókedvűen, iramodott Jokli
után. Félszemmel az emberre sandított, indul-e ő is?
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Az ember bizonytalanul, széttárt
karokkal egyensúlyozva elindult Péter
nyomában. Pár lépés után már kön�nyebben haladt. Karjait is leengedte,
s oldala mellett lengette, mintha így
adná magának a ritmust. Közben hangosan imádkozott.
A tóhoz érve Joklit ott találták egy,
a víz fölé dőlt vastag derekú platánfán
ült, s vígan fütyörészett egy szépséges
cinke dallamot. Amint megpillantotta
a közeledőket, tovább ballagott.
Az ember megtorpant:
– Ott felejtettem a kerekes székemet
– mondta döbbenten. – A kerekes székes elhagyta a székét
– Már nincs rá szüksége! – felelte
Péter könnyedén.
– Háát… nyúlt meg az ismeretlen
arca – talán nincs… ki tudja, hogyan,
most tényleg tudok járni. Én csak attól
tartok, hogy valaki, csak úgy jókedvében eltolja, ki tudja, hová. Kellhet
az még olyannak, aki valóban rá van
szorulva.
– Ez igaz! – komolyodott el Péter.
De ne aggódjon, az, aki visszaadta a
lábát, gondoskodik a székéről is.
S íme, látják, hogy az út végénél,
lassan gördül lefelé a kerekes szék, s
megáll mellettük.
– Maga varázsló? – hüledezett az
ember. – Mert itt sorozatban történnek a csodák.
– Sajnálom, uram, de téved, nem
én tudok varázsolni, hanem az a kis
fickó, aki ott megy előttünk, ő tényleg
varázsló. Ismeri azt a nagy platánfát,
ami a Keresztelő Szent János szobránál az Öreg-tó partján áll, ott ahol a
barokk kapun átmegyünk? Nos, ezt a
fiút a Platánapó küldte. Tudom, hogy
ez furcsán hangzik, de így igaz. Én ma
hajnalban találkoztam vele, éppen a
nagy platánnál.
– Igen, ismerem azt a platánt, szeretek a lombjai alatt üldögélni.
– No, akkor legközelebb, ha ott lesz,
a Platánapónak mondjon köszönetet!
Elég csak gondolatban is, legfeljebb
annyit tegyen, hogy érintse meg kezével a fa derekát. Platánapó megérti.
Mindegy, hogy most hisz nekem, vagy
sem, tegyen így.
– Megígérem! – suttogta az ember
áhítatosan, lecsukott szemekkel, kezeit imára kulcsolva. Ezzel a fiúval beszélhetnék?
– Próbáljuk meg – mondta Péter, bizonytalanul. – Jokli! Várj meg minket!
Vagy gyere ide! Beszélnünk kell!
– Tudom, mit akarsz mondani, Péter. – Süvített Jokli hangja dallamo-

san. – De nem szükséges újra megköszönni, amit tettem, mivel nekem is
öröm, hogy örülni látok embereket.
Elég köszönet a boldog nevetés. Az a
legszebb, meg a madárdal.
Talán meggondolta magát, mert
egy padon ülve megvárta őket.
A pad előtt csinos márványasztalka
díszlett, tele mindenféle finomságokkal, főleg gyümölcsökkel.
– Vendégeld meg a barátodat – mutatott az asztalra széles mozdulattal.
– A gyógyulását meg kell ünnepelni.
Örüljünk együtt…
Nekiálltak falatozni. Az ember félve
nyúlt egy szép almához.
– Az én nevem Kerepesi János. S igazán zavarban vagyok. Kicsodák maguk?
– Pinka Péter vagyok, takarító a
Kuny Domokos múzeumban, vagyis a
Várban. A fiút nevezheti Joklinak, ez a
neve, így nevezte el az öregapja, a Platánapó.
– Viccelnek velem? Csak azért, mert
nyomorék vagyok?
– Először is, már nem nyomorék,
másrészt, szó sincs semmiféle tréfálkozásról. A színtiszta igazat mondtam, csak kissé hihetetlen. Nekem is
az, nyugodjék meg. De az, hogy saját
lábán jött idáig, az valóság.
– Mi az ott a vízen, Péter? – mutatott
a túlsó part felé Jokli.
– Az egy vitorlás!
– Nézzük meg közelről! Olyan szép!
– Mire odaérünk már nem lesz ott.
– Akkor legyünk ott azonnal!
Az ember szomorúan látta, hogy két
új barátja eltűnik.
– Hé! Mit kezdjek a kerekes székemmel?
– Adja annak, akinek szüksége van
rá. – Kiáltotta vissza a túlsó part felől
Jokli. – Mire hazaér, már otthon lesz a
széke. Elintézem! Az ajtó előtt lesz!
– Maguknak még ezt is elhiszem! –
Harsogta az ismeretlen. – És még egyszer köszönök mindent! Isten velük!
– Éljen boldogan! – jött a válasz.
Péter belekarolt Jokliba, úgy érkeztek el az Angolpark kerítéséhez
– Nézd – magyarázta a fiúnak –, ez
a kerítés. Tégy át engem a kerítésen
túlra!
– Máris! – válaszolta Jokli és csettintett az ujjaival. Péter azon nyomban
kerítésen túl találta magát. Onnan
már látszott a kis vasútállomás, rajta
a tábla: TÓVÁROSKERT. A betűk élénk
kék színben világítottak. Éppen ekkor
engedték le a sorompót.
– Mi az ott? – érdeklődött Jokli izgatottan.
TATAI PATRIÓTA
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– Gyere közelebb, elmagyarázom. –
felelte Péter.
– Itt vagyok! – hangzott fel Jokli hangja, közvetlen közelről. – Csak
gondold végig, mi az, amit látunk,
úgy gyorsabban és könnyebben megértem. Szempillantásnyi időbe tellett.
Jokli mindent értett. Csakhogy történt
valami, amire egyikük sem számított.
Nyugat felől vonat érkezett. Péter nem
készítette fel a fiút a látványra, és Jokli
végtelenül megrémült. Odarohant egy
fához, átölelte, hozzátapadt és nyüszítve kiáltozott.
– Jokli, ne félj! Nem bánt. Gyere ide
hozzám, engem ölelj át, nyugodtan
gyere, ereszd el a fát! Figyelj a gondolataimra! Elmagyarázom, mit látsz.
Jokli úgy-ahogy megnyugodott, de továbbra is gyanakodva nézte a dohogó
nagy szörnyet, a mozdonyt.
– Menjünk innen – suttogta még
mindig feszülten.
– Mehetünk, ha akarod – hagyta rá
Péter. Merre szeretnél menni?
– Nekem mindegy, csak el innen. Te
hol szeretsz legszívesebben lenni?
– Úgy nevezik azt a helyet, hogy Harangláb. Vigyél oda!
A következő pillanatban egy padon
ültek, előttük magasodott a Harangláb.
– Mire való ez? Ebben is családok
élnek?
TATAI PATRIÓTA

– Nem, Jokli, ebben nem lakik senki.
Ez egy olyan szerkezet, amely az időt
méri. Nagyjából kétszer olyan idős lehet, mint Öregapád, a Platánapó. Ha
várunk néhány percet, még a hangját
is meghalljuk. Egy percet kellett csak
várniuk, amikor kereken 9-et mutatott az óramű. A Harangláb belsejéből
zene hangzott fel. Jokli ijedten ugrott
fel, még sosem hallott zenét.
– Na, már ez is kezdi? Nem volt elég
az iménti szörnyeteg?
– Ettől nem kell félned, pajtás, –
nyugtatta Péter a kis varázslót. – Ezt
úgy hívják, muzsika. Figyeld a gondolataimat, mindjárt megérted. Jokli
fokozatosan felderült. A körülöttük
pompázó virágágyásokban gyönyörködött.
– Látom, tudtok ti, emberek szépet is
csinálni – mondta elismerően.
– A virágokat nem mi csináljuk, hanem a talaj ereje, mi csak a helyükre
költöztetjük őket, és gondozzuk, hogy
jól érezzék magukat.
– Akkor is szép! – zárta le a témát
Jokli, mereven figyelve egy margarétabokrot. Ott a föld éppen domborodni
kezdett, mintha mozgott volna valami
a föld alatt. Jokli egy pillanatra sem
vette le róla a szemét.
– Mit nézel úgy? – kérdezett rá Péter.
– Ott, mozog valami a talajban.
– Egy vakond lehet… – legyintett Pé-

ter. Sajnos, sok van erre.
– Miért sajnos? A vakond kedves,
aranyos, hasznos.
– Lehet, de kidönti a kisebb növényeket – mondta Péter kelletlenül.
– Muszáj neki, élelmet keres. Csak
így tud élni. Nem az ő hibája.
– Ez igaz, de attól még nem kötelező
szeretni.
– Talán szeretni nem, de eltűrni és
élni hagyni muszáj.
– Ez a város, ahol ti éltek, milyen
nagy? – fordult most Péterhez Jokli.
– Ez most miért lett ilyen fontos?
– Nem fontos, csak érdekel.
– Léteznek nagyobb városok, és kisebbek is.
– Mutasd meg a szélét! Ott is ilyen
nagy házak vannak?
– Minél kijjebb megyünk, a házak
annál kisebbek, egyszerűbbek.
– Különös! Miért van így?
– Nem is tudom… Sose gondolkoztam el rajta. De, ha ennyire érdekel,
legyünk ott, amire gondolok. A városszélnél.
– Tessék! – tárta szét karjait Jokli,
maga is meglepődve, milyen messze
ellátnak. Erre valóban csakis alacsony,
földszintes házak sorakoztak.
Folytatás a következő számban...
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piaristák 250 éve tatán
A tatai piaristák szerzetesrendjének megalapítója a spanyol származású Kalazanci Szent József 1597-ben
Rómában nyitotta meg első iskoláját,
hogy a szegénynegyedek gyerekeit
ingyenes oktatásban részesítse megmentve őket az elkallódástól. (1) Az
erős szociális érzék, a hivatástudat
és a magas szintű oktató tevékenység a közvetlen munkatársaira, de
későbbi rendtagjaira is jellemző volt,
amint ez a források tanulmányozása során, a felmenők elmondásából,
bentlakóként saját tapasztalatból, de
a következő nemzedék beszámolójából is nyilvánvalóvá vált. (2) Ezeket az erényeket értékelhette gróf
Esterházy Miklós, a magyar királyi
nemesi testőrség kapitánya, mikor
a kegyesrendieket Tatára hívta. Az
akkor megkezdődött 250 esztendős
piarista múltat két szakaszra kell
osztanunk: írhatunk a szerzetesek
tényleges jelenlétének mintegy 185
évéről, az államosítástól napjainkig
tartó időszak pedig oktató-nevelő
munkájuk hatásáról szólhat, mely a
diákjaik ténykedésében, a hagyományok ápolásában nyilvánul meg.
A rend tatai történetében nyomon
követhető az igények, és a lehetőségek folyamatos elemzése és az ifjúság nevelését szolgáló hivatás által
vezérelt állandó megoldáskeresés.
A törekvéseket a célszerűség irányította. Az Öreg-tó fölötti dombon eredetileg a majki kamalduliak háza és
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gazdasági épülete állt. Az ideiglenes
kápolnát az egyik magtárból alakították ki. A csűrből négy tantermet,
ugyancsak egy magtárból rendházat
hoztak létre. Az iskola belső szerkezete és tananyaga hasonló volt a
jezsuita iskolákéhoz. Az első tanévben összesen 415 tanulója volt a
tatai nagygimnáziumnak. Mellette a
Szencről hívott piaristák gazdasági
osztályokat is indítottak, melynek
tananyagában földmérési és számviteli ismereteket oktattak, így ez a
jóval későbbi Gazdasági Népiskola,
majd a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola szakmai elődjének is tekinthető. (3)
Az esztergomi és a komáromi bencés gimnázium mellett nem volt kollégium vagy konviktus (diákotthon).
Országszerte is kevés helyen szer-

Fotó: Sipos Zoltán

veztek ilyet a katolikus szerzetesi
gimnáziumok mellé, és a protestáns
kollégiumokban is – a középkori hagyományt őrizve – csak a huszonéves
teológus nagydiákok laktak a kollégiumépületben. A tatai piaristáknak
már 1767-ben volt három bentlakójuk, 1848-ig pedig az évente 25-30,
többnyire előkelő családokból származó diák nem csak ellátást kapott,
hanem színpadi előadásokkal, koncertekkel is foglalatoskodhatott.
A kisgimnázium 8 osztályossá fejlesztéséhez egy új tanulmányi épületre volt szükség. A város fölé emelkedő pompás neobarokk zsöllyés
díszterméből most is fölséges kilátás tárul az Öreg-tóra. Az építkezést
erősen támogatta Esterházy Ferenc
(+1909), illetve özvegye. 1914-ben
Giesswein Sándor prelátus, a keresztény szocialista eszme Tatáról
A tatai piarista társház a XVIII. században
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A kápolna még teljes szépségében
(Révhelyi Elemér felvétele)

elszármazott hirdetője oltárt állított
a díszteremben Kalazanci Szt. József
tiszteletére. Az épület elkészültével
a rendházban ismét megnyitották az
1870-es évektől átmenetileg szüneteltetett konviktust, amelyet azután
Pintér Elek házfőnök fölvirágoztatott, 1917-ben már 50 bentlakó volt.
Az új épület megvalósítása során
komoly szerepet vállalt a környék
ipari fejlődésében meghatározó Magyar Általános Kőszénbánya Rt. is,
hiszen a szomszédos Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida és az újonnan formálódó bányásztelepülés területén
élő bányászcsaládok gyerekeinek
fontos volt a kegyesrendiek által biztosított tanulási lehetőség, ez még
a fáradtságos bejárást is megérte.
Az első világháború utáni években
olyan mértékben nőtt a Tatabányáról vonatozó diákok száma, hogy az
1940-es évekre már az iskola diákságának közel felét tette ki. Családi
beszélgetések során is szóba került
a naponta végzett, különösen télen
nehéz utazás és gyaloglás (olykor a
befagyott Öreg-tavon át) az iskoláig.
A vonatközlekedés és a bejárók felügyelete különösen a háború alatti
és utáni években állandó gondot jelentett, ezért a bányászközségek támogatásával 1943/1944-ben a rendház és a gimnázium közötti helyen
megkezdték egy bányászkonviktus
építését, amelynek falai fel is épültek, de tető anyaghiány miatt már
nem került rá.
Végül a nehézkes eljutás kiküszöbölésére 1945/1946-ban Tatabányára költözött nyolc piarista, akik
délutánonként a felsőgallai társulati
elemi iskola épületében tanítottak.
Rendházuk a Mésztelepen, egy hatTATAI PATRIÓTA

szobás mérnöki lakásban volt. A
szervezés és a működtetés fontos
szereplője volt Vass (Klimes) Péter
piarista tanár, ugyancsak a bányásztelepülés szülötte. A kihelyezett tagozat tevékenysége a háború után,
a kommunista hatóságok által támogatott állami Rákosi Mátyás Gimnázium megnyitása után fejeződött be,
a helyi diákok nagyobb része azonban továbbra is a tatai gimnáziumba
járt az államosításig. (4)
Az 1948-as államosítással megszűnt a tatai piarista gimnázium.
A kegyesrendi atyák 1950-ig lelkigyakorlatos házat üzemeltettek a
rendházban, illetve lelkipásztorként
dolgoztak környékbeli plébániákon.
Tatai jelenlétük váratlanul fejeződött
be. A szerzeteseket június 18-ról 19re virradó éjjel a kommunista államvédelmi hatóság erőszakkal szállította el a városból. Mindent itt kellett
hagyniuk, a kápolna is zárva maradt.
Az oktatáspolitika nem viselte el a
hajdan a szegénygyerekek felkarolása céljából életre hívott szerzetesrend működését, mely ekkortájt
Tatán és térségében nagyrészt a környék nehézipari létesítményeiben
dolgozók gyermekeit tanította.
Ha nehézségek árán is, de az alapítók szándékai megvalósultak, a
piaristák nevelésükkel, az oktatással
nagyban segítették a Tata környéki értelmiség kialakulását, annak
folyamatos biztosítását. Hatásuk a
gimnáziumból kikerült diákok életvitelén, ténykedésén a gimnázium
megszűnése után több mint 60 évvel
is érzékelhető. Az itt maradt öregdiákok sok értéket mentettek át a kegyesrendieket nélkülözni kénytelen
időszakra.
Már 1931-ben megalakult a Tatai
Piarista Diákszövetség, amely célul
tűzte ki az összetartozás érzésének
és az iskola eszményeinek ápolását.

A gimnáziumban végzett diákokra nagy hatással volt az itt eltöltött
nyolc év. Az iskolából kikerülve sem
feledkeztek meg az alma materről,
erejüktől és idejüktől függően igyekeztek támogatni az iskolát és a tanulóifjúságot. Anyagi segítségben
részesítették a szegény sorsú, jól
tanuló diákokat, a cserkészek nyári
táborozását és a kulturális rendezvényeket.
A tataiak szívesen emlékeznek
Magyary Zoltán törekvésére, hogy a
tatai járást közigazgatási mintajárássá alakítsa. A tatai születésű, országosan ismertté vált egyetemi tanár a
budapesti piaristáknál érettségizett,
de fontosnak gondolta a Tatai Piarista Öregdiákok Budapesti Szövetségének életre hívását 1934-ben. A
Diákszövetség céljául tűzte ki a gimnáziumban érettségizett, továbbtanuló diáktársak segítését a diploma
megszerzéséig. A budapesti főiskolás kollégiumban ún. tatai szobákat
hozott létre, ahol ingyenes lakást és
reggelit biztosítottak az arra legjobban rászoruló, szegény sorsú tanulóknak. 1944-ig 26 ilyen ösztöndíjas
tanult a fővárosban. (5) Az ugyancsak Magyary Zoltán által megszervezett múzeum 1938-ban az Öreg-tó
parti rendházban nyílt meg céhládák, és sok más kedves barokk vagy
bidermeyer tárgyak elhelyezésével.
Ez a gyűjtemény lett a későbbiekben
a Kuny Domokos múzeum alapja.
A Magyar Piarista Diákszövetség
(MPDSZ) újabb története – a jelen
formában – 1989 áprilisában kezdődött, amikor a városmajori kistemplomban sok száz résztvevő újraalakította a magyarországi, illetve
a kárpát-medencei piarista iskolák
végzett diákjait tömörítő szervezetét. Az indulást olyan nevek fémjeRendház és gimnázium
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Dobroszláv Lajos: Pintér Elek tér 1947
(A Piarista Rend tulajdona)

lezték, mint Antall József, későbbi
miniszterelnök, Blazsek Andor vagy
Zlinszky János alkotmánybíró. A piarista rend részéről Jelenits István
tartományfőnök adott segítséget.
A szervezet kibontakozását Szűcs
Ervin irányította.
A rendszerváltozás idején Jelenits
István többször tárgyalt Tatán is a
piaristák visszatéréséről, de a ’90-es
években, amikor a rend többi gimnáziuma vagy kollégiuma országszerte
újranyílt, ez nem valósult meg. Hetényi Tamás polgármester, és a korábbiakban általános iskolai alapítással
megbízott Szent Kereszt plébánia
képviselői is jártak Kállay Emil tartományfőnöknél és Görbe László budapesti gimnáziumi igazgatónál. Ott
szóba került, ha Tatán katolikus iskola jön létre, akkor a piaristák részt
vesznek a szellemiség és a színvonal
biztosításában, az alapfokú egyházi oktatási intézmény azonban még
mindig várat magára.
A piarista gimnáziumok öregdiákjait tömörítő Magyar Piarista Diákszövetség tatai tagozatának életre hívásához a felmérést követően
mintegy 70 öregdiák kapott meghívót. A megalakulás Szűcs Ervin
országos elnök részvételével, több
mint 30 alapító taggal 1999. május
15-én zajlott le a rendház dísztermében. Elnökül Dr. Nemes Lajos nyugalmazott botanikus professzort választották, a titkár Izing László lett.
A cél a piarista rend emlékének
méltó őrzése és a piaristák visszatérésének elősegítése volt. Röviddel a
megalakulás után Tatára is eljutott a
hír, hogy a rend az itteni ingatlanjait
nem igényli vissza és létszámhiány
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miatt nem tud foglalkozni a működés kérdésével sem. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a környéken mindig
sokra értékelt kegyesrendi hatás az
öregdiákok fogyásával néhány éven
belül eltűnik. A késleltetéshez, – Jelenits tanár úr javaslatára – született a
Piarista Esték előadássorozat a rend
tagjainak közreműködésével, valamely, az előadó által kiválasztott témában. Másik programsorozatként
a helyi egyesületi tagok készültek
saját művelt területük bemutatásával, így volt hallható Dr. Nemes Lajos,
Haraszti Mihály, Dr. Túri Róbert,
Izing László és Dr. Lux András előadása is.
A tagozat létrehozásában és működtetésében mindig nagy segítséget nyújtott Görbe László veszprémi, majd budapesti gimnáziumi
igazgató. Fizikatanárként a ’80-as
években is többször járt a városban.
Tagozatunk vendége volt számos
előadás megtartójaként, valamint az
országosan népszerű, korábban tatai
piaristaként tanító Öveges Józsefre
emlékező előadóként is. Egyik alkalommal részvételével a mise után az
Öveges-szobor koszorúzása zajlott,
majd a tagozat székhelyén a BorDóHázban „A Nemzet Fizikatanára”
címmel tartott nagy sikerrel előadást. A kollégák, köztük Dr. Kálmán
Attilával a Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziumának alapító
igazgatójával felidézték a professzor
úrral kapcsolatos vidám történeteiket. Ez az immár Tatai Református
Gimnáziumnak nevezett alma mater
pótolni látszik azt a hiányt, mely a
piarista gimnázium felszámolásakor
keletkezett. Emiatt is minden évben,
halottak napján elhelyezik koszorúikat a piarista sírokon tiszteletük

jeléül.
Az MPDSZ tartott Tatán kihelyezett országos választmányi gyűlést
is. Ez alkalommal, majd többször
hallhattuk Haraszti Mihály öregdiákot, helytörténészt, aki 2012-ben bekövetkezett haláláig lelkes kutatója
volt a piaristák tatai működésének.
Eredményeit a rend is értékelte. Dr.
Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya levéltárosa szerkesztésében, a tagozat működésének 10 évfordulóján bemutatta az
érdeklődő közönségnek tagtársunk
a „Piarista hatások a tatai szénmedence településeinek művelődéstörténetében” című tanulmánya alapján
készült önálló kiadványt. A tatai tagozat felejthetetlen tagja az országos
vezetőség magas kitüntetését, az
Antall József emlékérmet is kiérdemelte.
Az említett kiadvány is részletesen
szól Dr. Vass Péter piarista áldozatos
tevékenységéről a tatabányai bányász gyerekek érdekében. A tanár
úr halála évfordulóján rendszeresen mondott misét alsógallai plébánosként utódja, Simon Péter, maga
is piarista öregdiák. Vass Pétert a
deportálás után az ’50-es években
az egyesítés során várossá alakított
Tatabánya egyik egyházközségébe
helyezték. Nagyon jó kapcsolatot
alakított ki a helyi fiatal családokkal,
ezekből többeket korábban tanított
is. A rend tagjai gyakran megfordultak nála, még a tartományfőnök költő Sík Sándor is. A szétszóratás nem
eredményezte tehát a kegyesrendi
hatás azonnali teljes megszűnését,
de a ’60-as években zajló egyházülFotó: Sipos Zoltán
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A rendház a teljes beépítés előtt
(képeslap a városi gyűjteményből)

dözés Péter atyát is elérte, egy időre
börtönbe is került. (6) Kiszabadulása
után hálás tanítványai segítségével
a helyi bányavállalatnál – amely értelmiségi rétege képzését nagyrészt
a tatai piaristáknak köszönhette –
kapott munkát. Örök nyugalomra
1982-ben helyezték a családi sírboltba. Rokona nem lévén, a sír szükségessé váló felújítását a 6 darabra tört
koszorú kicserélésével, Dr. Vízkelety
András vezetőségi tag alapítványa
jelentős anyagi segítségével a tatai
diákszövetségi tagozat vállalta, azóta
olvasható a sírkövön az egykori tatai
kegyesrendi tanár neve.
A piarista gimnáziumnak hűséges és tevékeny öregdiákja volt ez
évben bekövetkezett haláláig Dr.
Körmendi Géza, az Eötvös Gimnázium tanára, majd igazgatója.
1989-ben hívta életre a Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egyesületét, melynek munkájában korábbi
piarista diákok is részt vettek. Az
első időben a piaristák tatai kriptájára is gondjuk volt. Jelenleg az évenkénti rendbetételt már az MPDSZ
tagozat végzi, és a temetőben három
helyen szervez a síroknál halottak
napi megemlékezést, melyeken a
diákszövetségen kívüli tisztelők is
részt vesznek.
Dicséretes volt az öregdiákok
egyesületének
működésében
a
Kalazanci Szent József rendalapítóra emlékezés hagyományának megteremtése, melyet immár a piarista
diákszövetség ápol szeretettel. A
patrocinium ünnepén, minden szeptemberben Borián Tibor igazgató úr
mutat be szentmisét a tóvárosi kapucinus templomban. Ez jó alkalom a
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kapcsolattartásra az országos vezetéssel is. Ilyenkor rendszeresen volt
tatai vendég: a magas kora ellenére
fáradhatatlan egyesületi összekötő
néhai Posztoczky Iván, és segítette őt
az eljutásban Strommer Pál főtitkár,
vagy Oberfrank Ferenc elnök is.
Az ország más tájáról szívesen
látogatnak Tatára piarista kötődésű csoportok. Vendégek voltak budapesti, váci osztályok, kecskeméti
öregdiákok. Egyik alkalommal a Mosonmagyaróvári Piarista Általános
iskola, Gimnázium és Szakközépiskola kiskórusa tiszteletére szervezett „Kisiskolások Tatai Kórustalálkozója” alkalmából a Menner Bernát
Zeneiskola Liszt Ferenc hangversenyterme telt meg színültig. Ugyancsak felejthetetlen élmény volt a X.
Cantate Domino jubileumi kórustalálkozó, melyet a Diákszövetség tatai
tagozata a helyi KÉSZ-szel és a Szent
Márton Kamarakórussal együtt rendezett. Az ünnep fényét a MPDSZ Sík
Sándor Kamarakórusa emelte Borián Tibor és Zámbó István karnagyok
vezetésével. Ismét lélekemelő volt a
megelőző kórustalálkozókat is emlékezetessé tévő több mint száztagú
egyesített énekkar közös megszólalása.
Közeledve a piaristák tatai megtelepedése 250. évfordulójához a méltó megünneplés érdekében időben
megkezdődött a tervezés. A tagozat
már létrejöttekor kérelmezte, hogy a
hajdani piarista rendház előtti Tanoda tér, amely valamikor Pintér Elek, a
gimnázium negyven éven keresztüli
igazgatója nevét viselte, kaphassa
vissza a régi nevét. A téren Antall
József miniszterelnök halálának 10.
évfordulóján és a tatai tagozat megalakulása 5. évfordulója alkalmából

faültetés zajlott, hogy a rendszerváltozás időszakában a Diákszövetséget újraalapító államférfinak Tatán
is, legalább szerény emléke legyen.
A jubileum alkalmából történt újragondoláskor célszerűbbnek tűnt, ha
a terecske a „Piaristák tere” elnevezést kapja. Nem tudható biztosan,
hogy a jelenleg használaton kívüli,
a közvetlen szomszédságban álló
rendház végül milyen funkciót fog
ellátni, de bárhogy is alakul, fontos,
hogy a piaristáknak a város és környéke szellemiségére, kultúrájára
gyakorolt egykor meghatározó szerepe ne menjen feledésbe. A szervezők egy maradandó emlékművet
is terveznek. Az angolparkban elbontott szökőkútnak elhelyezésére
ötletpályázatot írtak ki, itteni felállítása remekül kielégíti az igényt, és
az elkészült terveket látva méltó módon váltja be az elképzelést.
A piaristákat Tatára hozó 1764ben megkötött megállapodás után
250 évvel a Patrocinium hagyományos alkalmát kiegészítve szervezte
meg a MPDSZ tatai tagozata az ünnepségsorozat egyik jelentős állomását. Azok a tanár urak, akik a szétszóratás után kapcsolatba kerültek a
várossal, emlékülésen vettek részt,
Kerényi Lajos, Jelenits István, Borián
Tibor, Ruppert József, Görbe László
és Futó Béla felemelő módon emlékeztek a gimnázium dísztermében
helyet foglaló, érdeklődő közönség
előtt.
Az igazán lélegzetelállító esemény
ezután következett. Piarista szerzetes 1950 óta csak most állhatott
ismét a tardosi vörös márvány oltárhoz a piarista kápolnában. 1952
februárjától, a templom nem tölthette be szakrális feladatát, azóta
raktárnak használták a város legjobb akusztikájú termét. 2008-ban a
diákszövetség tatai tagozata látva a
méltatlan állapotokat a felújítás érdekében jótékonysági hangversenyt
rendezett Dr. Vizkelety András, Széchenyi díjas akadémikus, Tata város
díszpolgára, Michl József, Tata város
polgármestere, továbbá Strommer
Pál, a Magyar Piarista Diákszövetség
ügyvezető alelnöke jelenlétében. A
színvonalas koncertet a nemzetközi versenyeken is elismert, a jelen
jubileumi alkalommal is fellépő Esterházy Énekegyüttes adta. Annak
idején volt még néhány előadás, de
a raktár funkció nem változott. Most
is sokan kételkedtek a sikerben, de
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a város- és a jelenlegi intézményvezetés jóvoltából a nagyszabású takarítás példás rendet eredményezett.
A szentmisén – patrocinium lévén –
Borián igazgató úr volt a főcelebráns.
A tataiak hálásak a tanár úrnak, hogy
fáradtságot nem ismerve mindig eleget tett az ilyen irányú felkérésnek.
Az öregdiákok, akiknek egészségi
állapota lehetővé tette a részvételt,
szívszorító élményről számoltak be.
A tartalmas és megható nap záróeseményének helyszíne a refektórium volt. Általános vélemény, hogy
a tatai, a fekvésén túl belülről is az
egyik legszebb piarista rendház.
Pompás ritmusú folyosója végén az
ebédlő szárnyas tölgyfaajtaja rokokó
faragásokkal ékes. A finom hajlású
boltozatokat szép rajzú, hullámvonalú rokokó stukkó ornamentika hálózza be. (7)
A Mária Terézia által 1762-ben
akadémiai rangra emelt selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia működése során kialakult szokásokat az
utódintézményekben (Sopronban,
Miskolcon, stb.) a mai napig ápolják.
Ezek összetartást kovácsolnak, és
bensőséges kapcsolatot teremtenek
a felsőbb évesek és fiatalabb társaik
között. A diákhagyományok fontos
részét képezik a szakestélyek, amelyek kötött menetű, többnyire tréfás
hangnemben zajló összejövetelek,
ahol a szaknak megfelelő „szent
italt”, sört vagy bort szolgálnak föl.
A kegyesrendiek számára minden
bizonnyal ismerősek ezek a diákhagyományok, hiszen a selmeci, addig
jezsuita gimnáziumot is a piaristák
vezették 1773-tól.
A diákok és a civil egyesületek mellett nyilván Tatán sem volt szokatlan
az erdész és a bányász egyenruha
látványa, hiszen a járás székhelyétől
néhány kilométerre indult a kőszén
termelés a XIX. század utolsó évtizedében. Ehhez a kellő képesítésű
vezető szakemberek pedig többnyire Selmecről vetődtek erre a környékre. Lehetett-e hát megfelelőbb
dolgot művelni a Kegyes atyák tatai
megtelepedésének és a diákszövetség jubileumának megünneplésére,
minthogy – a város életében is nagy
szerepet játszó rend iskoláiban, vagy
a selmeci akadémia valamelyik utódintézményében eltöltött diákévek
után, – a rendház refektóriumában
a Piarista Borokkal, derűs dalokkal
szakest tartassék? A tatai városvezetés, a diákszövetség országos ve36

zetőségének küldöttsége, a tagozati
öregdiákok, és az egykori osztálytársak rendkívüli élménynek lehettek
részesei. (8)
A tatai piarista történelem kimenetele immár egyszerűnek és egyértelműnek tűnik. Az iskola szellemisége
föllelhető a Tatai Református Gimnázium működésében, megnyugtató
a tudat, hogy a kegyes atyák hiányában is, éppen egy évtizede megoldott
a gyermekek keresztény-keresztyén
konzervatív nevelése. A gimnáziumi
épületet az állami középiskola használja, a rendház üresen áll. Ennek
felújítását, használatbavételét talán
megoldja egy új elképzelés, egy országos természettudományos tanártovábbképző központ létrehozása. A
központ az ország összes ilyen intézményének bevonásával itt működne,
és a nevében megjelenítenék a tudományos ismeretterjesztés úttörője,
Öveges József tatai piarista nevét is.
A II. világháború utáni szétszóratás megszüntette azt a közel 200 éves
áldásos helyzetet, melynek során a
rend meghatározó volt Tata és térsége kultúrájára. Ha ez a hatás nem
is pótolható, de továbbra is eltökélt
szándék a piaristák emlékét életben
tartani. Az évforduló alkalmából kiadványok készülnek, a rendtörténeti
sorozat újabb, a tataiakkal foglalkozó
kötetét Koltai András levéltári igazgató gondozza, a helyi tagozat kiadványával Túri Róbert foglalkozik. A

kegyesrendi gimnáziumok mindig
elöl jártak abban, hogy a tudomány
állása szerinti legmodernebb ismereteket adják át az ifjúságnak, ennek
okán a kor technikájának megfelelően elektronikus kiadvány is készül,
hogy a tatai 250 év gazdag története
sokakhoz eljuthasson.
Izing László titkár
Magyar Piarista Diákszövetség
tatai tagozat
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a tatai piarista jelenlét évszámokban
1764. Eszterházy Ferenc kancellár Pozsonyban alapítólevelet állított ki, amelyben elhunyt testvére, Miklós akaratának megfelelően a Tatán nyitandó piarista rendház és iskola számára 35 000
forintos alapítványt, telket, kertet, építőanyagot és tűzifát ígért,
valamint meghatározta az iskola tananyagát.
1765. Mária Terézia királynő Bécsben megerősítette az iskola
alapítólevelét. 1765. jún. 23. Wimmer Ágoston házfőnök átvette az Esterházy Ferenctől felajánlott tatai telket, a kamalduliak
majorságát, amelynek épületeit ideiglenes rendházzá, iskolává
és kápolnává alakítottak át.
1765. Megkezdődött a tanítás az iskolában, amelyhez a gimnáziumi osztályok mellett, az alapítólevélnek megfelelően filozófiai
kurzus is tartozott, ahol elsősorban matematikát, geometriát és
építészetet tanítottak.
1767. Fellner Jakab terve szerint az északi (a kápolnát magába
foglaló) szárny alapozásával megkezdték a kollégium építését,
amely 1806-ra készült el.
1776 novemberében a leégett szenci Collegium Oeconomicum
tanárai és diákjai Tatára költöztek, és a két intézmény összeolvadt, de a mérnökképzés 1780-ra megszűnt Tatán.
1840. A rendház nyugati oldalát Faisz József házfőnök egy-egy
rövid szárnnyal egészíttette ki.
1849. Az iskola négyosztályos kisgimnáziummá zsugorodott.
1870. Az iskolaépület négy helyiségéből rajztermet és tornatermet alakítottak ki, és az osztályokat a rendház földszinti lakószobáiban helyezték el.
1891/1892 Esterházy Mikós gróf új gimnáziumi épületet emeltetett négy tágas teremmel, tornateremmel és tanári szobával.
1910. november 17. Az állam és a piarista rend által megkötött
szerződés lehetővé tette, hogy a gimnázium 1914-ig nyolcosztályos főgimnáziummá fejlődjön.
1911/1912. Baumgarten Sándor építész terve szerint új, kétemeletes gimnáziumi épületet emeltek a rendháztól délkeletre a
piarista rend, az Esterházy család, Komárom megye, a tatabányai
kőszénbánya és más jótevők költségén.
1929/1930. Hültl Dezső terve szerint a régi épület barokk homlokzataihoz igazodva beépítették a rendház nyugat szárnyát,
amellyel az teljes négyszöggé egészült ki. Az új szárnyban a konviktust helyezték el.
1931. A gimnázium fölvette alapítója, gróf Esterházy Miklós nevét.
1938. június 26. A rendház előcsarnokában megnyílt a Tatatóvárosi Múzeum, amelyet Magyary Zoltán közigazgatási kormánybiztos szervezett meg.
1944. július 10. A gimnázium épületét a német katonai parancsnokság foglalta le, az iskola a város különböző pontjain, különféle
épületekben (a tatai kat. és ref. elemi iskola épületében, majd a
téli gazdasági iskola épületében, leventeotthonban, vincés nővérek elemi iskolájában, ipartestület nagytermében) működött
egészen 1945 márciusáig.
1945. szeptember 29. A Tatabányára (Felsőgallára) kiköltözött
piarista tanárok fiókgimnáziumot nyitottak, hogy a gimnázium
nagyszámú ottani diákjának ne kelljen naponta vasúttal bejárnia.
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1945. november 29. A tatai gimnázium épületét az orosz hadsereg foglalta le kórház céljára, és használta egészen 1946. aug.
31-ig.
1946. március. A tatabányai fiatalabb piaristák alkalmi bányászmunkát vállaltak, hogy természetbeni fizetésként hiánycikknek
számító szappant és margarint kapjanak, a szenet pedig bányászözvegyeknek juttassák.
1946. augusztus 30. A piaristák elhagyták Tatabányát, mert
megnyílt az állami Rákosi Mátyás Gimnázium, az ottani diákok
nagyobbik része azonban továbbra is a tatai gimnáziumba járt.
1946. szeptember. A piaristák a tatai katolikus elemi iskolák (az
egyházközségi fiúelemi, a vincés nővérek leányelemi iskolája, és
a piarista gimnázium 1-2. osztálya) összevonásával általános iskolát szerveztek.
1948. június. A tatai piarista gimnáziumot és konviktust államosították, a piaristák lelkipásztorként dolgoztak tovább, és lelkigyakorlatos házat üzemeltettek.
1950. június 19. A kommunista államvédelmi hatóság a rendház
lakóit hajnali fél 3-kor teherautóval az újhatvani ferences rendházba deportálta, ahonnét csak augusztus végén szabadultak.
1952. február. Az Állami Egyházügyi Hivatal engedélyével Murányi Károly és Veszprémi Tibor piaristák az államosított rendház
kápolnájának berendezését leszerelték, Kecskemétre szállították, és ott a templom szentélye melletti emeleti oratóriumban
helyezték el.
Dr. Koltai András igazgató
Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára
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Zana Kristóf, a Szent Gergely
otthon lakójának alkotása
(Esőemberekért Egyesület fotója)

egy másik világ, amely
itt van közöttünk
2001 óta létezik Tata központjában egy kicsi sziget: a Szent
Gergely lakóotthon, amely fiatal autista felnőtteknek biztosít
végleges lakhelyet. Schenk Lászlóné Erika, az Esőemberekért
Egyesület elnöke és férje néhány szülővel és gyógypedagógussal összefogva azért hozták létre a házat, hogy a felnövekvő autista gyermekeiket teljes körű ellátásban részesítsék. Egy olyan lakóotthont álmodtak meg, amely biztosítja
az autisták számára az állapotuknak megfelelő önállóságot,
döntési lehetőséget; ahol személyre szabott képességfejlesztésben, munkajellegű foglalkoztatásban, valamint sportés szabadidő tevékenységben részesülhetnek.
Úgy gondoltuk, hogy ha a világ nem
érti meg a mi gyermekeinket, olyan
mikrokörnyezetet teremtünk nekik,
amelyben megértik őket, és ők is meg
tudják értetni magukat – mesél Erika
a kezdetekről, akinek Zsombor nevű
fia az elsők között volt, akiknél a 80as évek második felében Magyarországon diagnosztizálták az autizmust.
1988-ban Erika a diagnózissal a kezében megkereste az egy évvel korábban
nyílt Új úti iskola igazgatónőjét, hogy
a környéken élő autista gyermekek
szüleivel szeretnének egy kísérleti
csoportot indítani gyermekeik részére. Az igazgatónő üdvözölte a kezdeményezést, és jelezte, hogy szívesen
befogadják a néhány fős csoportot. Az
Autizmus Alapítvány pedig elvállalta
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a csoport szakmai felügyeletét, illetve
annak irányítását. A fenntartó Megyei
Tanácsot is megkeresték az ötlettel,
amely rá három hónapra értesítette a
szülőket, hogy beírathatják gyermekeiket az iskolába. Öt év múlva, 1993ban lejárt a csoport kísérleti jellege.
– Szerencsére az alapító okiratba sikerült belevenni az autista csoportot,
így az iskola továbbra is helyet tudott
biztosítani nekik – mondja az elnök
asszony.
1999-ben, amikor gyermekeik tizenévesek voltak, Erika a többi szülővel együtt megalapította az Esőemberekért Egyesületet. A város adott egy
Új úti telket, hogy otthont építsenek
nekik. Mivel ezt a helyszínt nem találták megfelelőnek az autisták számára,

pályázati pénzzel kiegészítve elcserélték egy Fürdő utcai ingatlanra, ahol a
lakóotthon ma is működik. 2001-ben
nyitotta meg kapuit a Szent Gergely
lakóotthon, amely azóta nyolc autista
és egy értelmi fogyatékos fiatal felnőtt
lakhelye.
Az otthon lakói minden munkát
maguk végeznek el a ház körül a takarítástól a bevásárláson át egészen a
főzésig. Délutánonként fejlesztő képzéseken vesznek részt, illetve egyéb
programokkal segítik őket, hogy jól
érezzék magukat a bőrükben: például
gyógylovaglással, zeneterápiával, művészeti képzéssel.
Hét kolléga segíti nap mint nap az
autistákat. Erika nagyon büszke a csapatára, amelynek legnagyobb erénye a
nyitottság, az alkalmazkodó- és a megújulásra való képesség.
– Nyitottnak kell lennünk, hogy jól
megismerjük mindenki autizmusát, és
ezt a különböző helyzetekben kezelni tudjuk; ezenkívül nagyon fontos a
következetesség: minden autista esetében ugyanazokat, a személy autizmusához illesztett eszközöket, módszereket kell alkalmazni. Ez nagyon
erős csapatmunkát igényel – mondja
Erika.
A ház megnyitásával párhuzamosan
az egyesület elkezdte a foglakoztatási
beruházást is. – Ösztönösen arra gondoltunk, hogy a konyhai munkák jól
mennek az autistáknak – meséli az
elnök asszony –, ezért pályázaton elnyert pénzből gyümölcsaszalót vásároltunk. Díszaszalással kezdtünk, öt év
alatt tökéletesen beletanultak a munkába, és áttértünk az élelmiszer minőségű aszalásra. Ma már az aszalványok
mézes, boros, olívás variációit készítik,
sőt gyümölcsteákat és lekvárokat is
készítenek. A termékek előállítását az
otthon autista és értelmi fogyatékos
lakói végzi. A „Tata csemegéje” néven
futó termékcsalád országos szinten is
elérhető: az egyesülettől bárki megrendelheti, ezenkívül egy-egy tatai
üzletben is megvásárolható. Különböző vásárokra is elviszik árujukat:
csatlakoztak már a Segítő Vásár Programhoz, és tavasszal részt vesznek a
Nürnbergben megrendezett Fogyatékos Személyek Európai Kiállításán és
Vásárán is.
Az autisták közül mindenki dolgozik: a gyümölcsaszalást a Fürdői
utcai otthonukban, a lekvárfőzést pedig integrált foglalkoztatásban végzik
Ady Endre úti kis üzemükben, ahol
az egyesület által létrehozott Help
TATAI PATRIÓTA
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Nonprofit Kft. működik, amely jelenleg negyven megváltozott munkaképességű személyt is foglalkoztat.
Az itt dolgozók elsősorban manuális
munkákat végeznek: csomagolnak,
műanyag autóalkatrészek utókezelését végzik, és nyomdaipari szolgáltatást is nyújtanak. A Help Nonprofit
Kft.-nek folyamatos megrendelései
vannak: különböző nagyobb cégeknek
rendszeres beszállítója.
Tavaly az egyesület és az általa létrehozott Help Nonprofit Kft. kilencvennyolcmillió forintot nyert el munkahely-teremtésre pályázat útján. Az
elnyert pénzből új telephelyet vásároltak a Somogyi Béla úton, amelynek
átalakítása most zajlik. A nagyobb
telephelyen tizenkilenc fővel tudják
bővíteni az autista és a megváltozott
munkaképességű alkalmazottak számát. Az új helyszínen új szolgáltatás
indítását tervezik. Egy kis péksütemény és saláta kiszerelő üzemet létesítenek, amelyhez „beerbike” (sörbicikli) program csatlakozik: a „tatai
tekergők” beindítása. Az új szolgáltatás keretében, amelynek szakmai
célja az integráció, tíz-tizennégy személyes bicikliket vásárolnak, amelyek
bérelhetőek lesznek. A kerékpárok
a szabad órákban mozgóárusként
funkcionálnának: saját üzemükben
előállított péksüteményt, salátát, illetve ugyancsak az általuk előállított
szörpöt, házi sört kínálnak. A házi sört
a Help Kft. székhelyének egyik épületrészében főznék. Mivel a pályázatból
kihúzták az innovatív elemet: a
sörbiciklis programot és a hozzá
tartozó pénzösszeget, az egyesületnek más forrást kell találnia, hogy az
új szolgáltatás teljes egészében megvalósulhasson, és bekapcsolódhassanak a város turisztikai életébe.
A Somogyi Béla úton az új üzem
mellett egy kistérségi Autizmus Specifikus Szolgáltatási és Tanácsadó
Központot is létrehoznak, amely a
frissen diagnosztizált autista gyerekeknek és családjaiknak, valamint
a felnőtt autistáknak nyújt majd segítséget, támogatást. Az új szolgáltatáshoz sikerült két gyógypedagógust
megnyerniük, akik nemrég végeztek
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2009-ben indult autizmus spektrum szakirányon. Ők az
első olyan generáció tagjai, akik már
egyetemen tanult, autizmus specifikus
tudással rendelkeznek. Az új központ
egyik kiemelt célja – az egyesület egyik
alapfilozófiájával összhangban –, hogy
TATAI PATRIÓTA

ne csak az autistát, hanem a körülötte
élőket is segítsék. Ezért specifikus családsegítésben részesítik majd a család
minden tagját, sőt azt a környezetet, az
óvodát, iskolát is felkészítik és segítik
majd, ahova az autista gyermek járni
fog. Erika nélkülözhetetlennek tartja
az új szolgáltatást, mivel az autistának
nagyon fontos, hogy az őt körülvevő
környezet térben és időben is kiszámítható legyen: – Tudnia kell, mikor,
mi fog történni, különben összeomlik.
Az egyesület már három éve úgynevezett Fecskeszolgálatot is működtet.
A megyei szintű ellátással azokat a
családokat segítik, ahol tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, illetve
felnőtt van. Ha a család pár órára nem
tudja megoldani a fogyatékos személy
felügyeletét, rajtuk keresztül szakember segítségét kérhetik, aki arra az
időre a háznál vigyáz az illetőre. Továbbá évek óta felnőttképzéssel is foglalkoznak: fogyatékosok részére tartanak képzési programokat, amelyek az
önálló életvitel gyakorlására készítik
fel őket. Nemrég Szakolyon tartottak
képzéseket összesen százötven főnek.
2015. április 2-án az Autizmus világnapján az Esőemberekért Egyesület a tatai önkormányzat segítségével
ismét kékkel – az autizmus színével
– világította meg a tatai várat. A figyelemfelkeltő akció célja, hogy az autista emberek semmilyen körülmények
között ne kerülhessenek hátrányba.
Az idei esemény komoly állomás volt
a tatai autisták életében, mivel Tata
városa és az Esőemberekért Egyesület együttműködési megállapodást
írt alá. A korábbi informális megállapodás immáron formálissá vált. A városvezetés kifejezte elköteleződését
az autisták iránt, és biztosította őket
arról, hogy helyük van a városban, és
ugyanolyan megbecsült polgárai Tatának, mint bárki más. Továbbá kifejezte azon szándékát, hogy az autistákat
érintő döntésekbe bevonja az egyesületet, legyen szó az akadálymentesítésről vagy a fogyatékosok közéletben
való részvételéről. Az egyesület bevonásával készült el a 2008-as Magyary-terv Giesswein Sándor esélyegyenlőségi programja is.
Az Esőemberekért Egyesület eredeti célja az volt, hogy olyan mikrokörnyezetet hozzanak
létre autista gyermekeik számára, amelyben
megértik őket, és ők is
meg tudják értetni magukat. Ehhez képest

“Tata csemegéje” termékcsalád tagja
(Esőemberekért Egyesület fotója)

egy teljes világot hoztak létre számukra: olyan világot, amelyben nemcsak
jól érzik magukat, hanem saját képességeiket, tehetségüket is érvényre
tudják juttatni. Ennek köszönhetően
a társadalom hasznos tagjaként munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak
a világ színesebbé és jobbá tételéhez.
Pállné Bodonovich Ágnes

A világ egy autista szemével
„Számomra a külvilág ismeretlen zajok és szimbólumok káosza,
teljesen nyers és érthetetlen. Próbálj meg egyszer úgy megnézni
egy TV-sorozatot, hogy leveszed a
TV hangját. Abban a pillanatban a
szereplők viselkedése váratlan és
kiszámíthatatlan lesz, elveszti értelmét. Minden egyes pillanatban,
amikor szembesülök a külvilággal,
ezzel a zűrzavarral szembesülök.
Képzeld csak el, hogy sétálsz az utcán, és egyszer csak egy csapat tökrészeg fickó özönlik ki egy kocsmából a közeledben. Mivel részegek,
viselkedésük többé nem logikus,
vagyis számodra kiszámíthatatlan. Ideges leszel, fogalmad sincs
róla, mit fognak tenni a következő
pillanatban, mire, hogyan fognak
reagálni. Fenyegetőnek érzed a
helyzetet, mivel nem tudod többé
kontrollálni. Én nagyjából minden
pillanatban így érzem magam.
Nem tudom kiszámítani az emberek viselkedését, nem látom előre
szándékaikat. Időm jelentős részében tehát szorongok.”
(Rose Blackburn)
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az „álomhajótól” az „új kajakház”
ökoturisztikai központig
Fél évszázados a kajak-kenu sport Tatán
A kezdetek – a sportág elterjedése
A 19. század elején a kajakot csak
eszkimókajaknak nevezték Magyarországon abból adódóan, hogy az
eszkimók készítették az első fából,
csontból és bőrből összetákolt kajakot. Magyarországon a „vadevezős”
korszak az 1930-as évek végére befejeződött, és az európai példák alapján sorra alakultak a vízi sport szakosztályok, először csak Budapesten
és a Balatonnál. Azt mindenképpen
meg kell említeni, hogy a sportág
alapjait és annak népszerűsítését a
vízi cserkészek teremtették meg.
Az 1936-os berlini olimpiának már
voltak magyar kajakos résztvevői –
versenyeikről a tatai Pluhár István
rádióriporter közvetítéséből értesült
az ország –, de felkészültségük még
messze elmaradt a világ élvonalától.
Ennek ellenére szép lassan kezdett
megváltozni a sportág megítélése.
A 21. századra a magyar kajak-kenu
sportág, a magyar olimpiai mozgalom kincsestárává vált.
Az élő vizek városa, kitűnő vízi sport
adottságokkal

Tatát, mindig is az élő vizek városaként emlegették, különleges szép40

sége, vonzereje összefüggött az itt
található élővizekkel. E kiváló, vízi
sportokra alkalmas lehetőségét mindig kihasználták az itt élők. A krónika a 20. század első éveitől említ
„vízi versenyeket” az Öreg-tavon.
Ebben különösen az Esterházyak
jártak élen, majd a tatai piaristák és
vízi cserkészek bukkantak fel maguk
készítette hajóikkal a tó különböző
pontjain. Példájukat mások is követték, „az első kezdeményező Leopold
Miklós volt, aki 1946 tavaszán saját
költségén kajakokat építtetett és lehetővé tette, hogy a tóparton levő Leopold-ház kapualjában tárolt hajókkal a tatai fiatalok – Bognár József,
Fakász Tibor, Körmendi Lajos, Práger Imre és Szabó Zsigmond – megtanulják az evezés mesterségét.” (1)
Leopold példáját mások is követték,
hiszen Tata és a tó olyan adottságokkal rendelkezett, melyet vétek volt
nem kihasználni. „Az Öreg-tóban
1947-ben megjelent a tíz személyes
ún. Álomhajó, melyet Dr. Bátori József piarista tanár vásárolt az újpesti
egyesülettől, aztán a téli időszakban
a Piarista Rendház asztalosai felújítottak és a gimnázium diákjai rendelkezésére bocsátottak.”(2)
1947-ben Esterházy Miklós a tatai
vízi sport támogatására és használa-

tára átadta a Rosenberg-bástya alatt
levő kazamatát. Hamarosan stégeket
is építettek, ezekkel a gyarapodásokkal a Tatai Atlétikai Club kajakosainak száma is növekedett, hiszen
ekkor már itt evezett Kiss István,
Molnár Dénes,
Miskei Zsigmond, Molnár József,
valamint Venczel József is.
Ezekben az években a javuló körülményeknek köszönhetően egyre
több tatai tehetség mutatkozik be
a különböző korosztályok országos
versenyein. „1948 nyarán, három
nemzet részvételével rendezett Európa Bajnokságon, a tatai Daczó
Anna és Kendorfer Gabriella versenyen kívül – a legnagyobb meglepetésre – kajak kettesben 500 méteren a válogatottakat két hajóhosszal
megelőzte. A célba érkező hajóról a
rendezők azt hitték, hogy oldalról
eveztek be a pályára ezért kizárták
őket. A „műhibát” Bajóti József, a válogatott szövetségi kapitánya gyorsan orvosolta, és a két tatai lánynak
is átnyújtotta a győzteseknek járó
aranyérmeket.” (3)
A következő években a Tatai Atlétikai Club vezetősége csökkenő intenzitással elsorvasztotta a kajak-kenu
sportot, amelynek hatására több sikeres fiatal átigazolt a TBSC kajak-keTATAI PATRIÓTA
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nu szakosztályába, amelynek szintén
csónakháza volt az Öreg-tó partján.
Így jelentősen erősödött a tatabányaiak szakosztálya, és jöttek a jó
eredményeik is. Szerencsére több vidéki bázison jelentős utánpótlás nevelés folyt, Tata is felsorakozott Győr,
Vác, Szeged és Dunaújváros mellé.
Minden jelentősebb helyen a vízmű
vállalatok karolták fel a kajak-kenu
sportág támogatását. Így történt Tatán is: 1965. február 24-én a tatai
járási sporthivatal kezdeményezte
a vízi sport feltámasztását. A kezdeményezést felkarolta a Komárom
megyei Vízmű Sportegyesület, amely
Kovács J. Gyula lelkes szervezésével
jött létre. „Tanulja meg minél több
gyerek csónakjainkat használni!” –
fogalmazott az elnök, ezzel az Öregtó szabad strandja szomszédságában
egy új vízi sport szakosztály kezdte
meg működését. A tatai sporthivatal
a vízmű meglévő csónakállományát
7 új műanyaghajóval bővítette. „A kajak-kenu szakosztály és az edzések
vezetését Boros Ferenc, Stibinger
György, Takács Béla és Vörös József
látta el. (4) Ebben az időben olyan
kiváló versenyzői voltak a szakosztálynak, mint Barsi Kázmér, Bokor
Ilona, Csizmadia Zoltán, Horváth
Imre, Hörömpöli László, Pataki Tibor
és Pölt Anna. A szakosztály működését kiemelten támogatta Stibinger
György, a megyei Kajak-Kenu Szövetség elnöke, aki mintegy 18 évig látta
el tisztségét.
Az Öreg-tó az ország egyre kedveltebb vízi sport bázisává nőtte ki
magát. Egyre több minősítő versenyt
szerveztek a tavon, melyek bekerültek az országos versenynaptárba is.
1971-re már kialakult egy fiatalokból álló, jó eredményekre képes versenyzői gárda, a kajakosoknál Benke
István, Csaplár Judit, Császár Tibor,
Kovács Zoltán, Kugler Géza, Láng
Ferenc, Pintér Klára, a kenusoknál
TATAI PATRIÓTA

Bartalanics Tamás, Klinger József,
Tereny Gyula, Vígh Szilveszter és mások. Ők voltak azok, akik az Öreg-tavon és a Velencei tavon országos ifjúsági bajnokságokat nyertek.
A sikerek óta eltelt rövid idő után
a Komárom megyei Vízmű Sportegyesület több tatai sportegyesülettel
fuzionált Tatai Atlétikai Club néven.
A Dolgozók Lapja című megyei lap
1972. július 27-i száma tatai kajakos
sikerekről ír a Velencei tavon. „A tataiak meglepően jó eredménye talán
egy kicsit az Öreg-tó és a Velencei tó
hasonló vizének volt köszönhető.”
A TAC vizes sport szakosztályának
vezetését 1973 őszétől Hörömpöli
László és felesége, Pölt Anna, a mexikói olimpiai válogatott keret egykori tagja vette át. A váltás eredményeként a győri vidékbajnokságon
Császár Attila, Sz. Kovács János, Vígh
Szilveszter és Baller Barna megszerezték egyesületük első aranyjelvényét. 1975 nyarán Hörömpöli
László vezetőedző a következőket
nyilatkozta: „A helyzet felmérése
után hosszú távú stratégiai tervet
dolgoztunk ki, legfontosabb feladatnak jelöltük ki a szakosztályon belüli
összhang megteremtését. A szakosztály létszámát is fel kellett tölteni,
hogy minden korosztályban legyen
versenyzőnk.” (5) A kiváló szakmai
munkának köszönhetően 1976-ban
Császár Attilát, Sz. Kovács Jánost és
Koczkás Istvánt meghívták a válogatott keretbe.
Ez év július 24-én a dunaújvárosi
országos vidékbajnokságon „a tataiak közül mindenki bekerült a döntőbe. Az ifjúsági válogatott Császár
Attila két aranyérmet nyert.” (6)
A szakosztály kajak-kenusai közül
1977-ben Császár Attila Prágában,
az Ifjúsági Barátság Versenyen 3. helyezést ért el, és meghívták az olimpiai válogatott keretébe.
Az edzési és versenyzési feltételek
tovább fejlődtek, átadták a csónakházban a tanmedencét, növelve ezzel a minőségi feltételek lehetőségét.
Hörömpöli László vezetőedző 1978
márciusában így nyilatkozott a megyei lapnak: „Minőségileg előre léptünk. Két ifjúsági válogatottunk van
Czina László és Sz. Kovács János, egy
junior Koczkás István és egy felnőtt
Császár Attila. A Császár-Koczkás
páros magyar bajnokságot szerzett.
A vidékbajnokságon 7 első helyet
szereztek versenyzőink. A jövőre vonatkozóan növelni kell az olimpiai

pontok számát, és több versenyzőt
adni a válogatott kereteknek.”
Bár az 1980-as évek elejére a szakosztály jelentősen meggyengült, hiszen a minősített versenyzők kétharmada különböző okok miatt elhagyta
a szakosztályt, de Császár Attila és
Czina László ebben az időszakban
kiemelkedő versenyzői pályafutást
ért el.
Császár Attilát kiemelkedő helyezései (1978-ban Belgrádban 500
méteren 4. helyezett, 1979-ben Duisburgban 5. helyezett, majd 1980ban, K-2 500 méteren három válogató nyertese) ellenére sem vitték ki a
moszkvai olimpiára, pedig ekkor kiváló formában volt. Aztán 1981-ben
és 1982-ben Irmai Istvánnal, a DVTK
versenyzőjével párosban 500 méteren magyar bajnokságot nyertek,
ezzel Császár a TAC sporttörténetében az első magyar bajnok. Jöttek a
további jó eredmények, 1983-ban a
finnországi Tamperében rendezett
világbajnokságon kajak négyesben
társaival 500 méteren bronzérmet
nyert.
Czina László 1979-ben Berlinben
az Ifjúsági Barátság Versenyen Irmai
Istvánnal a kajak kettes 500 méterén
ezüstérmet, Tamperében az Ifjúsági EB-n szintén Irmaival párosban
ezüstérmet szereztek. Ezekkel az
eredményekkel Czina László is tagja
lett a felnőtt magyar válogatott keretnek.
A TAC kajak-kenu szakosztálya
1980-ban országos versenysorozatot kezdeményezett azzal, hogy évente megrendezte Tatán, az Öreg-tavon
az ÁFÉSZ Kupát. Megvalósítása a magyar kajak-kenu utánpótlás nevelés
fontos felmérő versenye lett.
A Dolgozók Lapja megyei lap 1984.
július 21-i számában Hörömpöli
László, elkeseredett hangon nyilatkozott: „A legtöbb felnőtt versenyCzina László
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zőnknél érezhető volt az elégedettség, a versenyek nem jelentettek
számukra ösztönzést a további munkához. A legnehezebb az utánpótlás
megtartása. Aki nálunk 7-8 évet lehúz, az jobb esetben egyesületet vált,
Pestre vagy Győrbe megy, de gyakori,
hogy teljesen leáll, abbahagyja a versenyzést. Egyre kevesebb fiatal vállalja ezt a nehéz munkát.”
1985 tavaszától Hörömpöli László
helyett Pálházi Ferenc vette át a kajakosok edzéseinek irányítását, törekvése a folyamatosság fenntartására
irányult. A korábbi évek jó versenyrendszere kedvezőnek bizonyult a
tatai rendezésű versenyek megszervezésére. A Vértesalja ÁFÉSZ Kupa
ezek közé tartozott, hiszen évente
Tatán az Öreg-tavon 30-35 klub
több száz versenyzője lapátolt a jobb
helyezésekért. A TAC legjobbjai –
Császár Attila, Czina László, Fülöp
András, Németh Péter, Bolehradszky Szilveszter, Pálfi János és Zsolt,
Farkas Gábor, Lepcsényi Tamás –
mindig hozták a jó eredményeket.
Sok esetben maguk mögé utasítva a
vízi nagyhatalomnak számító Rába
ETO-t, BHSE-t, illetve a BKV Előrét.
Eredményeik alapján a Pálfi-ikreket
és Bolehradszkyt meghívták az ifjúsági válogatottba is.
1988-ban a megye Legjobb Ifjúsági
Sportolója Díjat kapott Pálfi János és
Bolehradszky Szilveszter is, az ifjúsági VB-n és az IBV-n való kitűnő szereplésért.
Tovább folytatódott a jó széria,
hiszen az 1990. júniusi tizedik alkalommal szervezett Vértesalja ÁFÉSZ
Kupán, a THAC (Tatai Honvéd Atlétikai Club) evezősei – bár az időjárás
mostohán bánt velük – az összetett
csapatversenyben az MTK-VM és a

KSI mögött a harmadik helyet szerezték meg. Ez az eredmény annál
is inkább kiválónak mondható, mert
a verseny két napján a 165 versenyszámban több, mint ezer kajakos állt
rajthoz. Az ezt követő években elmaradtak az eredmények, a THAC kajakosai az évente rendezett Vértesalja
ÁFÉSZ Kupákon nem értek el dobogós helyeket.
2001-ben Pálházi Ferenc, közel 15
éves szakmai tevékenységgel a háta
mögött, lemondott vezetőedzői megbízatásáról, őt mintegy 10 év budapesti kitérőt követően Császár Attila
váltotta funkciójában, aki kiváló versenyzői múlttal és jó szakmai kapcsolatokra építve látott munkához.
Kiválás a THAC-ból, létrejött a Tatai
Hódy Sportegyesület

2004-ben a THAC kajak-kenu szakosztálya nevében Császár Attila megállapodott a Hódy sportszergyártó
céggel, melynek eredményeként
évente három hajót kapnak a cégtől.
A velük való folyamatos együttműködés eredménye lett, hogy 2009
márciusában a kajak-kenu szakosztály kivált a THAC-ból, és Tatai Hódy
Sportegyesület néven alakult újjá
Hódy Kálmán elnök és Császár Attila alelnök irányításával. Az egyesület ebben a sportágban az ország 10
legeredményesebb nevelőegyesülete
közé „evezte” fel magát, amely Császár Attila, Czina László és Kun Tamás kiváló szakmai munkáját dicséri. Az eredményességet jól mutatja
a 2014. év, amikor junior versenyzőik közül Csokor Erik, Blága Bence, Németh Mátyás, Haraszti Áron,
Nagy Ádám, Császár Gergő, Kórósi
Péter, Pazár Anna, Flaskár Fruzsina,
Heitz Franciska, Almási Roland, Havranszki Levente, Kovács Sára, Zahora
Orsolya és Tóth Dominika magyar
bajnokok lettek, míg a Masters kategóriában szintén magyar bajnoki
címet szerzett Nagy Gábor, Apagyi
Róbert, Valcz László, Csabai Ágota,
Szűcs Ildikó, Herendi Ágnes, Koczkás
István, Dallos József, Czina László,
Császár Attila, Császár Tibor, Kun
Tamás, Lepcsényi Tamás és Herendi László, az év legeredményesebb
sportolóinak díjátadásán Michl József polgármestertől a „Tata város
sport különdíját” vehették át.
Császár Attila Hörömpöli Lászlóval
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Új Kajakház Ökoturisztikai Központ
mérföldkő a tatai kajakos történetben
2015. január 28-án az Öreg-tó
partján – a régi kajakház helyén – átadták az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központot. A centrum, a kerékpárút,
valamint a hozzá kapcsolódó egyéb
szolgáltatások beruházása 405 millió forintból valósult meg, amelyből
324 millió forintot a város vissza
nem térítendő támogatásként kapott
uniós és hazai forrásokból.
A létesítmény átadásakor Bencsik
János, a térség országgyűlési képviselője a következőket mondta: „Akkor
mondhatjuk, hogy sikeres ez a szép
létesítmény, ha a kölcsönös megértés
háza lesz. Gondolok itt arra, hogy a
verseny- és szabadidősport képviselői jól megférnek itt egymás mellett.”
Michl József, Tata város polgármestere köszönetet mondott mindenkinek, akik sokat tettek az Ökoturisztikai Központ megvalósításáért, majd
arról beszélt, hogy „Kajakosaink az
ország élmezőnyéhez tartoznak, nagyon eredményesek, pedig szinte
csak utánpótláskorú versenyzőket
készítenek fel a különböző versenyekre. Ezzel a szép létesítménnyel
a kajakosok méltó körülmények közé
kerülnek, de a turizmus képviselői is
nagyszerű fellegvárat kapnak, nagyszerű környezetben.”
Nem kellett sokáig várni: május
2-án, az Új Kajakház Ökoturisztikai
Központ megnyitotta kapuit a látogatók, érdeklődők előtt, és közös vízreszállásra hívott kicsiket és felnőtteket egyaránt. Igazi családi nap volt
ez szárazon és vízen egyaránt, csak
így tovább!
Vámosi László

Felhasznált irodalom:
1. Körmendi Géza-Süttő Olivér: Sportegyesületek és sportélet Tata-Tóvároson
1910-1985. 60. oldal
2. Ua.
3. Ua.
4. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1965.
16. szám 11. old.
5. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1975.
július 27. 11. old.
6. Komárom Megyei Dolgozók Lapja 1976.
július 25. 7. old.
7. Körmendi Géza-Süttő Olivér:
Sportegyesületek és sportélet Tata-Tóvároson
1910-1985.
8. Hörömpöli László szóbeli közlése alapján és
fotóarchívumából
9. Császár Attila szóbeli közlése alapján és
fotóarchívumából
10. Földes Éva-Kun László-Kutassi László: A magyar testnevelés és sport története, Szerkesztő: Kun László Budapest 1982.
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az igazi visszaigazolás
a vendégektől jön

MESTERSÉGEM CÍMERE

Fotó: Grépály András Zoltán

Magyar Miklós és felesége, Kiss Anett a Pikant étterem és a
Pikantó Grill és Szabadidő park tulajdonosai szűkszavúan és
szerényen nyilatkoznak önmagukról, sikereikről. Munkájukról, terveikről viszont szívesen beszélnek. Szerintük az igazi
visszaigazolás a vendégektől jön, és igazán boldog csak akkor lesz valaki, ha a környezetét is azzá teszi.

Németország között. A Malév jól élt
belőlünk abban az időben. 1999 februárjában Miki idejött, és egy héten
belül megvette az épületet, ami most
a Pikant.

Mesélnétek arról, hogyan kezdtétek a
vendéglátós szakmát?

Anett: Én Magyarországon, és kifejezetten Tatán szerettem volna élni.

Ismerjük egymást, mégis mielőtt idejöttem hozzátok, megnéztem, hogy
mi olvasható rólatok az interneten.
Miklós: És mit találtál?

Nem sokat. Mi ennek az oka?
Anett: Nem önmagunkat, hanem vállalkozásunkat szeretnénk előtérbe
helyezni.

Miklós: Az igazi visszaigazolás szerintünk a vendégektől jön, de természetesen büszkék vagyunk arra, ha
szakmailag is elismerik munkánkat.
Tavaly kaptunk egy e-mailt, hogy éttermünk bekerült „Magyarország ötven legjobb, megfizethető étterme”
közé. Innen tudtuk meg, hogy próbaebéden jártak nálunk. A lista összeállításakor nézték az éttermek által
használt alapanyagok minőségét, a
fogások ötletességét és kivitelezését,
valamint az árakat.
TATAI PATRIÓTA

Miklós: Németországban születtem,
ott is tanultam a vendéglátást. Aztán
több étteremben dolgoztam Münchenben és Aachen környékén. Egy
nyarat a tihanyi Kolostor étteremben
is eltöltöttem, hogy megismerjem a
magyar konyhát. Nem kértem fizetést, csak azt, hogy megtanulhassam
a magyar ételek elkészítését.
Anett: Én pénzügyi és számviteli
főiskolára jártam. Amikor megismerkedtem Mikivel, akkor csöppentem
bele a vendéglátásba.
Hogyan ismerkedtetek össze?

Miklós: A Balcsin, ahogy illik.

Anett: 1998-ban egy nyári estén
szüleim keszthelyi barátaival vacsoráztunk Balatonfüreden, az asztaltársaságban ott volt Miki is. Ez
augusztusban történt, ettől kezdve
ide-oda ingáztunk Magyarország és

Miért Magyarország, s miért Tata?
Németországban is nyithattatok volna
éttermet.

Miklós: Anett tatai, nekem pedig nagyon tetszett ez a kisváros. Megláttam a tóparton ezt az eladó ingatlant,
amely korábban romkocsma volt, és
azt mondtam: ebből éttermet kell csinálni. Itt volt ez az épület, és kínálta
magát a lehetőség, az élet hozta így.
Februárban megvásároltam az ingatlant, és egy rohamtempójú átalakítás
után június 13-án megnyitottunk.

Rá három évre pedig megnyitottátok
a Pikantót a szomszédban? Miért vágtatok bele ilyen gyorsan új helybe?
Anett: Nem akartunk új vendéglátóhelyet, egy éves volt akkor a nagyobbik fiúnk. Nagymamám hívott,
hogy a szomszéd telket a tulajdonos
Vértesi Erdészet kiadásra kínálja. Ha
nem mi, akkor más csinált volna itt
vendéglátóhelyet. Akkor kell élni a
lehetőséggel, amikor jön. Kezdetben
nyári grill teraszt nyitottunk élőze43
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nével, majd rövid időn belül zárttá
alakítottuk: élőzenés estjeink nagy
sikernek örvendtek, sokan jöttek, mi
pedig nem akartuk a környék nyugalmát zavarni.

Együtt dolgoztok, ráadásul olyan szakmában, ahol nincs a munkaidőnek
eleje, vége, nincsenek se hétvégék, se
ünnepnapok. Nem megy a munka a
családi élet rovására?
Anett: Mi kicsit nehezebben tudjuk
szétválasztani a munkát és a magánéletet, de hála a kollégáknak, akik
közül sokan már a kezdetek óta velünk dolgoznak, a hétvégék java részét otthon töltjük a gyerekekkel. A
hétköznapokon pedig nem vagyunk
huszonnégy órában együtt: a vendéglátás szakmai részét Miki felügyeli, a pénzügyi, illetve könyvelési
dolgokat én intézem. Reggel szétválnak útjaink, aztán este megbeszéljük
a dolgokat.
Akkor a munka otthon folytatódik?

Miklós: Csak annyira, amennyire
kell. Nálunk is mint minden családnál az esti téma a gyerekek, nevelés, barátok, programok, időpontok,
újabb ötletek. Mostanság a legtöbbet
a Ferenc-majorban zajló fejlesztésről
beszélünk. Egy ötvenezer négyzetméteres telket vásároltunk meg. A
rajta lévő épületek egyik legszebbike egy Esterházy magtár, amelynek
öreg bárdolt gerendái között 20 méter hosszúak is találhatóak. Most a
régi épületeket újítjuk fel. A magtár
nagyobb rendezvények megtartására lesz alkalmas: elsősorban esküvőknek, céges programoknak, illetve
csapatépítő tréningeknek adhat otthont a jövőben.

Anett: Manapság mind a házasulandók, mind a cégek szakítani szeretnének a hagyományos éttermi rendezvényekkel: újdonságra vágynak.
Mi ezt szeretnénk számukra biztosítani itt Ferenc-majorban. Megadjuk
az egyedülálló környezetet, a régi
épületeket, amelyekhez hangulatot teremtünk. Ugyanakkor modern
eszközökkel felszerelt termek várják
majd a vendégeket.
Mikorra tervezitek a nyitást?

Anett: Szeptember elejére végzünk a
magtár felújításával, onnantól kezdve várjuk a vendégeket. Az elkövetkezendő években további fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani a
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majorban: vidéki stílusú szálláshelyek kialakítását tervezzük, patak
parton lévő kis házakkal, levendulás
kerttel. A későbbiekben pedig szeretnénk játszóparkot is kialakítani. Reméljük, hogy ezek megvalósításához
uniós forrásra is tudunk pályázni.
Ki hozza meg a családban a döntéseket, például egy ilyen nagy beruházás
kapcsán?

Anett: A nagy döntéseket együtt hozzuk meg, a kicsiket mindenki a saját
területén. A szüleim is belefolynak
a dolgainkba. A Ferenc-major építkezését teljes mértékben édesapám
koordinálja, aki építészmérnök. Már
a Pikant felújítását is ő vezényelte
le. Szokta is mondani, hogy amióta
Magyar Miklóst megismerte, azóta
folyamatosan építkezik. Szerencsés
helyzetben vagyunk, mert mindenki szereti a feladatnak azt a részét,
amelyet ő végez. Apukám mindennap kint van Ferenc-majorban, pedig
nem kellene, de ő rettenetesen élvezi.
Édesanyám segítségére is folyamatosan számíthatunk legyen szó gyerekvigyázásról, vagy ügyintézésről. Miki
szülei is mindenben, amiben tudnak
támogatnak minket, annak ellenére,
hogy ők kicsit messzebb, Németországban élnek.

Az elmúlt években a catering vonalon
is nagyon erősekké váltatok…
Anett: A környéken lévő ipari parkok
(tatai, tatabányai, oroszlányi) legnagyobb cégei közül többen kérnek
fel családi napok, céges vacsorák és
egyéb rendezvények cateringjének
lebonyolítására. Ezért folyamatosan
fejlesztjük az eszközparkunkat.
Mi szerettek csinálni? Mi a hobbitok?
Miklós: Régi autók, utazás.

Anett: Sokat utazunk, amelyek során
gyűjtjük a tapasztalatokat, az apró
ötleteket, mind az ízvilágra, mind a
megjelenésre vonatkozóan. Nézzük,
hogyan csinálják ezt vagy azt más
vendéglőkben: mi az, amiben mások
jobbak, miben kellene fejlődnünk,
vagy máshogy tennünk.
Miklós: Vagy, hogy jó volt így is, de
én egy picit máshogy csináltam volna.

Úgy hallottam sokat jótékonykodtok…

resen támogatunk. Van egy kedvenc
csoportunk az Új úti Gyermekotthonban, Crisan Marius „gyerekei”.
Hat-hét éve minden karácsonykor
meghívjuk őket magunkhoz egy vacsorára. Nagyon szoros velük a kapcsolatunk. Van olyan gyerek, aki a
születésnapi bulijára is meghívott
már minket.
Miklós: Anyukám Németországban
több jótékonysági programban vesz
részt. Rajta keresztül már többször
adtunk a helyi kórháznak és a máltai szeretetszolgálatnak eszközöket,
például tolókocsit vagy defibrillátort.

Anett: A gyerekeinket is úgy próbáljuk nevelni, hogy csak akkor lehetnek igazán boldogok, ha a környezetüket is azzá teszik.
Mit jelent számotokra a tataiság?

Miklós: Amikor folyt a Pikant építkezése, odajött hozzám egy híres
tatai ember, átölelt, és azt mondta:
„Te itt nem fogsz meggazdagodni, de
nagyon jól fogod magad érezni.” Nagyon szeretünk itt élni. A legpotenciálisabb vendégkörünk is tatai. Amit
lehet, helyben próbálunk megoldani.
Itt igyekszünk megvásárolni az élelmiszereket és a különböző eszközöket. Helyi vállalkozókat bízunk meg,
legyen szó apró munkáról vagy nagyobb építkezésről.
Anett: Ebben a kérdésben nagyon lokálpatrióták vagyunk. Ha itt költjük
el a pénzünket, nagy eséllyel a másik
is nálunk fogja. Sokkal jobb lenne, ha
ez az együttműködés még erőteljesebben működne. Óriási lehetőségek
vannak abban, ha a helyi vállalkozók
egymást bízzák meg, és egymástól
vásárolnak.
Ha véget ér az építkezés a Ferenc-majorban kicsit hátradőltök? Vagy már
újabb terveket szőtök?
Miklós: Ültettem már fát, építettem
házat, van két gyerekem, de sose dőlök hátra. Ha eljön az a pillanat, hogy
rendben vagyunk, megcsináltuk a
kitűzött feladatunkat, akkor mindig
jön valami újdonság. Nem bírjuk túl
sokáig a nyugalmat. Mindig újabb
ötletek jönnek, nagyon szeretjük ezt
csinálni.

Bodonovich Ágnes

Anett: Néhány szervezetet rendszeTATAI PATRIÓTA

ESZEM-ISZOM
Fotó: Grépály András Zoltán

saint danielle sonkával és szárított
paradicsommal töltött csirkemell
rukkolás rizottóval - ahogyan a Pikant készíti
Saint Danielle sonkával és szárított
paradicsommal töltött csirkemellhez
80 dkg filézett csirkemell
10 dkg Saint Danielle sonka (vékonyra szeletelve)
16 db közepes szárított paradicsom
só, bors ízlés szerint

Elkészítés:
A filézett csirkemelleket kinyitjuk,
klopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, majd
rájuk helyezzük a vékonyan szeletelt Saint Danielle sonkát. A sonkára
tesszük a lecsepegtetett szárított paradicsomokat, majd a csirkemelleket
félbe hajtjuk, és előmelegített serpenyőben kevés olívaolajon készre
sütjük mindkét oldalát.

TATAI PATRIÓTA

Rukkolás rizottóhoz
40 dkg arborió rizs
4 kisebb fej salottahagyma
apróra vágva
2 dl olívaolaj
2 dl Szeremley Rizling
(száraz fehér bor)
8 dl szárnyas alaplé
4 dl főzőtejszín
4 csipet reszelt parmezán sajt
4 csipet só
8 dkg vaj
40 dkg rukkola

Elkészítés:
Előmelegített közepes edénybe olívaolajat öntünk, hozzáadjuk az arborio rizst. Folyamatos kevergetés

mellett felhevítjük. Hozzáadjuk a finomra vágott salottahagymát, a sót
és a száraz fehér bort. Állandó kevergetés mellett felöntjük a szárnyas
alaplével, és 9 perc alatt „al dentére”
főzzük. Befejezésként tejszínnel és
parmezánnal dúsítjuk. Tálalás előtt a
felolvasztott – de nem forró – vajon
átforgatjuk a rukkolát, majd enyhén
sózzuk.
Tálalás

A kész rizottónkra rátesszük az előkészített rukkolát. A csirkemelleket
kettévágjuk és a rukkolafészekre helyezzük.
Jó étvágyat kívánunk!
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Találkozz Te is a moziból ismert dinoszauruszokkal!
Már csak néhány nap, és beköltöznek az őslények
a tatai
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Fenyes Furdo parkolo -ja mellé!
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