VEZÉRCIKK
a tataiság számomra
Biztos vagyok abban, minden
tatai egyetért azzal: városunk
Komárom-Esztergom megye egyik
legszebb gyöngyszeme. Nemcsak
természeti és épített környezeti
adottságai, hanem kulturális sokszínűsége, az itt élők szellemi és
lelki közössége is kiemeli a települések sorából. Tatán élni, kirándulni,
dolgozni vagy pihenni nemcsak
a szó nemes egyszerűségével jó,
hanem egy életre szóló élmény, egy
életérzés. Városunk a természet, a
sport és a kultúra megyei nagykövete is. Gondoljunk csak például a
Szent György Napi Lovasünnepre, a
Patarára, a Víz, Zene, Virág Fesztiválra, a Sokadalomra, a Barokk
Fesztiválra, az Öreg-tavi Nagy Halászatra, vagy idézzük fel például az
íjászversenyt, a tó-futás sorozatot,
vagy épp a Vadlúd Sokadalmat.
Milliónyi élmény, emlék és öröm
forrásai mind. Mozgalmas sportélet
jellemzi a várost kiemelkedő teljesítményű sportolóknak otthont adva,
emellett pedig kicsiktől a nagyokig
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szerteágazó mozgási lehetőséget is
kínál. Tatán szorosan összefonódva
él a természet és az ember, a régi
és az új, a klasszikus és a modern. A
város úgy sokszínű, elfogadó és egyben befogadó, hogy mindeközben
megmarad annak, ami. Tata mindig
hidat épít köztünk. Bátran ki merem
jelenteni, tatainak lenni büszkeséggel tölt el minden itt élőt. Köztünk,
tataiak között, nagyon erős az összetartozás érzése. Összeköt minket az a
tudat, hogy mindannyiunk szívében
egy város ritmusa lüktet, mert igen,
ennek a városnak ritmusa, dallama
van. Ez a város él és lélegzik, sohasem pihen, folyton folyvást nyüzsög,
mindig újul, szépül, fejlődik, ha kell,
megújul, mindeközben gyökereit
sohasem engedi el. A tataiság sok
szeretetkapcsolatot éltet, melyeknek
motorja a város iránti szakadatlanul
áramló gondoskodás és figyelem.
Azonban mint a szeretet mindig, ez
is felelősséggel jár. Mindannyiunk
közös felelőssége megőrizni városunk ritmusát, értékeit és elősegíteni

fejlődését. Éppen ezért tölt el nagy
örömmel, amikor például hulladékszedési akciókban hidegben, szélben közösen szedjük a szemetet egy
jó hangulatú, beszélgetős kávézással, teázással, gőzölgő gulyásleves
evéssel egybekötve, vagy amikor
gumicsizmában ázva késő éjszakába nyúlóan együtt küzdünk meg a
viharkárral, vagy éppen fejlesztési
ötletekkel keresnek meg az emberek,
míg máskor felhívják a figyelmemet
arra, mit lehetne szebbé, jobbá tenni.
Ez a tataiság lényege: közösen a városért tenni, a városért is lenni, amikor mindenki hozzá teszi a maga
részét a nagy egészhez, mert Tata ezt
érdemli, és ez teszi olyan különlegessé. Együtt kell vigyáznunk rá, építeni,
szépíteni, hogy unokáink is ugyanazon büszkeséggel mondhassák, mint
mi, hogy tatainak lenni nagyon jó.
					
		
		
		

dr. Beró Henrietta
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a kitüntetés nemcsak
rang, felelősség is
Televíziós főszerkesztő, pedagógus, orvos, művész, római katolikus pap, nagy vállalat, sőt diák is szerepel az idei kitüntetettek között. Idén a város kilenc magánszemélyt és egy céget részesített elismerésben az augusztus 20-i ünnepségen. A
2004-ben alapított városi kitüntetések és címek adományozása a tataiak széles körű
bevonásával történik. Tatai lakosok, tatai székhellyel bejegyzett intézmények, gazdasági társaságok, egyesületek, egyházak, civil szervezetek tehetnek javaslatot arra, ki
vagy melyik közösség részesüljön városi elismerésben.
kitüntetettek
Tata Város Zsigmond Király Díja
kitüntetést kapott idén Dr. Pálfi János háziorvos a beteg emberekért,
elesettekért igaz elhivatottsággal
végzett, több mint négy évtizedes
gyógyító tevékenysége elismeréseként. Petzke Ferenc, a Tatai Televízió
főszerkesztője elkötelezett, minőségi
munkájáért, a televíziózás területén
folyamatosan nyújtott magas szakmai színvonalú, kiemelkedő teljesítményéért ugyancsak Tata Város Zsigmond Király Díját vehette át.
Tata Városáért kitüntetés arany
fokozatában részesítette a képviselő-testület a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft.-t Tata város gazdasági
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életének fejlődését jelentősen előremozdító, több évtizedes tevékenységükért, a foglalkoztatás terén betöltött vezető szerepükért, az oktatási,
sport és szabadidős szervezeteknek
nyújtott támogatásukért. Szintén
arany fokozatú elismerést kapott
Knappné Tölgyes Katalin pedagógus,
a Kőkúti iskola nyugalmazott igazgató-helyettese több évtizedes kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, a
tehetséggondozásban kifejtett kimagasló munkásságáért, a Kőkúti Általános Iskola innovációjában betöltött
meghatározó szerepének elismeréseképpen. Kun Katalin, a Kenderke Református Alapfokú művészeti
Iskola igazgatója is Tata Városáért
kitüntetés arany fokozatát vehette

át a magyar népi kultúra, néptánc
mind hazai, mind nemzetközi megismertetésében, népszerűsítésében,
a Kenderke művészeti iskola, a Tatai
Sokadalom létrehozásában végzett
kiemelkedő tevékenységéért. Kun
Katalin augusztus 20-án egy másik
kitüntetésben is részesült, Orbán
Viktor miniszterelnök előterjesztésére Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkeresztet adományozta neki több évtizedes,
a gyermekek kulturális neveléséért
és magyarságtudatuk formálását
szolgáló pedagógiai munkájának elismeréséért.
Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Jász Attila költő,
szerkesztő, esszéíró a vers és próza5
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irodalom terén nyújtott kimagasló
teljesítményéért, sokirányú irodalomszervezői tevékenységéért.
Tata Városáért kitüntetést bronz
fokozatát vehette át Dózsa Eszter
tanuló, volt diákpolgármester a fiataloknak a város ügyeiben való szerepvállalásáért, valamint az ifjúsági
közösségek önszerveződését motiváló, önzetlen és odaadó szervező
munkájáért.
Díszpolgári címet kapott az idei
esztendőben Kozma Imre római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
elnöke a magyarság lelki megújulásáért végzett áldozatos munkájáért,
a bajba jutott emberek megsegítéséért, a Szeretetszolgálat által a tatai
intézményeknek nyújtott adományokért. Sylvester Edina táj- és kertépítész, műemlékvédelmi szakmérnök
több évtizedes kutatómunkájáért –
mely megteremtette a szakmai alapjait annak, hogy a tatai Angolkertet
az országban elsőként minősítsék
műemléki kertté –, továbbá a kert
rehabilitációjában vállalt kiemelkedő szerepéért részesült díszpolgári
címben. Tompa Andor, a Tatai Edzőtábor volt igazgatója pedig az edzőtábor vezetőjeként végzett, Tata jó
hírét öregbítő tevékenységéért és a
város sportéletét segítő kiemelkedő
munkájának elismeréséért kapott
díszpolgári címet.
tatán adományozható kitüntetések és címek

Mint ismeretes, önkormányzatunk
képviselő-testülete 2004-ben új alapokra helyezte a városi elismeréseket: rendeletben új kitüntetéseket
alapított, és meghatározta az ado-
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mányozás rendjét. Azóta minden
évben ennek szellemében adja át a
városvezetés a Tatáért tevékenykedő
kiválóságoknak Tata Város Zsigmond
Király Díját, Tata Városáért kitüntetés arany, bronz, ezüst fokozatát, valamint Tata Város Díszpolgára címet.

Tata Város Zsigmond Király Díja
azon magánszemélynek adományozható, aki tevékenységével a város
anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit
jelentősen gazdagította, országosan
vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét,
rangját növelte. A képviselő-testület
évente legfeljebb két embert részesíthet ebben az elismerésben. A díjhoz emlékérem, oklevél és pénzjutalom jár.

Tata Városáért kitüntetés arany,
bronz, ezüst fokozata azon személyeknek vagy közösségeknek adományozható, akik/amelyek Tatán
tevékenykednek, és szakterületükön
a város egészéért végzett magas fokú
szakmai tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét. A képviselő-testület
minden évben hat kitüntetés adományozásáról dönthet. A kitüntetéshez
emlékérem, oklevél és pénzjutalom
jár. Közösségek vagy jogi személyek
esetében pénzjutalom helyett tárgyjutalomban részesítheti a testület a
kitüntetettet.
Tata Város Díszpolgára Címmel
tünteti ki a képviselő-testület a lakosság nevében azokat a személyeket, akik tevékenységükkel, illetve
adományaikkal a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeit jelentősen
gazdagították, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szereztek. Országosan, illetve nemzetközileg értékelt

tevékenységük révén a város ismertségét, rangját növelték vagy növelhetik, kapcsolatainak körét bővítették vagy bővíthetik. A cím egyaránt
adományozható olyan magyar és
külföldi állampolgárnak, aki tatai lakosként Tata város fejlődésében, életében tevékenységével kiemelkedő
szerepet játszott, közmegbecsülést
szerzett. Aki Tatáról elszármazva,
elköltözve ért el a saját működési területén kiemelkedő eredményt; Tata
városával tartós kapcsolatba került
kiemelkedően eredményes tevékenysége során. Aki Tata fejlődéséhez jelentős közcélú adománnyal,
alapítvánnyal járult hozzá; országos és/vagy nemzetközi tekintélyű
személyiségként Tatán meghívott
vendég volt, illetve közreműködött
Tata város hírnevének országos vagy
nemzetközi elismertségének növelésében. A díszpolgári címhez diploma
és emlékérem jár. A Magyarországon
élő díszpolgárt meg kell hívni a képviselő-testület nyilvános üléseire,
melyeken tanácskozási jog illeti meg.
Továbbá minden olyan művészeti,
kulturális és sporteseményre meg
kell hívni, amelynek rendezője Tata
Város Önkormányzata.
adományozás rendje

A kitüntetések adományozására javaslatot terjeszthet elő képviselő-testületi tag, tatai lakóhellyel
rendelkező magánszemély és tatai
székhellyel bejegyzett intézmény,
gazdasági társaság, egyesület, egyház vagy civil szervezet.
A benyújtott kezdeményezéseket
a polgármester által felkért, szakmailag elismert, különböző korú, a
városban köztiszteletnek örvendő
egyénekből álló hét tagú testület
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véleményezi. Ennek figyelembevételével a polgármester terjeszti elő a
képviselő-testületnek a kitüntetésre
javasolt személyek listáját. Tata Város Zsigmond Király Díja adományozásáról a képviselő-testület titkos,
kétfordulós szavazással, minősített
többségű szavazattal dönt, míg a többi kitüntetést és a díszpolgári címet
egyfordulós, minősített többségű
szavazattal ítéli oda a városvezetés.
maradandót tenni

Mi a közös a kitüntetettekben? Látszólag semmi, hiszen a legkülönbözőbb területeken tevékenykednek:
van közöttük orvos, kert- és tájépítész, pedagógus, televíziós főszerkesztő, sportlétesítmény igazgatója,
diák stb. Mégis valamilyen láthatatlan szál fűzi őket: a tataiak szolgálata, a tataiság erősítéséért végzett
tevékenységük, a város hírnevének
öregbítése. Mindezt, pedig alázattal,
TATAI PATRIÓTA

szeretettel és kiemelkedő színvonalon végzik. A kitüntetések nyomai
annak, hogy valaki a városban maradandót alkot. Példái annak, hogy az
olyan örök emberi értékek számítanak és maradandóak, mint a szeretet, az alázat, a tisztelet, a megbecsülés. Szabó Magda szavaival élve „csak
azok halnak meg, akik egész életükben nem csináltak semmit. Aki tett
valamit, nem magáért, hanem másokért, mindenkiért, az megmarad.” Ők
már mindörökre példaként állnak
városunk közössége előtt, ezért a kitüntetések nemcsak rangot, hanem
komoly felelősséget is jelentenek.
Külön öröm, hogy idén egy diákot
is láthatunk a kitüntetettek között.
Dózsa Eszter mindannyiunk számára jó példa arra, hogy nem kell ahhoz vezető beosztás, gyakorlat, sem
bizonyos életkor, hogy valaki tegyen
a közösségért, a városért.
A tatai díjak, címek adományozá-

sára bárki tehet javaslatot városunkban. Van beleszólásunk abba, hogy
kit részesítsen Tata elismerésben,
ezért éljünk továbbra is ezzel a lehetőséggel (szerencsére idén is sok
javaslat érkezett), és tegyünk láthatóvá olyan embereket, akik nem
feltétlen a nagy nyilvánosság előtt
végzik tevékenységüket, mégis maradandót alkotnak, a várost szolgálják nap mint nap.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!
Büszkék vagyunk rájuk!

Bodonovich Ági

7

21. SZÁZADBAN JÁRUNK

új életre kel a nemzetközi
jelentőségű terület
Réti 8-as tó rehabilitációja

Tata városa mindig is komolyan vette a természeti értékek védelmét, különös
tekintettel az élővizekre. Az elmúlt évek során rehabilitálták az Által-ér vízgyűjtőt és az Öreg-tavat, amely mellett vízi élőhelyet alakítottak ki. Ennek a rekonstrukciós folyamatnak a következő állomásához érkezett idén a város: hamarosan befejeződik a Réti 8-as tó újjáélesztése.
fokozottan védett terület
Napjainkban az Által-ér völgyet
fontos és érzékeny természeti területként tartják nyilván. Az Öregtó és környéke a Natura 2000 ökológiai hálózatnak is különleges
madárvédelmi területe.
Az Öreg-tó mint Magyarország
egyik legjelentősebb madárvonulási útvonala 1989-ben felkerült
a Ramsari Egyezmény hatálya alá
tartozó nemzetközi jelentőségű
vizes élőhelyek listájára. 2006ban az Öreg-tó mint ramsari helyszín kibővült a Réti-halastavakkal
és a Ferencmajori-halastavakkal.
A jegyzékbe való felkerülés komoly elismerés, ugyanakkor nagy
feladatot is ró ránk: Magyarország
kötelezettséget vállalt arra, hogy a
természetvédelmi terület állapotát megőrzi és javítja.
8

A Réti-halastavak ökológiai gyökerei évezredekre nyúlnak vissza.
A pleisztocén kortól kezdve egészen a XVIII. század közepéig hatalmas, több ezer hektáros tavas
mocsárvilág húzódott az Öreg-tó
és a Duna közötti területen. A nagy
lápvidéket az Által-ér és az itteni
források táplálták. 1747-ben
a területet gazdasági célból
– Esterházy József felkérésére –
Mikoviny Sámuel tervei alapján
lecsapolták. A halastavakat a XIX.
század közepén alakították ki. A
tórendszer kilenc jellegzetes síkvidéki körtöltéses halastóból áll,
amelyek összterülete 65 hektár.
A legnagyobb közülük a Réti 8-as
tó, amely mintegy 32 hektáron
terül el. A Tata térségben ősztől
tavaszig megpihenő több tízezer
vízimadárnak igen kedvelt gyülekező helye volt. A kiterjedt, jó

minőségű nádasok számos fokozottan védett madárfajnak szolgáltak fészkelőhelyként. Többek
között a bölömbika, a vörös gém
és cigány réce költött, pihent, és
táplálkozott itt. A botanikai-zoológiai megfigyelések alapján a Réti
halastavak területén több mint
kétszáz madárfaj előfordulását
bizonyították már. A tavak több
őshonos halnak is élőhelyet biztosítottak, például a réti csíknak, a
vágó csíknak, a kurta baingnak és
a fenékjáró küllőnek. A fokozottan
védett vidrák is szívesen éltek itt a
mocsaras vidéken. Védett növényfajok előfordulásáról nincsenek
pontos adatok, de a tavaktól száz
méterre keletre igen nagy számban fordul elő (több ezer tő) ma is
a fokozottan védett nagy aggófű. A
növény világállományának jelentős része itt található, hazánkban
TATAI PATRIÓTA
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egyedül a Tapolcai-medencében létezik még ennél jóval kisebb populációja.
A Réti 8-as tavon hosszú évtizedeken keresztül komoly oktatás is folyt:
a XX. század közepétől ez a víz biztosította a Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium keretei
között zajló halászképzés gyakorlati
helyszínét. Az itt folyó oktatás azért
is volt egyedülálló, mert ez volt az
ország egyetlen középiskolája, ahol
halászatot lehetett tanulni.
réti 8-as tó pusztulása

Az 1935-ben épült halastó rendszer az elmúlt harminc évben teljesen elöregedett, annak ellenére,
hogy kétszer is végeztek rajtuk kisebb lélegzetvételű fenntartó jellegű
kotrást. Ezek a beavatkozások azonban csak a feltöltődési folyamat lassítására voltak elegendőek, mivel nem
fordítottak kellő gondot a medertisztításra. A tófeltöltődés az utóbbi tíz
évben rohamos méreteket öltött, a
32 hektáros 8-as tó felülete alapterületének negyedére csökkent. Legmélyebb területe a halárok (É-i és K-i oldal) a leeresztő zsilip előtt 0,7 hektár
méretűre zsugorodott össze. A tó az
elmúlt évek során teljesen eutrofizálódott: pangó vizek alakultak ki. Az
egykori hatalmas nádasokat egyre
inkább gyékény váltja fel, a tómeder
vastag iszapját gyomtársulások verik
fel. Az egykori vízi életközösségek eltűntek, és a gazdag állatvilágnak ma
már csak a töredéke látható. A több
ezres madárcsapatok is távoztak a
környékről. Az egykoron itt fészkelt
fokozottan védett fajok állománya is
jelentősen csökkent.
jelentős beavatkozás szükséges

Néhány évvel ezelőtt a tatai önkormányzat felismerte, hogy jelentős beavatkozás nélkül nincs esély a
vizes élőhely megőrzésére: amen�nyiben rövid időn belül nem tesznek
valamit a halastavak megmentéséért, a nemzetközi jelentőségű védett
terület teljesen elveszti jelentőségét,
a madárvonulás pedig teljesen megszűnhet városunkban. A Ramsari
Egyezményben vállalt kötelezettség
– miszerint a természetvédelmi terület állapotát megőrizzük – is arra
sarkalta a városvezetést, hogy minél
TATAI PATRIÓTA
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fotó: grépály andrás zoltán
hamarabb megtegye a szükséges lépéseket a tavak megmentéséért. A
helyzetet tovább súlyosbította, hogy
a 8-as tó vízszintszabályozását szolgáló zsilipek állapota válságossá vált,
egy jelentősebb eső vagy nagyobb
mennyiségű forrásvíz megjelenése esetén nem tudják feladatukat
ellátni, ez pedig tovább fokozhatja a belvízveszélyt. A Tatán fakadó
karsztforrások egyre intenzívebben
érintenek lakott területeket, ezért
alkalmassá kell tenni a 8-as tavat,
hogy a napi több ezer köbméter fakadó vizet be tudja fogadni, különben műszaki problémák sora jelentkezhet a város lakóterületén. A fenti
problémákra való tekintettel a város
vezetése megkezdte a beavatkozás
előkészítését. Számos szakmai és civil szervezetet vontak be a munkába,
köztük az Által-ér Vízgyűjtő Helyreállítási és Fejlesztési Szövetséget,
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Csoportját, a Tatai
Öreg-tóért Közalapítványt, a Száz
Völgy Természetvédelmi Egyesületet, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakközépiskolát,
Szakiskolát és Kollégiumot. A fenti partnerek egytől egyig pozitívan
álltak hozzá a kezdeményezéshez,
hiszen tevékenységük jórészt ilyen
területekre irányul. Közösen megvalósíthatósági tanulmányt készítettek
a 8-as tó rehabilitációjára vonatkozóan. A kidolgozott terv szervesen
kapcsolódik Tata Integrált Városfejlesztési Stratégiájához, valamint
a 2008-as Magyary-tervben megfogalmazott Mikoviny Sámuel vizek és
zöldfelületek című programhoz.
10

2013-ban az önkormányzat „A tatai Réti 8-as számú halastó természetes vízi élőhellyé történő rehabilitációja” címmel pályázatot nyújtott
be a tó megújítására az Új Széchelyi
Terv Környezet és Energia Operatív
Program keretében. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ
275 millió forintos támogatást ítélt
meg a rekonstrukcióra, amelyet az
Európai Unió és a Magyar Állam finanszíroz közösen városi önrész nélkül.

a tóba pedig őshonos halfajokat hoznak. A betápláló zsilipeket olaj- és
iszapfogóval látják el, ezenkívül megtisztítják a rátápláló és a megcsapoló
árkokat. A tavat speciális módszerrel
töltik fel: a város területén újrafakadó források vizét vezetik a tóba,
egy elkülönített csatornát építenek,
amely ide vezeti a Kismosó-patak
vizét is. A karsztvizek hasznosítása
nemcsak a tó jó minőségű vízzel való
ellátását biztosítja, hanem segít megelőzni a karsztvízszint emelkedéssel
járó vészhelyzetek kialakulását is.
A rehabilitáció során madármegfigyelő tornyot, valamint betekintőt építenek, továbbá tanösvényt
is létesítenek a tó körül. A magasles,

elindult a projekt

Az önkormányzat idén januárban
kezdte meg a rehabilitációt, amel�lyel helyi vállalkozót bíztak meg. A
tavat nem a régi halastavi formában,
hanem a mai ökológiai elvárásoknak
megfelelően alakítják ki. Első lépésként a meder rekonstrukciójára került sor. A 32 hektáros 8-as tó 64%át, azaz közel 20 hektárnyi területet
kotortak ki egy méter mélységig. A
100 ezer köbméter kikotort iszapot
helyben, a tómeder szélén helyezték
el azzal a céllal, hogy megerősítsék
a gáttesteket, és elősegítsék a széles
nádas szegélyek megtelepedését. A
fennmaradó iszapból két fészkelő
szigetet, a gázló madarak és a kétéltűek számára pedig egy terelő félszigetet alakítanak ki, amely a tó egész
területén elősegíti majd a szabad
vízáramlást. Ezáltal az élőhelyi változatosság erősödhet, és olyan fajok is
megtelepedhetnek, amelyekre nem
sok esély volna.
A gyékény és a gyomok irtását
szűrőrendszerrel oldják meg, ezek
helyére nádat és fűzfát telepítenek,
TATAI PATRIÓTA
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amelyet a tó délkeleti sarkában állítanak fel, elsősorban a természeti
értékek felméréséhez, kutatásához,
állománybecslések meghatározásához szükséges, de nagyban megkön�nyíti majd a terület átláthatóságát,
a tó őrszeme lesz. A betekintő a tó
nyugati sarkában létesül. Ez a pont
segítséget nyújt a monitoring tevékenységhez, az őrzéshez, ugyanakkor ökoturisztikai célokat is szolgál:
mindenki számára lehetővé teszi a
vízi világ életébe való bepillantást. A
Naszályi út mentén hosszú és széles
füves plázst alakítanak ki, amely a tataiaknak és az idelátogatóknak biztosítana újabb helyszínt a pihenésre
és a kikapcsolódásra.

várható eredmények
Nyár végén kivonultak a területről
a kotrást és a csatorna-kialakítást
végző munkagépek. Jelenleg a tó feltöltése, valamint az egyik betáplálást
biztosító csatorna felújítása zajlik. A
tó vize az ősz végére éri el a kívánt
szintet.

A beavatkozásoknak köszönhetően teljesen új életre kel a 8-as számú
tó: létrejön egy 22 hektáros vízfelület változó vízmélységgel, szigetekkel, nádassal, a partokon fűzfákkal.
A feltöltő és leeresztő műtárgyak
rekonstrukciójával a tó vízgazdálkodása kiegyensúlyozottá válik, a

rendszeres és ökológiai szemléletű
gazdálkodás révén pedig biztosítható lesz a tó fennmaradása, jó állapotban tartása. A rehabilitáció eredményeképpen olyan védett növény- és
állatfajok megtelepedése várható,
amelyek számára regionális viszonylatban egyre kevesebb az esély. Költésidőben pedig további ritka, illetve fokozottan védett madárfajokkal
(gólyatöcs, gulipán, piroslábú cankó,
bölömbika, törpegém) találkozhatunk majd.
Pállné Bodonovich Ágnes

ramsari egyezmény
A 20. század közepén minden addiginál gyorsabb romlásnak indultak az addigi érintetlen vizes élőhelyek. A vízimadarak pusztulásáért aggódó tizennyolc ország képviselői 1971-ben nemzetközi egyezményt írtak alá, amelynek célja, hogy elősegítsék a vizes
élőhelyek megőrzését, és megalapozzák a védelmükhöz szükséges jogi és intézményi kereteket. Az egyezmény ma már a világ
egyik legdinamikusabban fejlődő összefogása, amelynek ma már
közel 150 ország a tagja, ezenkívül számos partnerszervezettel
rendelkezik. A csatlakozó országok eredetileg a rohamosan csökkenő vízimadár-állománynak kívántak védelmet biztosítani, ma
már az egész ökológiai rendszer őrzésén dolgoznak. A ramsari
listán, vagyis a nemzetközi jelentőségű vadvizek jegyzékében
ma már több mint 1900 helyszín szerepel, együttes területük
kb. 1 900 000 km2 . Az Egyesült Királyságban van a legtöbb
vadvizes helyszín, összesen 168 darab. Magyarországról máig
29 élőhelyet (összterületük 259 905 hektár) vettek fel a
jegyzékbe, köztük a tatai tavakat.
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fotó: kerekes kornélia

„ŐRÁLLÓVÁ TETTELEK TÉGED”
(Ezékiel próféta könyve, 3. rész, 17. vers)
Dr. Márkus Mihály számára Tata nem lakcím, nem egy
tisztességgel élhető, kedves város, hanem kapott feladat: őrhely, ahová az Isten őrnek állította negyven évvel ezelőtt. Püspök urat többek között a negyven éves
tatai szolgálatáról, családjáról és jövőbeni terveiről kérdeztük, amelyből van bőven: húsz évre való feladatot
lát még maga előtt.
Negyven éven át szolgált Tatán. Mit
jelent számára ez a negyven év?
Még mindig életem nagyobbik felét. Ha pedig még hozzáadom életem
első tizennyolc évét, születésemtől
az érettségiig, akkor az arány tovább
erősödik Tata javára. Tudom, a szolgálatról kérdezett: de egyházi „pályafutásomat” ötévesen, orgonista
édesanyám mellett fújtató gyerekként
kezdtem. Akkor még nem volt más
fújtató motorja az orgonának.
Jelenti aztán a fiatal felnőttkorból
az öregkor kapujáig vezető utat, annak minden szépségével, kockázatával és terhével. Feltétlen hordozta
ez a negyven év a „tanítva tanulunk”
megannyi változatát. A tatai szolgálat
12

mellett másfél évtizeden át a Dunaalmási Szeretetotthon intézeti lelkésze
is voltam. Rövidebb-hosszabb ideig
pedig Naszályon, Dunaalmáson és Dorogon helyettesítő lelkész. Tizennyolc
esztendeig az egyházkerület püspöke,
mellette és utána a Pápai Teológiai
Akadémia tanszékvezető professzora.
Hogyan látja a tataiak lelkiállapotának változását? 10, 20, 30, 40 évvel ezelőtt más foglalkoztatta őket,
más nehézségeik voltak?
A második világháború utáni magyar egyházpolitikát „3 T-vel” szokták
jellemezni: tiltás, tűrés, támogatás. Az
első-második „T” határán kerültem
Tatára 1975-ben. Az „ifjúsági mun-

ka” már nem volt tilos, de nem is volt
„ajánlatos”. Az „énekkarba csomagolt”
ifjúsági munkát már elviselte a korszak. Az akkori 60-70 évesek még
hozták magukkal a régi református iskolai és a bensőséges keresztyén családi nevelés minden áldását. Akkor
még ők alkották az istentiszteleteken
résztvevők többségét. Aztán – az élet
szomorú rendje szerint – ők elmentek a minden élők útján. Az őket váltó
fiatalabb nemzedékek egyházi iskolába már nem jártak. Egyre kisebb
arányban vettek rész hittanoktatásban. Az átalakuló családi és társadalmi életben egyre kevesebb idő jutott
családi éneklésre, imádkozásra, közös
bibliaolvasásra.
A lelkiállapot változását csak hos�szabb távon lehet érzékelni. Egyik
napról a másikra alig. A negyven évvel ezelőttiekben több volt az alázat.
Több volt a béketűrés. Több volt a
jövő iránti bizalom, és több volt az
Istenbe vetett hit. Egyetlen példaként
a téeszek megszervezésére utalok. A
földet, az állatokat, a mezőgazdasági
felszereléseket „vitte” a közös. A tulajdonjogot csak a „látszat” őrizte. Nem
volt lázadás, nem volt meghasonlás.
Nem tört ki „öngyilkossági járvány”.
Hitték és vallották: Isten nem hagy el
TATAI PATRIÓTA
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bennünket!
A változás után nemzedékeken
át a tisztes földműves családok gyermekeiket egyetemen, főiskolán taníttatták, vagy valamilyen ipari, kereskedelmi vagy köztisztviselői pályára
küldték: ti már ne járjátok ezt az utat!
Ehhez képest „későn” jött a rendszerváltás. Aki 1961-ben húszévesen elment, az 1991-ben ötvenévesen nem
jött vissza. Sem a városába, sem a
földműves szakmába – ősei templomába is alig.
Ettől még személyes, belső feszültségei csak nőttek. Életének megoldatlan gondjai csak szaporodtak. E
folyamat jól mérhető jele a növekvő
alkoholizmus. Erre a problémára a
társadalom is, az egyház is nehezen
talál jó megoldást. Isten közelségének (újra) felfedezése, a személyes
Isten-kapcsolat (újbóli) megélése
bármikor, bármilyen mélységből segít
visszafordulni, talpra állni.
A rendszerváltást követő évek, évtizedek szélesre tárták a nagyvilág
kapuját. Sokan útnak is eredtek. Néhányan már visszajöttek. A kint élők
– saját elbeszélésük szerint, kimondva vagy kimondatlanul tanulgatják
Tompa Mihály igazságát:
„Szívet cseréljen, aki hazát cserél…”
(Levél egy kibujdosott barátom után).
Kérem, meséljen kicsit a családjáról!

Nagyszüleimről nem sokat tudok.
Mindkét nagyapám jóval születésem
előtt elhunyt. Apai nagyanyám hároméves koromban, anyai nagyanyám
nyolcéves koromban hagyott itt bennünket.
Lelkész édesapám negyvennyolc
éves korában (én a hatodik osztályt
fejeztem be akkor) halt meg, mint-

Szüleivel és
testvéreivel
1952-ben

egy két hetes betegség után. Nővérem
tizenhét éves volt, két kisebb testvérem, az ikrek hatévesek. Édesanyánkra maradt a négy neveletlen gyermek
gondja. Tizennégy éves koromtól
minden nyarat végigdolgoztam én is,
testvéreim is. Voltam földműves családoknál napszámos. Dolgoztam rakodómunkásként. Gimnazista koromban – ha nagyon kimerült a pénztárca
– egy-egy éjszaka a vasútállomáson
kirakandó vagon várt (200-240 mázsa szén). Reggel haza, gyors mosakodás, aztán iskola. Gyakran megesett,
hogy hajnali öt órakor kapálással
kezdtem a kertben, a határban, majd
megint csak iskola. Mind a négyen
felnőttünk, mindegyikünk egyetemet
végzett. Nem dúskáltunk a földi javakban. Megtanultuk becsülni azt, ami
van, és mindig annak örültünk, amink
volt, amit kaptunk. Azt is megtanultuk, hogy ami éppen nincs, az nem is
feltétlen szükséges a boldogsághoz.
Édesapja is lelkész, gyermekei közül hárman is a lelkészi hivatást
választották. Lelkészcsaládokban
egyértelmű, hogy a fiúk követik apjuk példáját?

Családi kép
1980-ban
TATAI PATRIÓTA

Hozzátenném, hogy testvéröcsém
is ebben a szolgálatban „kötött ki”.
Először agrármérnöki végzettséget
szerzett, majd „átigazolt”, és most
lelkészként szolgál. Bár nincsenek
pontos statisztikáim erre nézve, a kép
árnyalt. Ma már az sem kizárt, hogy
a lelkész lánya(i) is ezt a szolgálatot,
ezt a pályát választják. Saját negyedik
fiunk villamosmérnök. Az is viszonylag gyakori, hogy a lelkész nem teológiát végzett lánya(i) fiatal lelkésszel
köt(nek) házasságot. Egy biztos: aki
lelkészcsaládban nőtt fel, az közelről látta és ismeri a lelkészi szolgálat
minden fényes – és minden árnyoldalát. Döntése mentes marad az illúzióktól: felelős és megalapozott lesz.

Nagy családja van: hat gyermeke,
tizenhat unokája van. Manapság
kevés ilyen nagycsaládot látni.
Kevesen vállalnak sok gyereket.
Ön szerint mi ennek az oka? Mivel
lehetne ösztönözni a családokat,
hogy több gyermeket vállaljanak?
Azért tartsunk sorrendet. Mindehhez azért van feleségem is. Diákszerelemként kezdődött. Harmadik (ma
tizenegyedik) gimnazista korunkban egymás szemébe néztünk. Azóta
úgy maradt. Az édesanyák általában
„különb lányt” gondolnának fiúgyermeküknek, mint amilyet ez a gyerek
választana magának. Vívóedzőm, Mária néni édesanyámmal beszélte meg
annak idején: ez a gyerek (=én) megtalálta magának Tatatóváros egyetlen feleségnek és édesanyának való
lányát. Néhány hónap híján hét szép
esztendőt vártunk egymásra. Leendő
apósom (Eördegh Béla tanár úr) és
felesége már előre elfogadtak. Akkor
nem volt még semmi „modern” kapcsolattartó eszköz: a telefon is kézi
kapcsolással működött. Az interur13
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bán hívásnál esetleg órákat kellett
várni a kapcsolásra. Leveleztünk hát
szorgalmasan. Itt arról is szó esett
(jó előre), hogy mindkettőnk felfogása szerint a gyermek Isten ajándéka.
A világ egyik legcsodálatosabb dolga,
Istennek valóban különleges ajándéka, hogy az új élet létrejöttében bennünket munkatársaivá fogad. Leveleinkben megírtuk egymásnak, és már
előre úgy gondoltuk, aztán el is vállaltuk: ha Isten is úgy akarja, mi nagyon
szeretnénk legalább öt gyermeket. De
az sem baj, ha több jelentkezne.
A tizenhat unoka valóban szép
szám: ők hat fészekben születtek
meg. Egy-egy családban legalább egy
és legfeljebb négy. Hogy miért csak
kevesen vállalnak több gyermeket?
Azért gyorsan tudnék fiatal családokat megnevezni, akik kilenc gyermeket is elfogadtak. A „modern” kor vélekedésének dacára. A feleségemmel
történt. Még nem Tatán voltunk. Egy
szép, napos tavaszi délutánon sétálni
indult gyermekeivel. Három szaladgált. A negyedik a babakocsiban nézte
őket, és már erősen mutatkozott az
ötödik. Az út a buszpályaudvar mellett vezetett. A szemébe semmit nem
mondtak, csak a háta mögött:
- Ez nem normális.
- Ez nem tudja?
- Milyen férje van ennek, ha egyáltalán van?
Amikor hazaért és elmesélte, megkérdeztem:
- Mire gondoltál eközben?
- Örültem, hogy van négy, illetve
hamarosan öt egészséges gyermekem. De mielőtt elkeseredtem volna,
jött velem szemben egy sokszoknyás
falusi asszony. Ő is az autóbuszhoz
igyekezett. Megállt, rám mosolygott
és megkérdezte:
- Lelkem, mind a magáé?
- Mind.

- Az Isten megáldja! Nekem is van
nyolc…
Hogy mivel lehetne „ösztönözni”
a családokat? Hadd adjak egy keserűnek látszó választ: a megítélésem
szerint semmivel. Pontosabban: külső eszközökkel nem. Ha a fiatalok (a
„szülőképes korosztály”) eljutnak
odáig: megismerik, megértik és Istenre tekintő szívvel elfogadják, hogy
a gyermek Isten ajándéka, és hogy a
világ egyik legcsodálatosabb dolga,
az Örökkévaló Istennek valóban különleges ajándéka, hogy az új élet létrejöttében bennünket, embereket a
munkatársaivá fogad, akkor a boldog
szülők boldog gyermekeket nevelnek
majd. A társadalom (lásd az európai
példát!) materiális eszközökkel segíteni eddig nem tudott. Ártani annál
többet:
„A sajtó, a rádió, a film és röplapok
útján szüntelenül azt kell sugallnunk
a lakosságnak, hogy mennyire káros,
ha sok a gyermeke. Ki kell mutatni,
mennyi pénzt emészt fel a gyermekek
nevelése, és mi minden másra lehetne
ezt a pénz felhasználni. Beszélni kell
arról, hogy milyen nagy veszélyek leselkednek az egészséges nőre, amikor
gyermeket szül. A legszélesebb körben propagálni kell a fogamzásgátló
szereket. Ezeknek a szereknek és az
abortusznak a terjedését szabadjára
kell engedni…” Ha meggondoljuk az
1956 nyarától ilyen szellemben zajló
hazai gyakorlatot, a mintegy hét millió elpusztított magzatot – és tudjuk,
hogy a fenti idézet Martin Bornmann
„Utolsó naplójából”* származik, aki
egyébként Hitler fajelméleti ideológusa - akkor már tudjuk honnét fúj a
szél.
A gyermekek vállalása Istenbe vetett élő hit nélkül nekünk sem sikerült
volna. Belé vetett hittel eddig is, ezután is mindenkinek sikerülni fog.

Tatára költözik a
Márkus család
1975-ben
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* Kiadta Lev Bezimenszkij, Gondolat kiadó, 1976.

Legutóbbi családi kép 2013-ban
A családja életében nagy szerepet
játszik a zene. Családtagjai közül
sokan több hangszeren is játszanak. Mit ad a zene?
Igen: a hat gyermek tizennégy
hangszert képvisel. A kiindulás a következő volt: a kultúrát nem különböző gombocskák nyomkodásával,
kapcsolók kapcsolgatásával csupán
majszolgatni (=pusztán élvezni) kell,
a kultúrát minden nemzedéknek újra
kell teremtenie. Mi – mondtuk akkor,
vállaljuk ma is, „konzervatív” szülők
vagyunk (a szó ebben az összefüggésben az értéket megőrző személyt
jelenti). Ezért azt szeretnénk, ha minden gyermekünk legalább néhány
évig zongorázni tanulna. Ugyanakkor
nem szeretnénk, ha ebből a „kényszerből” egy életre hátat fordítanának
minden zenének. Szabadon válasszanak olyan hangszert, amelyen a szó
eredeti értelmében valóban „játszanak”. Ellenálltunk a „családi zenekar”
kísértésének. Így mindenkinek van
„kedvenc” hangszere is.
Akkor nem tudtuk, azóta tanultuk
meg, hogy rohanó világunkban a zenének még egy területen mérhetetlen
haszna, áldása van. Sok diák eljutott
odáig, hogy tanulásra fordítható idejét már nem tudja növelni: úgy érzi,
nem jut a végére. Ha azonban a tanulásra szánt, egyébként véges idejéből három óránként 10-15 percet
zenélésre fordít, a csökkent időben a
tanulás intenzitása megnő, és a diák
utoléri magát. Ha pedig a felnőtt egy
feszült (túlfeszített) munkanap után
otthoni pihenését 15-20 perc aktív
zenéléssel kezdi, „mintha kicserélték
volna”, és további teendőire valóban
friss energiák jutnak.
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Mit tud egy lelkész egy város életéhez hozzátenni? Mi a közösségük
küldetése a város életében?
Az ószövetségi felhívás így
szólt
Isten
népéhez:
„igyekezzetek
annak
a
városnak
a jólétén: mert annak a jóléte lesz a ti
jólétetek” (Jerémiás próféta könyve,
29. rész 7. vers). Az újszövetség arról
tanít, hogy ti vagytok a földnek sója,
ti vagytok a világ világossága (Máté
evangéliuma 5. rész, 13-16. versek).
A só akkor tölti be a szerepét, ha nem
érződik. A világosság akkor segít, ha
nem villog, és nem vakít. Gyakran vádolták az egyházakat – nem is mindig
alaptalanul –, hogy nem töltik be küldetésüket, nem teljesítik feladatukat.
Ha betöltik, akkor nem élesednek, hanem megoldódnak a konfliktusok, ha
a sokféle útvesztőben tisztán látszik a
továbbvezető, a célhoz vivő út, akkor
az egyház, a helyi gyülekezet, az élő
közösség teljesíti Istentől kapott feladatát. Ebben a lelkész feladata-szerepe nem más, nem kevesebb és nem
több, mint hogy tanító szavával elmondja, élete példájával pedig hitelesíti az örök isteni üzenetnek az adott
időszakra érvényes útmutatását.
Saját életében mit lát többnek a
puszta létnél?

Tömör kérdésre tömör válasz: mindent, ami az életemben Isten ajándéka. A teljesség igénye nélkül csak
néhány dolgot említenék. Ilyen életem egésze. Ilyen a családom. Minden
olyan igehirdetés, cikk, tanulmány
vagy interjú, amely lelki életük kérdéseiben segít az embereknek eligazodni. Minden olyan szó, amely tanít,
épít, gondolatokat ébreszt, vigasztal
vagy bátorít.
Mit jelent Önnek tatainak lenni?

Hogy ismét egy bibliai idézettel
hozzam közelebb: „Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán” (Habakuk
próféta könyve, 2. rész 1. vers). Isten
a hit és hitetlenség határán, a tisztesség és a bűn elválasztó vonalán „őrállóvá tett”. Az őrnek pedig az őrhelyét
is „parancsba adják”. Ezt az őrhelyet
fogadtam el negyven éve. Ezért számomra nem lakcím, nem egy tisztességgel élhető, kedves város Tata,
hanem hitem szerint Istentől kapott
feladatom. Örültem és örülök, hogy
ezt a tataiak is tudták és el is fogadták.
TATAI PATRIÓTA

Mire a legbüszkébb?
Számomra a büszkeség érzelmi kategória. Ezért nem tudok mit kezdeni
vele. Jó, rendben van, magam is „emberből vagyok”, ami szépen sikerült,
arra akár büszke is lehetnék. De én inkább hálás vagyok Istennek, aki részben előkészítette a helyzeteket, részben abban segített, hogy felismerjem
az adott pillanat adott lehetőségeit.
Így a siker is, a dicsőség is egyedül
Istené. Ahogyan ezt évszázadok óta
valljuk: soli Deo gloria, egyedül Istené
a dicsőség...
Van-e mulasztása? Tett volna valamit esetleg másképp az elmúlt
negyven évben?

Igen. Nem. A két tömör szó mindkét
kérdésre vonatkozik. Mert pontos válaszhoz azt is tisztázni kellene, hogy
„mihez képest”. Tetteimet, döntéseimet, elszánásaimat mindig az adott
pillanatban a rendelkezésemre álló
ismeretek birtokában tettem. Utóbb
(esetleg hónapok, évek múlva) kiderülhetett, hogy más, újabb ismeretek
birtokában másként kellett, lehetett
volna dönteni vagy cselekedni. De
minden nap és minden pillanat csak
egyszer adatik. A döntés kockázata
mellett a pillanat, a lehetőség elmulasztásának kockázata is állandó része életünknek. Volt, amit „vissza”
kellett csinálni, és sikerült. Volt, amit
pótolni kellett, és sikerült. Megtörtént
az ellenkezője is: kellett volna, és nem
sikerült. De akárhányszor elemeztem
előtte-utána: a döntést vagy az elhagyását felelősen, ismereteim adott
szintjén vállaltam.
Úgy gondolom, kellő időben tanultam meg valamit egy kedves fiatal
családtól. Valamit megbeszélendő
toppantam be hozzájuk. Megbeszéltük, hogy jövök. De „puskaporos” volt
a levegő. Máig sem tudom, valóban mi
történt, csak a feleség kérdéséből lehetne következtetni:
- Édes párom, de hogy tudtál ilyet

A püspök és a főgondnok beiktatása
1991-ben

Doktorrá avatás 1980-ban
tenni? A férj rám nézett, nekem válaszolt:
- Tudod, én az életben legalább egyszer szeretnék majd olyan okos lenni
előre, mint amilyen a feleségem utólag…
Sokáig vezetett egyházközséget, és
volt püspök egyszerre. Hogyan tudta összeegyeztetni a kettőt?

A református egyházi szabályok
szerint a püspöknek lelkészként is
szolgálnia kell. Ez részben történelmi
örökség. Részben segít abban, hogy
„jegenyefa se nőjön az égig”, részben a
püspök se felejtse el, hogy mi történik
a valóságos egyházban. Az alapvető
játékszabályokat kellett ismerni és
betartani. Két példát említek. Amikor
a tatai presbitérium a püspökválasztás kérdésében szavazott, nem voltam
jelen az ülésen. A gyűlést mindhárom
alkalommal a mindenkori esperes által megbízott lelkészkolléga vezette.
Meghatározott esetekben a presbitérium határozatát a felettes egyházi hatóságnak is jóvá kell hagynia. A
határozatot „lelkészként” aláírtam. A
püspökség nevében hivatali helyettesem írta alá.
A spirituális és ezoterikus elméletek, tréningek, terápiák virágkorukat élik. Mi ennek az oka? Mi az egyház válasza erre?

Amióta az emberek nem hisznek az
„egy igaz Istenben”, azóta annyi mindenben „hisznek”, mint soha eddig a
történelemben. Nehéz idéznem, de
Isten elhagyásának megvannak a következményei:
„Nem méltatták Istent arra, hogy
15
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megtartsák ismeretükben. Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre
képtelen gondolkozásnak. Tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rosszindulattal.
Besúgók, rágalmazók, istengyűlölők,
gőgösek, dicsekvők, kíméletlenek,
szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok” (Pál levele a Rómaiakhoz,
1. fejezet, 28-31. versek). De érdemes az egész első fejezetet végigolvasni. Olvasás közben ne feledjük:
ezeket a gondolatokat Pál apostol bő
1960 évvel ezelőtt írta le!
Milyen egyházközséget hagy utódaira?

Bízom benne és remélem, hogy
tartósan működőképeset.
Mivel tölti nyugdíjas éveit?

Egyetlen szócskával hadd egészítsem ki a kérdést. Mivel tölti majd?
2014 szeptemberével forma szerint
nyugdíjba mentem. A református
gimnázium két osztályában még
hittant tanítottam, és az eklézsia kérésére esperes úr 2015. július 31-ig
megbízást adott, hogy „félállásban”
végezzek kisegítő szolgálatokat
Tatán. Utána augusztus elején két
teljes hétig igazi nyugdíjas voltam.
Augusztus 15-től újabb egy éves
megbízást kaptam, hogy helyettesítő
feladatokat lássak el Vértesszőlősön.
Bő húsz éve figyeltem idősebb
szolgatársaimat: hogyan kell nyugdíjba menni. Két dolgot tanultam
meg tőlük, két dolgot kell eldönteni.
Először: mit nem fogok majd csinálni. Másodszor: mit fogok majd csinálni.
Egy sereg dolgot szeretnék még
megírni. Megtanultam, megértettem, elfogadtam, szívesen továbbadnám. Egy sereg egyháztörténeti feladathoz összegyűjtöttem az
anyagot, magyarra kellene fordítani,
vagy rendszerbe illeszteni. Ha men�nyei Atyám testi-lelki-szellemi erőt,
egészséget és munkakedvet ajándékoz hozzá: bő húsz évre való feladatot látok magam előtt. Ha Ő, az élet
és halál Ura ezeket nem tartja fontosnak, és hazaszólít: ezeket magammal viszem a mennyei hazába.
B.Á.
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Márciusi ülésén a képviselő-testület elfogadta a
2015-2019. közötti időszakra szóló gazdasági
programot. A helyi önkormányzatokról szóló törvénynek megfelelően az
új képviselő-testületnek
alakuló ülését követő hat
hónapon belül meg kell
alkotnia a ciklusra szóló
gazdasági programját. A
kidolgozott munkaterv a
város gazdasági, társadalmi és településfejlesztési
elképzeléseit és az azokhoz kapcsolódó aktuális
feladatokat tartalmazza.
Mivel
a
képviselő-testület
2015-2019. közötti időszakra szóló
gazdasági programja megegyezik az
új Magyary-terv közép távú célkitűzéseivel, a két munkaanyag fejezetcímei
azonosak, tartalmuk pedig részben
átfedik egymást. Ennek megfelelően
a gazdasági program öt nagy alprogramból áll: Mikoviny Sámuel vizek és
zöldfelületek program; Fellner Jakab
településfejlesztési program; Öveges
József oktatási-, kulturális-, sport-,
család- és ifjúsági program; Esterházy
gazdaságfejlesztési program és Giesswein Sándor szolidaritási program.
Mikoviny Sámuel vizek és zöldfelületek program
A Mikoviny Sámuel program legfontosabb eleme a visszatérő forrásokhoz kötődő problémák kezelése,
illetve a hasznosításukkal kapcsolatos lehetőségek kidolgozása. A forrásvizek újbóli megjelenése – a környék
beépítettségében végbement változások miatt – jelentős kihívást jelent
a város számára. Önkormányzatunk
együttműködési megállapodást kötött a Magyar Földtani és Geofizikai
Intézettel (MFGI), amely kutatási
programot indít a források visszatérésével kapcsolatos kérdések vizsgálatára, a vészhelyzetek elhárítására,

Öreg-tó fotó: grépály andrás zoltán
valamint hosszú távú tervet dolgoz ki
a mintaterületre vonatkozóan. A tanulmány alapján a város még ebben
a ciklusban elkészíti uniós pályázatát
a visszatérő források hasznosítására
vonatkozóan. A források felfakadásából adódó talajvízszint változások
miatt a képviselő-testület a legsürgetőbb feladatnak a közterületi beavatkozások megtervezését tartja.
2012-ben az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – a várossal és az
Által-ér Szövetséggel összefogva –
1,4 milliárd forintos uniós támogatást
nyert el az Öreg-tó és az Által-ér vízgyűjtő rehabilitációjára. Ebből az ös�szegből az Öreg-tó felvízi, illetve alvízi
vízfolyásainak mederszelvényeit állították helyre és kotorták ki, valamint
szabályozó műtárgyakat újítottak fel.
Az Öreg-tavat természetes vízi élőhellyé alakították, a partján pedig két
kilométer hosszú fövenyt építettek
ki. A fenti munkák jótékony hatását
látva a város vezetése szükségesnek
tartja az Öreg-tó rehabilitációjának
folytatását, a tó teljes kotrását. Az előzetes felmérések alapján körülbelül
800 000 m3 iszapot kellene eltávolítani a tóból. A tisztítás nemcsak a vízminőség javulását segítené elő, hanem a
víztárolási kapacitását is megnövelné,
sőt a környezetet is vonzóbbá tenné a
turisták számára. A képviselő-testület
tovább szeretné működtetni a Forrás
munkabizottságot, és aktív szereplőként kíván részt venni az Által-ér
Szövetség munkájában, valamint a
rehabilitáció II. ütemének előkészítésében, amelyhez kormányzati, illetve
uniós forrásokat kívánnak igénybe
venni.
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A Fényes-források területén az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg: létrejött a Tanösvény, Látogató Központ épült, illetve ezekhez
kapcsolódó szolgáltatások valósultak
meg. A város vezetése szeretné tovább
folytatni a megkezdett beruházásokat: az élővizek rehabilitációját, a forrásvizek elvezetését, a vízkormányzás megoldását. Ennek érdekében
még ebben a ciklusban megtervezik
a szükséges lépéseket, és uniós támogatásra pályáznak az egyes feladatok
megvalósítására. A Fényes-fürdőt is
szeretnék továbbfejleszteni és méltó
módon hasznosítani. A közeljövőben
tervezik a HVDSZ üdülőkomplexum
teljes körű rekonstrukcióját, amely a
későbbiekben többek között természetbarát, természetjáró egyesületek
diáktáborainak adhat otthont. További beruházások keretében a szórakozási lehetőségek körét is bővíteni
kívánják a Fényes-fürdő területén: el
szeretnék távolítani a Grófi-tó beton
burkolatát, és fövenyes partot építenek köré. Ezenkívül tervbe vették a
szauna felújítását a medence rekonstrukciójával együtt, és szándékukban
áll korszerűsíteni a közműhálózatot,
felújítani az utakat, valamint fejleszteni a kiszolgáló létesítményeket.
Az Edzőtábor területén hamarosan
két ütemben épülő beruházás valósul meg, amelyhez az üzemeltető, az
Északnyugat-magyarországi Általános Olimpiai Központ uniós támogatást nyert el. Az első ütemben multifunkcionális csarnok épül, amelynek
munkálatai hamarosan megkezdődnek. A második ütemben egy sportuszoda létesül majd. A város aktív
TATAI PATRIÓTA

szereplőként kíván részt venni az
uszoda tervezésében, létesítésében,
és szeretne együttműködési megállapodást kötni annak jövőbeni hasznosításáról. Szeretnék, ha az Edzőtábor
üzemeltetője lehetőséget biztosítana
a Vaszary János Általános Iskolának,
hogy a „mindennapos testnevelés”
keretében használhassa majd a sportlétesítményeket.
A volt Kristály-fürdő területén szeretné megnyitni a város a Tatai Élő
Vizek Múzeumát, amely a jelenlévő
források működését és azok sokszínűségét mutatná be. Ebben a ciklusban
a kiállítás szakmai előkészítése zajlik
majd. Ugyancsak a Kristály-fürdő területén a Jenő-malom felújításával interaktív parkot szeretnének létrehozni, amely a város malmait mutatná be.
A tatai Vecserei-zsilipre pedig – szemléletformálási céllal – mini vízerőmű
létesítését tervezik. Mindhárom beruházást pályázati pénzből szeretnék
megvalósítani.
Ősszel befejeződik a Réti 8-as tó
rehabilitációja, ezért ebben az évben
az egyik legfontosabb feladat a tó működtetési, valamint fenntartási rendjének kialakítása. Ugyancsak a ciklus
első évében szeretné előkészíteni a
város az Angolkert III. ütemének pályázatát, a Cseke-tó rehabilitációját.
A Zöld táj program keretében folytatni szeretnék a város erdővagyonának felújítását az önkormányzat éves
erdőterve szerint. Ehhez kapcsolódóan elkészítik a hivatal kezelésében
lévő erdők rehabilitációs és fejlesztési tervét. A város tulajdonában lévő
földterületek hasznosításának felülvizsgálatára is ebben a ciklusban ke-

VÁROSHÁZA

a képviselő-testület gazdasági
programja i. rész

rülne sor.
A közeljövőben a lakótelepi parkok
lakóparkokká való alakítását is folytatják a döntéshozók. Ennek érdekében az önkormányzat folyamatosan
fejleszti a parkokat: növényeket ültetnek, terepet rendeznek, energiatakarékos lámpatesteket, valamint
padokat helyeznek el. Az Ady Endre
utca zöldfelületi koncepciójának elkészítését is erre az időszakra tervezik:
egységes arculatot szeretnének adni
Tóváros főútjának.
Az egészséges életmód jegyében az
Öreg-tó körüli sétány rehabilitációja
is folytatódik. Az erdei tornapályát
rekonstruálják, egyesített gyalog- és
kerékpárutat létesítenek, kültéri fitnesz eszközöket tesznek ki. Ezenkívül
fából készült padokat, hulladékgyűjtőket, esőbeállókat és kerékpártárlókat helyeznek el a tópartra.
A parkokban lévő sétányok éjszakai
kivilágításának megoldását sürgető feladatnak tekintik a városatyák,
a legkorszerűbb energiatakarékos
berendezésekkel kívánják továbbfejleszteni a közvilágítást az elkövetkezendő években.
A Jávorka iskola mögötti területet ifjúsági, rekreációs és sportcélra
kívánja hasznosítani a város, a már
megépült, illetve most épülő sportlétesítmények igénybevételével. Erre
vonatkozóan részletes tervet szeretnének kidolgozni.
Fellner Jakab településfejlesztési program
A Fellner Jakab településfejlesztési
programban kiemelt helyen szerepel
17
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Tata és Tóváros történelmi városközpontjainak megújítása. A Kossuth tér
rehabilitációja a ciklus első éveiben
befejeződik, ezután a képviselő-testületnek le kell zárnia a projektet, és el
kell számolnia a beruházással. A jövőben a projekt második ütemében tervezi a város az egyházi tulajdonban
lévő Szent Kereszt Plébániatemplom
épületének, illetve a főbejárat előtti
terület felújítását. Ennek érdekében
a Győri Egyházmegyével együttműködve szeretnék előkészíteni a rekonstrukciós munkálatokat.
A program keretében kívánják megvalósítani a közeljövőben megújuló
Kossuth térnek, illetve a város egyéb
forgalmas pontjainak (Tópart sétány,
Hősök tere, Ady Endre út, Építők parkja, Fáklya utca, Kálvária-domb, Agostyán) turisztikai tartalmú fejlesztését,
amely magába foglalja a városba érkező turisták parkolási lehetőségeinek kijelölését is. A meghatározott
parkolóhelyek környékén úgynevezett fogadópontokat kívánnak kialakítani. Ilyen hely lesz az Építők
parkjában található, a Vértesi Erdőgazdaság Zrt.-vel közösen megépítendő Borostyán-ház. További parkolóhelyeket szeretnének kialakítani az
épülő városi sportcsarnok környékén,
mivel a létesítmény megnyitása után
nem lesz elegendő hely a gépkocsik
megállására. A Turisztikai Desztináció Menedzsmenttel együttműködve
pedig további tematikus útvonalakat
jelölnek ki.
Hamarosan megkezdődik a Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ kezelésében lévő Esterházy-kastély felújítása is. Az új örökségvédelmi program
részeként az állam folytatja az ország
kastélyainak rekonstrukcióját, ennek
keretében újul meg a tatai is. A város
vezetése a rekonstrukció támogatásán túl, felülvizsgálja és megtervezi az
épületbe szánt tatai funkciók elhelyezését. Szorgalmazzák a magántulajdonú Esterházy-lovarda és lóistálló
felújítását, hasznosítását is.
Tata az elmúlt években négy felsőoktatási intézménnyel (Pannon
Egyetem, Edutus Főiskola, ELTE, Eszterházy Főiskola) kötött együttműködési megállapodást, amelyeknek
köszönhetően városunk bekapcsolódik a hazai felsőoktatásba. A négy
partnerrel közösen bentlakásos tanártovábbképző központot szeretnének létrehozni, amelynek a Piarista
rendház adna otthont. A döntéshozók
18
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ebben a ciklusban szeretnék véglegesíteni a fejlesztési koncepciót, és elkészíteni a rendház átalakítására vonatkozó terveket. Amennyiben pályázati
forrás is rendelkezésre áll, még ebben
a ciklusban megkezdenék a felújítást.
A Tata és a Tóváros közötti terület
újragondolása a város rövid távú feladata. Mivel a közeljövőben új helyre kerülnek a Magyary Zoltán Művelődési Központ funkciói, a rendelőintézet átköltözik a kórház újonnan
épült szárnyába, az autóbusz-állomás
pedig az intermodális csomóponthoz
települ, mindhárom ingatlan üresen
marad. A városatyák – a tataiak és az
érintettek bevonásával – mihamarabb
döntést szeretnének hozni az épületek jövőbeni hasznosításáról. A fenti
területre vonatkozóan rehabilitációs megvalósíthatósági tanulmányt
készítenek, amely magába foglalja a
Váralja utca és a várfal közötti terület
felújítását is. Ezen munkálatokat pályázati forrásból valósítanák meg. Az
Árpád-házi Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
beruházásának részeként megtervezik a Hősök tere új funkcióját az ott
lévő parkolók továbbfejlesztésével
együtt.
A város ebben a ciklusban dolgozza
ki a Kőkúti iskola és a Május 1. út közé
létesülő sportcsarnok építése során
nem érintett területek jövőbeni fejlesztésének koncepcióját is.
Újhegyben és Kertvárosban alközpontok létrehozását tervezik, amelyek az ott lakók identitásának erősítését szolgálják majd. Mindkettő
projektként szerepel a következő pályázati ciklusban.
A Bacsó Béla lakótelep lakóparkká
alakítása is kitűzött célja a városnak.

Tájépítész tervei alapján átalakítják a
területet, a közlekedési rendet, megújítják a zöldfelületeket, és kerékpárutat jelölnek ki. Az intézmények
környezetét megszépítik, a tulajdonosok bevonásával korszerűsítik a
kereskedelmi egységeket.
Az éves költségvetési lehetőségek
figyelembevételével a város továbbra
is feladatának tekinti a helyi közutak
szükséges építési, korszerűsítési és
fenntartási munkáinak elvégzését.
Külső területfejlesztési források bevonásával tovább folytatják az út- és
járdafelújítási programot. A kerékpárutak építése sem fejeződik még
be: összefüggő hálózattá (Tata – Agostyán, Kocsi út – Ipari Park – Környei
út, Baji út – Vértesszőlősi út – Fáklya
utca, tópart, Tata – Naszály – Komárom, Tata – Kocs) bővítik a meglévő
bicikliutak nyomvonalait.
A város közlekedési nehézségeinek
megoldására, valamint a belvárosi
forgalom tehermentesítése érdekében intermodális csomópont (buszpályaudvar és a vasútállomás egymás
közelébe való telepítése) kiépítését
tervezik az érintett közlekedési vállalatok bevonásával. Ezzel párhuzamosan egy kistérségi közlekedési
koncepciót is kidolgoznak majd. A
közlekedés fejlesztése során a város
vezetése figyelembe kívánja venni a
hamarosan Tatára költöző Vakok Intézetének igényeit, ezért a környék
járdaépítése, felújítása során akadálymentes csatlakozásokat építenek ki.
A fokozottan balesetveszélyes
közúti csomópontoknál (az Oroszlányi út – Új út – Fényes fasor, illetve
a Május 1. út – Oroszlányi utca) biztonságosabbá akarják tenni a gyalogátkelőket, ezért megvizsgálják az
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érintett kereszteződések műszaki
fejlesztésének lehetőségét, és támogatásra pályáznak a megvalósításhoz.
A balesetek megelőzése érdekében a
forgalomcsillapítást folyamatosan kiterjesztik a lakóterületek belső útjaira
is. A közlekedési rekonstrukció keretében erre a ciklusra tervezik – a városon átmenő forgalom csökkentése
érdekében – egy déli elkerülő útvonal
építésének előkészítését az érintett
települések (Kocs, Mocsa, Naszály,
Szomód) és az állam bevonásával. A
képviselő-testület közreműködik a
következő években a Biatorbágy –
Tata vasútvonal korszerűsítésében: a
várost érintő vasúti nyomvonal korrekciójának és a külön szintű vasúti
kereszteződések (Agostyáni út, Baji
út, Újhegyi út) tervezésében. Továbbá
részt vesznek a felhagyott nyomvonal
hasznosításának, valamint a csatlakozó utak megépítésének előkészítésében. Megtervezik az Agostyáni út és a
Baji út közötti útkapcsolat kialakítását, és ha van rá lehetőségük, pályázati forrásból megvalósítják.
A városüzemeltetés területén megfogalmazott legfontosabb feladatok,
amelyeket a képviselő-testület ebben
az időszakban szeretne megvalósítani, a következők: részletes terv kidolgozása a felszíni vízelvezetésre, valamint a csapadékvíz-elvezetésének
felújítására, bővítésére; hosszú távú,
konkrét terv elfogadása az ivóvíz és
a szennyvízcsatorna-rendszer kialakítására a város külterületi részein,
különös tekintettel Újhegyre és a Naszályi útra. A város közvilágításának
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korszerűsítése tovább folytatódik,
ennek keretében a közeljövőben a fő
közlekedési útvonalak egy szakaszán,
valamint a gyalogátkelők környezetében újul meg a világítás. A későbbiekben a város más részein is modernizálják a lámpatesteket.
Az elkövetkezendő években a város vezetése a Tata Energia Kft.-vel
együttműködve az Új úti erőműbe
kívánja központosítani a távhőszolgáltatást. A Dobroszláv úti fűtőmű
helyén pedig parkolóházat építene.
A hivatal hamarosan megkezdi e projekt előkészítését.
A folyamatos, biztonságos városi
villamosenergia-ellátáshoz szükséges
fejlesztések területén a város továbbra is kezdeményező szerepet vállal, és
a már kiépített partneri kapcsolatot
tovább építi a szolgáltatóval.
A képviselő-testület össze kívánja
hangolni a közterület, a polgárőrség és a rendőrség munkáját a város
közbiztonságának erősítéséért. Az
együttműködés elősegítése érdekében a városba vezető utak mentén
kamerarendszert építenek ki, továbbá a frekventált részeken is térfigyelő
kamerákat helyeznek el.
A Pokker dűlőben létesített hulladékudvart továbbra is fenntartja a
képviselő-testület, ezenkívül további
hulladékudvarokat hoznak létre. A
szelektív hulladékgyűjtés és a növényi eredetű hulladék komposztálásának népszerűsítésére pedig újabb
programot dolgoz ki a hivatal.
A Városgazda Nonprofit Kft. telephelyének bővítését is erre a ciklusra

tervezik.
A fenntartható fejlődés biztosítása
érdekében a város vezetése továbbra
is támogatja az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények
energiaracionalizálását: napelemek
és napkollektorok elhelyezését. Ebben a ciklusban pályázati forrásból
szeretnék megvalósítani az Eötvös
Gimnázium és a Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,
valamint néhány önkormányzati ingatlan épületének energiatakarékossági felújítását. Továbbá megvizsgáltatják a visszatérő források vizének
energetikai hasznosítását, és esetlegesen megkezdik a projekt kidolgozását.

Öveges József oktatási-, kulturális-, sport-, család- és ifjúsági
program
A városvezetés az Öveges program
egyik legsürgetőbb feladatának az
iskolai közétkeztetés megreformálását jelölte meg. Az önkormányzat
veszi át az intézmények étkeztetési
feladatait, ennek ütemtervét már el
is készítették. A gyerekek egészséges
táplálkozása, valamint a helyi értékek
és közösségek erősítése érdekében
helyi kistermelőktől szereznék be az
árut, amelyet saját kis manufaktúrában dolgoznának fel.
„Minden gyerek sportoljon vagy
gyakoroljon valamilyen művészeti
ágat” programot tovább kívánja folytatni a képviselő-testület az aktuális
feladatok éves szintű meghatározá-
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sával. Ennek keretében folytatják a
művészeti intézmények fejlesztését
és a sportberuházásokat. A Vaszary
iskola területén – a szomszédos ingatlanok átvételével – új sportudvart
hoznak létre. A Kőkúti iskola területén pedig multifunkcionális sportpályát kívánnak kialakítani, amely télen
jégpályaként, nyáron pedig kézilabdapályaként funkcionálna. A városvezetés megállapodást kíván kötni a Tatai
Atlétikai Clubbal az iskola szomszédságában épülő új sportcsarnok használatáról és üzemeltetéséről.
A tehetségeik jutalmazását is tovább kívánják folytatni. Az elmúlt
évek során az általános- és középfokú
oktatásban résztvevő gyermekek számára ösztöndíjrendszert alakítottak
ki, amelyet a jövőben is hasonló feltételekkel szeretnének biztosítani.
A négy felsőoktatási intézménnyel
kötött együttműködési megállapodások (l. Fellner program) újabb lehetőségeket biztosítanak, ugyanakkor
számos feladatot rónak ránk. Ezért a
város vezetése még ebben a ciklusban
számba veszi az együttműködésből
fakadó teendőket.
Kiemelt feladat ebben a ciklusban
a művelődési központban működő
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár átköltöztetése a volt Helyőrségi Klubba,
amely méltó helye lesz az intézménynek. A jelenlegi épület nem felel meg
a könyvtár igényeinek, a helyzetet
pedig tovább rontja az ingatlan rend-
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kívül rossz állapota: beázások, falleomlások, penészesedés és salétrom
megjelenése nehezíti a mindennapi
feladatellátást. A könyvtár raktározási gondjai is állandósultak, irodái
pedig zsúfoltakká váltak. Az átköltöztetésre vonatkozó tanulmánytervek
már el is készültek, a megvalósításához pályázati forrást szeretnének
igénybe venni.
Tatán nagy hagyománya van a kézművességnek, elsősorban a fazekasságnak. Ennek emlékét őrzi a Fazekas
utca, a városvezetés az itt található
Kőfaragó-házat kézműves, elsősorban fazekas műhellyé szeretné alakítani. A várból ide költöztetnék át
a fazekas hagyományokat bemutató
állandó kiállítást is. Mindezt pályázati
támogatással valósítanák meg.
Tata kulturális vonzerejének növelése érdekében a városvezetés
kiemelt ügyként kezeli ebben a ciklusban a tatai Vár rekonstrukcióját
és az Esterházy-kastély felújítását (l.
Fellner program). A Kuny Domokos
Múzeumnak otthont adó várban a
közeljövőben olyan felújításokat terveznek, amelyek elengedhetetlenek
az intézmény mindennapi működéséhez. A későbbiekben teljes egészében
szeretnék megújítani a várat, ezért
rövid időn belül megtervezik a rekonstrukciót, amelynek megvalósítására
a ciklus második évében pályázatot
nyújtanak be.
Városunk vezetése minden évben

elfogadja és végrehajtja a 2008-ban
megalapozott Gyermekbarát város
program keretében kidolgozott éves
intézkedési tervet, amellyel a tatai
gyermekek életét segítik. A képviselő-testület a programot a több éve
működő módon tovább folytatja, az
éves intézkedési tervet pedig a változó igényekhez és a programkínálathoz igazítja.
A döntéshozók a gazdasági programban rövid távú célként jelölték
meg a Fényes-fürdőn az általános
iskolások nyári napközis táborának
létrehozását, ezzel a dolgozó szülőket segítenék gyermekük nyári elhelyezésében. A tábor fejlesztése érdekében már megkezdték az épületek
felújítását, valamint megteremtették
a táboroztatás szakmai és technikai
feltételeit. Idén nyáron a táborok már
ezen a helyszínen működtek. A jövőben, hogy még komfortosabbá tegyék
a környezetet tovább folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket. A balatonszepezdi gyermektábor épületét is
ebben az időszakban fogják kívül-belül megújítani a tábor területének
parkosításával együtt.
A Városkapu Zrt. javaslata alapján
tovább bővítik a Tata-kártya partnerhálózatát és az igénybe vehető kedvezmények körét.
A városvezetés minél hamarabb
meg akarja nyitni az ifjúsági klubot,
amely két év után 2013-ban bezárta
kapuit. A tatai fiatalok is sürgetik a
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A következő számban az Esterházy gazdaságfejlesztési- és a
Giesswein Sándor szolidaritási
program ismertetésével folytatjuk a cikket.
Bodonovich Ági
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Készülhetnek a
sárkányhajósok:
új versenytársuk
lesz
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nyitást, több fórumon felszólaltak
már. Több lehetséges helyszín is felmerült már: a művelődési ház felújított alagsori helyisége, illetve másik
önkormányzati ingatlan is.
A legkisebbek érdekeit szem előtt
tartva mielőbb megvalósítandó,
több célt tűzött ki maga elé a képviselő-testület erre a ciklusra. Az
önkormányzat fenntartásában lévő
Csillagsziget Bölcsődében számos
fejlesztést terveznek. Az elmúlt időszakban már megújult az egyik gondozási egység, a közeljövőben pedig
a másik két gondozási egység, illetve az udvar (járdaépítés, szabványnak megfelelő pancsoló létesítése)
és a konyha felújítását tervezik.
A „mindennapos testnevelést”
szeretnék már óvodáskorban bevezetni, ezért az elkövetkezendő
években megteremtik ennek infrastrukturális feltételeit. Jelenleg
csak három óvodánk rendelkezik
tornaszobával, ezért az összes többi
intézményben sportolásra alkalmas
helyiséget alakítanak ki. A sajátos
nevelési igényű gyermekek miatt
fejlesztő szobák kialakítását is tervezik annak érdekében, hogy saját
óvodájukban tudjanak nekik külön
foglalkozásokat tartani. Jelenleg az
őket befogadó hat önkormányzati
óvodából csak három rendelkezik
ilyen helyiséggel.
Az elmúlt esztendőkben a döntéshozók sok energiát fordítottak a
város játszótereinek fejlesztésére.
Tavaly megújult a Fenyő téri, az Építők parkjában lévő, a Pezsgőgyári és
a város összes óvodájának játszótere. Két teljesen új is létesült a Fürdő
utcában és Agostyánban. A megkezdett fejlesztéseket folytatják, a
képviselő-testület tervei között szerepel egy városi játszótér-program
megfogalmazása is.
Az elkövetkezendő időszakban –
ugyancsak a program keretein belül
– feltérképezik Tata hagyományos
növénytermesztési hagyatékát (bolgár kertészet) és újkori tapasztalatait, amelynek alapján tanulmányt
készítenek arról, miképpen lehetne
városunkban újjáéleszteni a kiskerti növénytermesztést.

Megkezdődött a visszaszámlálás a Vakok Állami Intézete
tatai rehabilitációs központjának megnyitásáig. Javában
folyik az új telephely vezetőjének és azon öt kollégának a
kiválasztása, akik az új telephely pillérei lesznek. A lakószobák már teljesen készen vannak, az irodák, az oktató
és a foglalkoztató helyiségek eszközbeszerzése van még
hátra. Október 15-ére, a Fehér Bot napjára tervezik az
épület ünnepélyes átadását.
Hosszú
kiválasztási
folyamat
eredménye, hogy a Vakok Állami
Intézete Tatát választotta új rehabilitációs központjának helyszínéül.
– Mindenképp szerettünk volna kilépni a budapesti régióból, olyan környéket kerestünk, amely Budapestről
és a megyeszékhelyekről is könnyen
megközelíthető – mondja Szabóné
Berta Irén, az intézet igazgatója. Magának az ingatlannak is több szempontnak kellett megfelelnie, egyrészt
fontos volt, hogy a vasútállomáshoz,
buszmegállóhoz közel legyen, másrészt olyan helyet kerestek, ahol barnamezős1 beruházást lehet megvalósítani. Miután kiválasztották a régiót,
megkeresték Tata polgármesterét.
– Első pillanattól befogadást tapasztaltunk a város részéről – mondja az
igazgatónő, – a helyi vezetés minden
szükséges támogatást megadott,
hogy Tatán méltó helyszínt találjunk
az intézet telephelyének. A kertvárosi állami tulajdonban lévő volt Dobi
István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola ingatlanja felelt meg minden kívánalomnak.
2014 májusában megkezdték az iskola lebontását, hogy mintegy másfél milliárd forintból annak helyén
épülhessen fel a látássérültek komplex rehabilitációs központja, amelyet
az Európai Unió és a Magyar Állam
finanszíroz közösen.
Az új telephelyen a látássérültek
elemi és komplex rehabilitációja fog
folyni. Ez a szolgáltatás elsősorban
a felnőttkorban látássérültté vált
embereknek kínál lehetőséget arra,

hogy újra képessé váljanak az önálló életvitelre, és a társadalom aktív
tagjává válhassanak. A rehabilitáció
kiterjed a mentálhigiénés segítségnyújtásra, a készségek és képességek fejlesztésére, egészen a munkaerő-piaci integráció elősegítésére.
Az utóbbi természetesen csak abban
az esetben történik, ha az ügyfél is
igényli. Az intézményben egyszerre
negyvenöt embernek tudnak szállást
biztosítani. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy egyszerre ennyien is fognak bent lakni. – Van, aki csak egy
hónapig, van, aki fél évig, van, aki
egy évig lesz a ház lakója – mondja az igazgatónő, – mindenki annyi
ideig lesz bent, ameddig az feltétlen
indokolt. A rehabilitációban résztvevőket egy – gyógypedagógusból,
pszichológusból, szociális munkásból, ápolóból álló – szakmai csapat
segíti majd, akik a program elején a
klienssel együtt meghatározzák az
egyéni fejlesztési tervet, amely tartalmazza, hogy honnan indulnak, és
hová szeretnének eljutni. Olyan ez,
mint egy intenzív tanfolyam – mondja a vezető. Az ügyfeleknek azonban
nemcsak jogai, hanem kötelezettségei is vannak, együtt kell működniük
abban a tervben, amelyet a segítőikkel közösen meghatároznak. – Nincs
olyan, hogy nem érek rá, nincs kedvem, nem érdekel, ez nem megy sem
Budapesten, sem Tatán – folytatja az
igazgatónő – ez nem szállásnyújtó intézmény, ebben az esetben nem ez az
a hely, ahol az ügyfélnek lennie kell.
A rehabilitáció alatt a szakemberek

1: Barnamező jelentése: használaton kívüli vagy jelentősen alul hasznosított,
általában leromlott fizikai állapotú egykori iparterület, gazdasági terület, vasútterület, illetve katonai terület stb.
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a lehető legönállóbb életre tanítanak
meg mindenkit: mindenfajta segítséget megadnak, hogy az illető tovább
tudjon lépni azokkal az alapokkal,
amelyeket bent elsajátított.
A tanfolyam végén, miután hazatértek a páciensek, – kellő kapacitás
függvényében – a kollégák segítenek
az otthoni adaptációban, erre azért
van szükség, mert az ügyfélnek a
saját konyhájában kell tudnia főzni,
otthon kell tudnia egyedül közlekedni, és önállóan intézni az ügyeit stb.
Ebben a munkában a pácienseket az
a tizenkét kolléga is támogatja, akik
az ország különböző megyéiben dolgoznak a látássérültekért. Az elemi
rehabilitációban való segítésen túl,
ezek a munkatársak azért vannak,
hogy megfelelő információval lássák el az érintetteket, hogy hova és
milyen segítségért fordulhatnak. Ők
vannak kapcsolatban a helyi kórházakkal, szociális alapellátó intézményekkel és a háziorvosokkal, ha
hívják őket, mielőbb ott vannak, akár
már a kórházi ágy mellett, hogy elmondják a rehabilitációs lehetőségeket.
A szolgáltatás igénybevétele jelentkezés alapján történik, az elemi
rehabilitációhoz nem, de a bentlakásos szolgáltatáshoz szükséges az
NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal) szakvéleménye. A
jelentkezőknek továbbá részt kell
venniük egy speciális látásvizsgálaton az Országos Felnőtt Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központban
(OFLÁK), ahol azt nézik meg, hogy
maradt-e valami a látásából, van-e
fénylátása. – Itt nem arra vagyunk
kíváncsiak, hogy mit vesztett el az
illető, arról van orvosi papírja, azt
szeretnénk tudni, hogy megmaradt-e
22
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valami, és az mire használható – tájékoztat az igazgatónő. Ez a team tesz
javaslatot, hogy milyen szolgáltatás
irányába mozduljon el a páciens.
A bentlakókon kívül bejárók is
lesznek az új tatai telephelyen elsősorban a környékről, akik csak hetente egyszer-kétszer járnak majd
be, például nyelvet tanulni, vagy
azért mert meg szeretnék tanulni az
okostelefonjuk használatát.
Jelenleg körülbelül tíz-húsz olyan
látássérült van már a Vakok Állami
Intézetének látókörében, akik szeretnének élni a tatai rehabilitációs
szolgáltatás lehetőségével. Ezenkívül a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületét
is megkeresték már néhányan, akik
szintén érdeklődnek az új intézmény
szolgáltatásai iránt. Közülük kerülhetnek ki az új központ első lakói,
akik novemberben költözhetnek be a
frissen nyílt tatai házba.
Tatán nemcsak rehabilitációs szolgáltatást nyújtanak majd. Az új telephelyen látássérültekkel foglalkozó

szakemberek továbbképzése is folyik
majd. A ma még csak Pesten zajló
akkreditált tanfolyamaik során olyan
speciális tudást adnak át, amelyhez
hazánkban sehol máshol nem lehet
hozzájutni. Például arra tanítják meg
a gondozót, mit kell tudnia, mire kell
felkészülnie akkor, ha egy látássérült
otthonába megy segíteni. Egy pedagógus pedig azt a tudást sajátíthatja
el, hogy mivel tudja leginkább támogatni látássérült diákját.
A tatai telephely 2 605 négyzetméteres épületének rehabilitációs
részlegében lesz informatikaterem,
barkácsműhely, tankonyha, varrás-szövésre alkalmas oktatóterem,
továbbá látásnevelés és zeneterápiás
szoba. Az intézménynek körülbelül
nyolcezer négyzetméteres speciális
udvara is lesz, amely tanulásra, pihenésre, sportra egyaránt alkalmas.
Különböző hangzójátékok és terepjátékok (sakktábla, teke) lesznek benne, továbbá egy speciális gumiszerű
bevonatú pálya, amelyen sportolhatnak majd a bentlakók és a bejárók
egyaránt. A kertben külön övezetet
létesítenek a közlekedés tanulására.
Ebben eltérő felületű utak lesznek
(murvás, füves, faburkolatos, aszfaltos), továbbá hidat, lépcsőt, rámpát,
járdaszegélyt stb. is építenek. Ezenkívül kis kertjük is lesz, amelybe fűszereket és egyéb növényeket ültetnek majd.
Az új intézmény a pesti telephelyekhez hasonlóan nyitott intézmény
lesz. Szabóné Berta Irén el se tudja
képzelni, hogy egy intézmény elszigetelten működjön bárhol is az országban: – Be lehet jönni hozzánk,
meg lehet tekinteni mindennapjainkat, rendezvényeinket, alkotásainkat. Tudjuk, hogy Tatán színes progfotó: grépály andrás zoltán
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ramok vannak, ezekbe mi is szívesen
bekapcsolódunk majd nézőként, de
akár szereplőként is. A Vakok Állami
Intézete már most keresi a partnerséget a különböző intézményekkel,
szolgáltatókkal, egyesületekkel, környező településekkel akár érzékenyítő és egyéb programok szervezésében, akár szakmai és képzési
együttműködésekben. Többek között
a szomszédos Szociális Alapellátóval
szeretnének partneri viszonyt kialakítani, amelynek nagyobb rálátásra
van arra, hogy hol van akut látássérült vagy olyan látásában akadályozott ember, akinek speciális segítségre van szüksége. Ezek az emberek az
alapellátó segítségével könnyebben
el tudnak majd jutni a rehabilitációs
központba. Ezekre a kapcsolatokra
azért is van óriási szükség, mert hazánkban évente körülbelül négy-hatezren válnak látássérültté. Közülük
csak kevesen élnek a komplex rehabilitáció lehetőségével, pedig a módszer segít abban, hogy az érintett
újra önálló életet alakíthasson ki. Ez
elsősorban az információ hiányból,
valamint az országban található rehabilitációs szolgáltatások koncentrációjából adódik. – Ma Magyarországon, ha valakinek szívinfarktusa
volt, egyből a balatonfüredi szívkórházba viszik rehabilitációra, ha a
lábát elveszti, akkor pedig az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetbe
küldik. Ez mindenki számára egyértelmű. Az azonban, nem evidencia,
hogy ha valaki elveszti a látását, vagy
olyan mértékben csökken a látásteljesítménye, hogy az akadályozza
az önellátást, akkor a Vakok Állami
Intézetéhez fordulhat rehabilitációs
segítségért – mondja a vezető. SokTATAI PATRIÓTA
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szor az orvosok is nehézen mondják meg a páciensnek, hogy látássérült, és segítségre volna szüksége. A
Vakok Állami Intézetének egyik fő
küldetése, hogy egyértelművé tegye
mindenki számára a rendszeren belül, hogy a látássérültek hol és milyen
segítséget kaphatnak. Többek között
ennek az információáramlásnak a
hatékonyabbá tétele miatt van már
tizenkét megyében munkatársuk.
Az intézet vezetőjének véleménye
szerint, ha valaki kimarad a rehabilitációból, pedig szüksége volna rá, az
vétek az ügyfél, a család és a társadalom szempontjából is: a páciensnek
passzívan kell elfogadnia a segítséget, mert nem tanulta meg, hogy saját magának is el tudjon végezni dolgokat. Otthon tölti mindennapjait, a
családnak kell gondoskodnia róla,
pedig akár munkába is állhatna.
A helyi szakképzésbe olyan módon
kívánnak bekapcsolódni, hogy a különböző tanfolyamokon, képzéseken
résztvevő látássérülteket segítsék az
oktatásban, a tananyag elsajátításában, például speciális számítógéppel.
Még keresik a lehetőséget, milyen
szakmák irányába tudnának majd
helyben elmozdulni.
A Vakok Állami Intézete számos
egyéb módot is lát arra, hogy bekapcsolódjanak a város életébe. Csak,
hogy néhányat említsünk: százötven
fős konyhát szeretnének üzemeltetni, ahol speciális diéta is lesz – amelyet ha igény van rá – a város más
intézményei számára is elérhetővé
tennének. Abban is gondolkodnak,
hogy nyitott konyhát üzemeltetnek
majd, ahová a környéken lakók is
jöhetnének majd friss ebédért. Szép
nagy tornatermük lesz, ahova cso-

portos mozgásra invitálják majd a lakosokat. Előadótermeiket is szívesen
rendelkezésre bocsájtják majd városi
és egyéb rendezvényeknek. Masszőri
szolgáltatást is szeretnének kifele
nyújtani, és végül, de utolsósorban
a város sportéletébe is biztosan bekapcsolódnak majd: sárkányhajót
vásárolnak, és szívesen megmérettetik majd magukat az öreg-tavi versenyeken.
A napokban választják ki azt a hat
kollégát – telephelyvezetőt, gyógypedagógust, gyógytornászt, pszichológust, szociális munkást, akik az új
központ pillérei lesznek. A felvett hat
munkatárs a telephely megnyitásáig
Budapesten éli mindennapjait annak
érdekében, hogy megismerjék az intézet működését, szervezeti kultúráját. A fővárosban magukba szívott
tudást ők adják majd tovább annak a
huszonkilenc kollégának, akiket novemberig vesznek még fel.
A Vakok Állami Intézetének beruházása szervesen kapcsolódik Tata
fejlesztéseihez, célkitűzéseihez: eltűnt városunk régi, leromlott állapotú, kihasználatlan állami tulajdonban lévő épülete, helyére pedig egy
gyönyörű, komoly társadalmi értékkel bíró új intézmény kerül, amellyel
számos új munkahely is létesül. A közeljövőben a képviselő-testület erősíteni szeretné az egyes városrészek
alközpontjait, köztük a kertvárosit
is: a rehabilitációs központtal szemben lévő Eszperantó teret szeretnék
továbbfejleszteni, hogy az új intézményhez méltó legyen a környezete
is.
Pállné Bodonovich Ágnes
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Háry Gyula: A tatai parkból,
ceruzarajz, 1900 körül
(Megjelent MŰVÉSZET 1909/6. 352.)

a faun tréfája
Legendák övezte, talányos kis szobor áll kérdéseink középpontjában.
Régi képeslapokon, felvételeken
gyakran látjuk az elragadó képet:
az angolkerti Angyal-forrás tavának
medrében emelkedett ki a vízből
egy gyermek szobra. Az emlékezet
valóságos és képzeletbeli dolgokat
rakosgatott köré, amelyekből ma
már csak a talány maradt.
A város emlékezete azt tartja,
hogy egy vízbefúlt gyermek emlékére állította a grófi család. Ha jó felvételen, közelről nézzük a szobrot,
észre fogjuk venni, hogy az ábrázolt
nem embergyermek, hanem a görög
mitológia dévaj, csalafinta, kedves
és haszontalan szereplője, egy kecskelábú faun, az erdők lakója. Így a
szomorú, szentimentális történet
azonnal értelmét veszti.
Ki is a faun? Faun, görög eredetiben Pán, Hermész isten és Drüopé
nimfa fia, félig ember és félig állat:
kecskelábú, szőrös-szarvas pásztoristen, az érintetlen vadonok, a
természet istene. Pán lakhelye Árkádia. Idejét pásztorkodással és sípjátékkal tölti, társaival, a szatüroszokkal és társnőivel, a nimfákkal.
A faunok vagy szatüroszok (többes
számban, kisbetűvel) Düonüszosz
isten kísérői, félig állati külsejű,
vad erdei lények, az érzékiség megtestesítői. Egyébként Pán maga is
sokszor csatlakozott Dionüszosz
vidám csapatához, vagy vett részt a
nimfáknak, az erdők, vizek, források
istennőinek dáridóin.
Az angolkert, a szentimentális
tájképi kert a 18. század végének, a
felvilágosodás korának jellegzetes
24

terméke. A tatai angolkert a magyarországi szentimentális stílusú
kastélykertek közül is a legkorábbiak közé tartozik. Természeti kincsei, sajátos vízrajza, mesterséges
építményei (a hidak, mesterséges
barlangok, műromok) adják a kert
kivételes értékét. „Vízi partiáit” Kazinczy Ferenc sem győzte dicsérni:
forrástavait, kristálytiszta vizét,
patakját, melynek fodrai a fölé épített középkorias romépítmény boltozatán csillannak meg. Eredetileg
számtalan szobor is került a kertbe,
melyek – a maguk mitológiai témájával – észrevétlenül simultak bele a
nosztalgikus érzéseket ébresztő kert
egységébe. Ez a szobor, Pán szobra
azonban – stílusa alapján és témája okán is – kétségtelenül későbbi a
18. századnál. Pán ideje ugyanis később jön el; az antik mitológia ezen
szereplőjét a 19. század végének
dekadenciája csalja elő. 1872-ben
jelenik meg Friedrich Nietzsche „A
tragédia születése” című meghatározó munkája, amelyben a rend és
harmónia megtestesítőjét, Apollónt
és a zaklatott, mértéktelen, barbár
Dionüszoszt állítja szembe. Pán
alakja is ettől kezdve jelenik meg
a művészetben. Őt látjuk viszont
Székely Bertalan és Benczúr Gyula híres festményén, Feszty Árpád,
Lotz Károly székesfővárosi középületeket, színházakat, kaszinókat díszítő falképein. Az ő figurája jelenik
meg a kor irodalmában, például a
szimbolizmus előfutárának számító Reviczky Gyulánál (A pán halála,
1889). Jól ismert a Mallarmé-versen
alapuló zenei feldolgozás (Debussy:

Egy faun délutánja, 1894.) A faun,
a szatír, a Pán egymással felcserélhető alakja hol játékos, nevetséges
vadóc, hol a természet erejének
megszemélyesítője, hol a művészi
teremtés képviselője.
Hogy kerül Pán a kertbe? Ki hívta
meg az erdők istenét a zavartalan
természet érzetét keltő angolkertbe, a lombok alá, a forrástó nagy
erővel feltörő vize mellé? A szobor
keletkezési körülményeiről sajnos
semmit sem tudunk, de ha abból indulunk ki, hogy a vad, bohém erdei
isten a 19. század végén üt tanyát
a művészetben, akkor csakis az Esterházy Miklós udvarában nyüzsgő
művészek körében kereshetjük a
szobrászt és a megrendelő gróf álmaiban magát a vadóc, szertelen
alakot.
Esterházy Miklós József (18391897) alakja és kora egy finoman
megcsillanó fénypont Tata történetében, kultúrtörténetében. A gróf
számos tevékenységi területe, kezdeményezése ismert. Úrlovas és
sportember volt, a bécsi Jockey Club
megalapítója. Ő építtette a tóvárosi
lóversenypályákat, s ez nemcsak
a lovassport fellendülését, hanem
a vaspálya megnyitását (Tóvároskert vasútállomás), majd a jó közlekedésre és a kiváló nyersanyagra
alapított, nagyüzemi téglagyártás
kezdetét is jelentette. Ő építtette a
várszínházat – épp a derbire érkező úri közönség szórakoztatására.
Nordkircheni várkastélyában (a
„vesztfáliai Versailles-ban”) időzve
ismerkedett meg azokkal a düsseldorfi építészekkel, akikre nagyszabású elképzelését, a tatai vár
újjáépítését szerette volna bízni.
Düsseldorfban ismerte meg Pállik
Bélát is, a magyar arisztokraták keresett festőjét, a „birkapiktort”, akit
Tatára csábított, hogy a várszínház
festője legyen. A színház melletti
műterem Pállik idejében közvetlenül egy birkaakolra nyílt, ahol a
művész kedves modelljei tartózkodtak. Az állatfestészet a kor népszerű
műfaja volt, ma már nem is gondolnánk, hogy a versenyeken győztes
lovak mellett a vadászkutyák és a
többi állat megörökítésének is specialistái voltak. Pállik Béla nemcsak
kiváló festő volt, de alkalmasint a
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várszínház művészeti igazgatója
is, sőt, abban az időszakban, amikor látása átmenetileg megromlott,
operaénekesként is elsöprő sikert
aratott. A gróf udvarában számos
művész tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig, így jószágigazgatójának testvére, Feszty Árpád, az Amerikából érkezett állatfestőnő, Lotz
Matilda, vagy a sikerei küszöbén
álló Gustav Klimt és még számos érdekes figurája ennek a korszaknak.
A muzsikusok közül a színház zeneigazgatóját, a zeneszerzőt és tehetséges zongoristát, Raymann Rezsőt
kell megemlítenünk, aki számos
operát írt Esterházy Miklós színházának, köztük a „Szinán pasa” című
produkciót, amelyet Tatán Gustav
Mahler is megtekintett, s miután
arra érdemesnek találta, a budapesti Operaházban is műsorra tűzte
a darabot. A pezsgő tatai társasági
élet bohémjei és szerencsejátékosai
közül Szemere Miklóst, a korszak
titokzatos, dúsgazdag hamiskártyását Krúdy Gyula is megörökítette a
Vörös postakocsi Alvinczy Eduárdjának alakjában.
Ezek a mozzanatok, akárcsak egy
Mikszáth- vagy Krúdy-regény jelenetei, egy dekadens kor mulatságait,
léhaságát árulják el, de ugyanakkor
egy egységes program, koncepció
körvonalait is sejtetik. A középpontban az uradalmi központ modernizálásának terve tapintható ki. Esterházy Miklós gróf e program keretei
között újjá akarja építeni tatai várát,
ahol mágnáshoz méltó udvartartást
szeretne berendezni. Ebből a nagyszabású álomból csak egyes részletek valósulnak meg, de minden
mozzanat a központi elgondolásra
utal. A gróf a várat középkori lovagvár formájában (a neuschwansteini
várkastélyhoz hasonlóan) képzeli
el. Tüshaus és Abbema építészekkel készítteti a tervet, és velük párhuzamosan egy szobrásszal, Stróbl
Alajossal is tárgyal a vár udvarára
szánt díszkút terveiről. A vár átépítéséhez nem fognak hozzá (a gróf
halála ugyanis megakadályozza a
folytatást), de a díszkút, a Vértesben vadászó Mátyás, Galeotto, és
Szép Ilonka alakjával elkészül – ma
a budavári palota ékessége.
Az angolkert főúri gazdájának,
Esterházy Miklós József grófnak a
személyében látjuk a Faun-szobor
megrendelőjét, és ebben a művészi
körben véljük megtalálni a mestert.
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A Faun-szobor régi
képeslapon.
(Kuny Domokos
Múzeum)

Stróbl Alajos nem egyedül érkezett
Tatára. Magával hozta tehetséges
tanítványát, Ligeti Miklóst is (ő a
városligeti Anonymus-szobor alkotójaként ismert), akivel a színház
körül is teljesítenek megbízásokat.
Ligeti Miklós már bizonyított a vízi
szobrok területén; 1890 körül alkotta a budapesti vizek mellé szánt Kacsás lány, illetve Rákászfiú c. szobrait. Ezekben az években (1889–92
körül), de a gróf halála, 1897 után
már semmiképpen sem születhetett
az angolkerti, márványból faragott
Faun-szobor. Mestere valószínűleg
Stróbl vagy Ligeti lehetett.
Nézzük meg közelebbről a szobrot! A gyermek Pánt látjuk, amint
egy feldöntött amforán ül, szinte lovagol rajta. A szobor a forráskúpra
van alapozva, közvetlenül mellette
bugyog fel a forrásvíz. Úgy tűnik,
mintha egyenesen a korsóból ömlene ki a forrásból feltörő víz. A
gyermek isten pajkos csínyének vagyunk tehát tanúi, mintha az érintetlen vadon kis istenének a tréfája

lenne, hogy az amforából kiöntve
vízzel árasztja el a kis tavat, a kertet, a várost, és mágikus amforájából soha nem fogy ki a víz. Sajátos,
helyi mítoszt teremtettek az alkotók
(a szobrász, a koncepció kidolgozója, a megrendelő) – vagy legalábbis
a tatai vizek bőséges fakadásának
eredetmondáját mesélték el képi
nyelven. A rosszcsont gyermek Faun
a természetet személyesíti meg, – az
ő csínyének, tréfájának köszönhető,
hogy Tata a vizek városa lett.
A vizek eltűnése után hozzáférhetővé vált a szobor; el is veszett hamarosan. Dacára annak, hogy nem
tartozott a kert eredeti berendezési elemei közé, a városkép kedvelt,
emblematikus darabjává vált, a tatai képeslapoknak, a kirándulók
amatőr felvételeinek állandó témája
lett. Közkedveltségét nyilvánvalóan
kimondatlanul is annak köszönhette, hogy jó helye volt: Pán, az erdők
isteneként otthonra lelt a tatai angolkertben.
Kövesdi Mónika

Megújult Kiskastély az Angolkertben fotó: grépály andrás zoltán
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Mese, fikció, álom vagy valóság?
Pribojszky Mátyás: Kiáltás

Pribojszky Mátyás új kötete két részből áll. A „Kiáltás – a hátsó udvarból”,
a szerzőt idézve pol-fiction regény, amely egy utópisztikus világba, pontosabban országba kalauzolja az olvasót.
Egy olyan szociális-politikai rendszer megvalósulásának az illusztrációja,
amely jelenleg valóban csak a fikció szférájában képzelhető el, főleg egy
közép-európai államban, de nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy még a fejlett
nyugat-európai országokban sem igazán találunk példát egy ilyen típusú
államformára.
A regény központjában egy segédmunkás – név szerint Pozsár Vince
– áll, a mindennapi gondokkal küzdő
kisemberek prototípusa, aki negyedmagával – feleségével, Ilussal, valamint két fiával, Vincével és Ferikével
– bérel egy raktárnak épült házikót a
hátsó udvarban. Már a regény elején
megjelenik a „hátsó udvar”, amely
végül szimbolikussá válik az események folyamán. Innen, ebből a „hátsó
udvarból”, indul el Pozsár Vince, és
fut be egy bámulatos, mondhatni,
mesébe illő karriert.
A több síkon is mozgó cselekményszálak írói bravúrral megoldott kibontakoztatása folyamán több
szereplő bemutatására is sor kerül,
akiknek életútjuk – bár az elején
egymástól szinte teljesen eltérőek –
a regény végére egymásba fonódnak,
egymástól függővé válnak.
Minden egyes szereplő egyedi karakter a maga nemében, ugyanakkor bemutatásuk, cselekvésük, adott
eseményekre való reakcióikon keresztül a társadalmi ranglétra szinte
összes embertípusát felvonultatja a
szerző. Ilyen például Komáromi Jóska, „a kissé lassú észjárású, kevés
beszédű” egykori bokszbajnok, aki
igyekszik elnyerni Pozsár barátságát
– nem véletlenül, ahogy ez a regény
folyamán kiderül; vagy Györkös Ottó,
a történet másik kulcsszereplője,
akiről – Komáromi szavait idézve –
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egyelőre csak annyit tudunk meg,
hogy: „...nagykutya, piszok gazdag,
igazi nagytőkés multi... ötvenhatban
lelépett, sokáig a hírét sem lehetett
hallani...” Egy idő után újra visszatért
Magyarországra, egymás után hozta
létre a magáncégeket; olyan emberről van szó, akinek „a múlt rendszerben is mindent szabad volt, rá nem
vonatkoztak a szocialista erkölcs
szabályai”. Megfigyelhető, hogyan
változnak meg ezek a nem éppen pozitívnak mondható jellemvonások az
események folyamán, és a regény végén már nemes karakter áll az olvasó
előtt Györkös Ottó személyében.
Az első benyomás egy emberről
valóban sokszor mérvadó lehet, de
ugyanakkor megtévesztő is. Györkös
Ottó személyiségének kibontakozása
jó példa erre. A kezdetben fölényes,
túlzott magabiztossága miatt antipatikusnak látszó személy fokozatosan
olyan emberré válik, aki a közjóért, a
kisemberekért jelentős áldozatokat
is képes hozni. Szinte már mesebeli
hőssé alakul, illetve egy fiktív világ
fiktív hősévé.
Egy másik jellegzetes karakter
Egyed Szilveszter, akinek életútját
nagymértékben meghatározzák a
születésekor történt tragikus események. Az ő esetében is „metamorfózis” figyelhető meg. Bár sikeres pályát fut be, nagy vagyonra tesz szert,
lelkében megkeseredett emberré

válik, de végül a „jó győzelmet arat a
rossz felett” – akárcsak a mesében –,
és ő is a jó oldalára áll. Pszichológiai
szempontból Egyed személyiségének fejlődése igazolja, hogy a gyerekkorban átélt traumák – sőt, már
a születés előtt, illetve a születéskor
történt események – mennyire meghatározzák az ember lelki fejlődését
és ebből kifolyólag akár egész sorsát
is.
A regényben számos más szereplő
is feltűnik rövidebb-hosszabb időre:
mindenki a maga idejében, a megfelelő helyen, és mindeniknek megvan
a maga feladata ebben a bonyolult
gépezetben, amit „köznyelven” politikának nevezünk.
Hogyan juthat el egy gyári segédmunkás a hátsó udvarból egészen az
elnöki tisztség betöltéséig? Mennyire
van esély egy olyan kormány kialakítására, amelyik nemcsak ígérget,
hanem be is tartja adott szavát? Milyen emberekre van szükség ahhoz,
hogy egy valóban demokratikus társadalom létrejöhessen? Mindezekre
a kérdésekre ad választ a „Kiáltás a
hátsó udvarból”.
„De vajon lehetne!?! Akkor milyen
volna az élet? Békésebb? Talán… Ki
kellene próbálni.” – olvassuk a bevezető sorokban. A fő kérdés valóban
az, hogy egyáltalán lehetséges-e,
hogy a fikció valósággá váljon. Talán...
TATAI PATRIÓTA
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A könyv második részében Pinka
Péter, a tatai vár múzeumtakarító
különítményének csoportvezetője
egyik este, amikor szokásához híven
a rádiót hallgatva aludt el, különös
álom közepében találta magát.
Egy állig felfegyverzett vitéz állt
meg ágya mellett, aki ellentmondást
nem tűrő hangon felszólította, hogy
azonnal öltözzön és kövesse.
Ezután érdekesnél érdekesebb
történetek következnek, amelyeknek
Péter nemcsak szem- és fültanúja,
hanem aktív résztvevője is.
Ezúttal is egy olyan világban találja
magát az olvasó, ahol a meseelemek
és a realitás egymással ötvöződnek,
harmonikusan kiegészítik egymást.
Első útja a hatalmas platánfához
vezet, nem véletlenül, hiszen itt kezdődik a tulajdonképpeni cselekmény.
A platánfa leírása Péter szemüvegén keresztül, ahogy ő látja és kezeli
ezt az idős fát, már az elején rámutat
ember és természet szoros kapcsolatára. „Öreg barátjának” nevezi az
óriás platánt.
„Eltéveszthetetlen volt, méltóságos, tiszteletreméltó”. Tipikus mesemotívum: emberi tulajdonságokkal
ruházza fel a fát, vagyis megszemélyesíti. Ez tovább fokozódik, amikor
párbeszéd kezdődik kettejük között.
Figyelemre méltó, ahogy az író
fokozatosan vezeti be a szereplőt a
fával való társalgásba, és ezáltal egy
még szorosabb kapcsolatba. Először
Péter szól a fához, de csak „megszokásból”, hiszen az évek folyamán sokszor „elbeszélgetett” öreg barátjával,
de ez egyoldalú beszélgetés volt,
nem is várt konkrét válaszokat a platántól. Most azonban valami furcsa
történt, valami egészen szokatlan:
„Úgy érezte, hogy az öreg platán szólt
hozzá.” Érdekes ez a megfogalmazás is: nem hallotta, hanem érezte!
Az emberi fül, amely hozzászokott
a környezeti hangok, zajok felfogásához, nem képes azokon túllépni,
korlátolt képességekkel rendelkezik,
de az emberi benső, az érzelemvilág
még mindig képes megragadni a láthatatlant.
Ebben a párbeszédben fogalmazódik meg Pribojszky Mátyás írásának
tulajdonképpeni mondanivalója: a
természet segítségére siet az embernek, hogy mindazt, amit az ember
tönkretett, lerombolt, beszennyezett, azt helyrehozhassa, újra felépíthesse, megtisztíthassa. Nemes emberi tulajdonság, amely egy növényben
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nyilvánul meg. Mély mondanivalót
hordozó gondolat, melyet érdemes
fontolóra venni, megszívlelni! Aktuális üzenet a ma emberének, és egyben figyelmeztető is!
Ezután újabb szereplő jelenik
meg a színen Jokli személyében, aki
természetfeletti, korlátlan erővel
rendelkező kobold; „az én Manóm”
(újabb mesefigura), ahogyan az öreg
platán nevezi azt a lényt, akit segítőként küld Péter mellé.
Csodákkal teli események kezdődnek el: a múzeum, ahol Péter dolgozik, egy szempillantás alatt patyolat
tisztává változik; ugyanez történik a
zavaros, piszkos vízzel teli mederrel
is, a parkkal, a ligettel. Egyszóval:
Pinka kérésére Jokli mindent újjá-„varázsol”.
Közben Jokli is megtanul néhány
dolgot az emberi világból: van, ami
elnyeri tetszését, de akad olyan is,
amitől megrémül, mint például a
szirénázó mentőtől, a száguldó vonattól. Az ő világában ismeretlenek
ezek a fülsiketítő zajforrások, és félelemmel töltik el.
Érdekes az a mód is, ahogyan kommunikálnak egymással. A szokásos
emberi párbeszéd előtt először mindig gondolati szinten történik meg a
közlés.
A csodák egyre erőteljesebbé
válnak, amikor betegek kezdenek
meggyógyulni: egy férfi, aki kerekes

székhez volt kötve, hirtelen feláll és
járni kezd; Péter barátjának édesanyja gyógyíthatatlan betegségből
felépül; egy 10 éves kisfiúnak, akit
súlyos izomsorvadással kezeltek, teljesen helyreáll az egészségi állapota,
és még folytathatnánk a csodákkal
járó gyógyulások sorozatát.
Olvasmányos írás, sok mondanivalóval: az ember figyelmének felhívása a természettel való bánásmódra;
ember és természet közötti kapcsolat megerősítésére; önzetlenségre
(megfigyelhetjük, hogy Pinka Péter
mindig mások hasznára, megsegítésére fordítja a kapott természetfeletti erőt, és soha nem él vissza
vele). Ennek az önzetlenségnek
hangsúlyozásával egy égetően aktuális üzenetet fogalmaz meg a szerző:
olyan emberi tulajdonságra hívja fel
a figyelmet, amely egyre inkább „kiveszőfélben” van a mai világban. A
Platánkirály szavait idézve: „Dicséretes, hogy soha nem önmagad előnyére használtad a varázserődet, hanem
mindig másokért.”
Amikor eljutunk erre a szintre,
vagy visszatérünk ehhez a hozzáálláshoz, akkor talán mindaz, ami most
„eltorzult” megújul, és minden a helyére kerül.
Sólyom Zsuzsanna
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a tatai platánkirály manója: jokli
III. rész (Tatai mese - felnőtteknek is)
Az egyik udvarból éppen ekkor két
tehén bukkant elő. Békésen cammogva indultak az utolsó ház mögötti
füves térre. Ott megálltak és legelni
kezdtek.
– Mik azok? Mit csinálnak?
– Tehenek és legelnek, füvet esznek,
nekik ez adja az erőt. Te a földből
vettél magadnak életerőt, ők a fűből.
Gyere! – fogta meg Jokli kezét Péter,
és sietve elindult ahhoz az udvarhoz,
ahonnan a tehenek kijöttek.
A kerítésnél megálltak. Péter mutogatott:
– Látod ott hátul azt a nyitott ajtót?
Ott laknak a tehenek, az a tehénistálló.
– Látom… látom… És?
– Csináld meg, hogy bejussunk a tehénistállóba. Legyünk ott!
Az istállóban – az ilyen helyen szokásos – bűz fogadta őket. A gazda
legalább egy hete nem takarította ki.
Jokli fintorgott is:
– Pfuj, mi ez a szörnyű szag?
– Az, amit a lábadnál látsz. Most nagyon figyelj, Jokli, takarítani fogunk.
– Már megint? Ha nagyon muszáj!
– Igen, muszáj, majd megérted, miért kell. Fontos! Mindent gyűjts egy ku-

pacba, ott a sarokban.
– Így jó lesz?
A sarokban majdnem a mennyezetig ért a szalmás trágyahalom.
– Pontosan így jó. És most látogassuk meg Platánapót. Talán már hiányzunk neki.
– Úgy van! – zengett fel Péterben a
dörmögő hang.
A padoknál bukkantak fel. A reggeliző kis márványasztalka változatlanul ott díszlett, az arany csészék, tányérok viszont eltűntek.
– Örülök, hogy ezt nem tüntetted el
– dicsérte meg Joklit Péter. Kár, hogy
nem a három pad között van, hogy
mindegyikről használni lehessen.
– Akkor teszek oda is, hadd örüljenek a pihenők. Így mindhárom pad
kapott egy-egy asztalkát.
– Emlékszel arra a halomra, amit a
tehénistállónál hagytunk?
– Igen!
– Akkor most szedj össze minden varázserőt, az egész halmot hozd át, és
rejtsd el Platánapó alatt egyenlő vastagságban a gyökereknél. A felszínen
nem szabad látszani belőle semminek.
Erre meg Apónak lesz szüksége. Örülni

fog neki.
– Ezt komolyan mondod?
– Nagyon komolyan, ha nem hiszed,
kérdezd meg Öregapádtól. Csináld!
– Már megtörtént! Minden ott van
– felelte Jokli, ismét csettintve az ujjaival, de látszott rajta, hogy valami nem
tetszik neki:
– Nem értem, miért parancsoltál
ilyet, Péter úrfi?
– Kérdezd meg Apótól!
Jokli mereven állt, szemeit a Platánapó derekára szögezve. Ekkor a levelek szinte egyszerre zizzentek fel, pontosan úgy, mintha válaszolnának. Jokli
is megnyugodva sétált arrébb, és megeresztett egy hosszú, dallamos füttyszólót. Ezúttal rigó hangon fütyült.
– Jokli, most figyeld a gondolataimat, elmagyarázom, miért kellett az
iméntit csinálni, hátha a többi fának is
tudsz örömöt szerezni!
Jokli éleset füttyentett:
– Már értem!
– Vannak még ilyen tehénistállók
máshol is?
– Van sok! Főként a városon kívül.
– Mutasd meg, merre vannak, és hozunk ilyen rondaságot a többi fának is.

fotó: grépály andrás zoltán
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Fontos!
Este lett, mire végeztek. Platánapó
valami szépet üzenhetett Joklinak,
mert a fiú egyszeriben nagyot ugrott,
és boldogságában hosszú, az eddigieknél is hosszabb, szebb füttydallamot
hallatott.
– Milyen madár volt ez, Jokli?
– Ez? Azt hiszem, a párját hívó feketerigó énekel így! De nem biztos, hogy
ez a neve. Nekem tetszik.
– Nekem is! Várj, hívnak! – ugrott
nagyot Jokli.
– Ki hív?
Jokli nem válaszolt, csak teljes erejéből felvijjogott. A nagy fához futott,
tárt karokkal rátapadt, arcát is odaszorította, és egyfolytában kiáltozta:
– Köszönöm, Öregapám! Boldoggá
tettél! Igen, megmondom.
Jokli visszaérkezett Péterhez:
– Megdicsértek bennünket! – jelentette ki büszkén. – Téged is, engem is.
Öregapám örül, hogy jól kijövünk egymással. De még mindig keveset tudok
az emberekről.
Akkor most elviszlek egy áruházba.
Ott sok ember van, ott vásárolnak az
emberek.
– Áruház… vásárolnak… – megint új
szavak…
– Jó, figyelj a gondolataimra, mindjárt megérted!
– Értem. Mehetünk.
Az áruház neve messzire világított:
Tesco.
Valóban sokan voltak. Minden
pénztárnál sor állt, telepakolt kocsival
türelmesen toporogtak a vásárlók.
– Úgy érzékelem, hogy félsz az új
szavaktól.
– Igen, félek, mert nem értem azokat.
– Márpedig az embereket sose fogod megérteni szavak nélkül. Most tanulunk egy új, de nagyon fontos szót.
Akarod?
– Jó, tanuljunk!
– Nézz körül, mit látsz?
– Hát… látok vizet, tavat, fákat, bokrokat, virágokat, embereket, padokat.
– Helyes! Mit gondolsz, lehetne
mindezt egyetlen szóban összefoglalni?
– Biztosan lehet, csak én nem ismerem azt az egyetlen szót. Taníts meg
rá!
– Ez a szó a természet. Amit magad
körül látsz, mind a természet része.
Mi emberek is a természetben élünk,
ahogy ti is. Ilyen egyszerű. De mielőtt
folytatnánk, megpróbálok Öregapáddal egyezségre jutni. Talán megértjük
TATAI PATRIÓTA

egymást.
Most Péter tapadt a nagy fa törzséhez, arcát, fülét szorosan a fa derekához szorítva. Közben lázasan száguldottak a gondolatai:
– Én vagyok az Apó, Péter.
– Tudom, megismerem a
rezgéseidet - jött a válasz.
– Hát, te tudsz érezni, Apó?
– Már tudok! Régen, süvölvénykoromban természetesen nem tudtam.
Ám az évszázadok alatt, amióta növekszem, annyi ember simogatott,
szólt hozzám, hogy megtanultam emberül érezni. Mi baj van, Péter? Joklival nem tudsz kijönni?
– Joklival nincs semmi gond. Nem tehet arról, hogy bizonyos emberi dolgokat nehezen tud felfogni, hiszen még
kicsi, de nagyon igyekszik. Mégis jobb
lenne, ha bennem is lenne ugyanolyan
varázserő, mint amit néki ajándékoztál.
Apónak felzúgtak a levelei, mintha
megborzongott volna:
– Embernek nem lehet varázsereje!
– tiltakozott. – Majd, ha érett leszel rá!
– Miért nem?
– Mert az ember gyönge, és a hangulatai irányítják.
– Ígérem, hogy uralkodni fogok a
hangulataimon.
– Kétlem, az ember gyönge fajta.
Elég egy borongós nap, és máris elveszíti a kedvét.
– Ez igaz – ismerte be Péter. – De
majd uralkodom az érzéseimen, emlékezni fogok az intelmedre.
Platánapó szigorúsága érezhetően
enyhülni kezdett, az ágak is összébb
húzódtak Péter fölött.
– Hát jó, nem bánom, egy időre megkapod az erőt, de tudd, hogy folyton
veled leszek, és figyelni foglak! Most
elmehetsz.
– Köszönöm, Apó! – ujjongott fel
Péter. – S meddig terjed az erőm? Lesz
akkora, mint Joklié volt?
– Sokkal nagyobb! Mert te értelmes
vagy. Minden felett erőd lesz, kivéve a
lelkek felett nem rendelkezhetsz, nem
uralkodhatsz. Varázsszóra senki nem
fog szeretni, azt ki kell érdemelned. Ez
a feltételem! S ehhez ragaszkodom!
– Igenis! – gondolta Péter némi csalódottsággal. Vagyis nem bízol meg
bennem teljesen?
– Nem bízhatom. Ember vagy. Benned piros nedv kering, s az hígítható.
Így is túlságosan erős leszel másokhoz
képest. Nehogy visszaélj az erőddel,
mert azonnal elveszem tőled. Minden
ember legyen egyformán fontos szá-

modra. Megértettél?
– Megértettem – nyugodott bele Péter a megváltoztathatatlanba, és leült
a padra, de előtte még a szobor előtti
csöppnyi szabad térségre egy jókora
rózsabokrot teremtett, hogy kipróbálja új erejét. Utána leült a padra.
Az Eötvös Gimnázium felől lármás
csapatban fiatalok érkeztek, úgy lehet, éppen szünet volt, s a fiataloknak
mozogni támadt kedvük. Péter mindkét oldalára szép lányok ültek. Egy
szőke és egy barna.
– Érdekes – mondta a barna, – nem
emlékszem, hogy a szobor lábánál rózsabokor lett volna. Péter láthatatlanul, moccanás nélkül hallgatott köztük, közben vigyorgott a két lányon.
Ha sejtenék!…
Mire a másik:
– Akkor rosszul emlékszel, mert én –
ellenkezett a szőke lány durcás képpel
húzva fel pisze orrocskáját – pontosan
emlékszem, hogy ott mindig is volt
rózsabokor, csak azoknak nem fehér
virágai voltak, hanem pirosak. Mindegy…
Abban a pillanatban megpirosodtak a rózsák szirmai.
– Látod – kiáltotta diadalmasan a
szőke, – mondtam én, hogy a rózsák
pirosak voltak!
Péternek tetszett a pisze orrú kislány, de az ingerelte, hogy önmaga sikerének tekinti a virágok színét. Gyorsan vissza is hozta a fehéret.
– De hiszen nem is piros a rózsa, hanem színtiszta fehér.
– Nem értem! – hápogott a pisze. –
Esküdni mernék, hogy az imént még
pirosnak láttam. Én soha nem szoktam tévedni – tette hozzá büszkén felvágott fejjel.
– Most meg mintha sötétedni kezdene a színe – rikkantott fel a másik
lány. – Mi történik itt? Árnyék esett rá?
Már egészen kék.
– Ugyan, csak képzelődünk! – állt
fel sértődötten a szőke hajú. – Gyere,
menjünk vissza, mert lekésünk a csöngetésről. Mindjárt vége a szünetnek, s
még nem is ugróköteleztünk.
A két lány most megtorpant és dermedten meredt vissza. A rózsabokor
eltűnt, mintha sose lett volna.
– Na, látod, hogy nem látod! – mondta ingerkedve a szőkének a barna lány.
– Mindig szerettél képzelődni.
Péter követte a lányokat. A Gimnázium tetőzetén látta, hogy a cserepek
összevissza állnak, sok a törött cserép
is. A homlokzaton repedezett a stukkó
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is. Sok kedves emlék kötötte az öreg
falakhoz. No, gondolta, itt az alkalom,
hogy visszaadjon valamit abból, amit
annak idején ő kapott az iskolától.
Vadonatúj cserepeket rendelt a tetőzetre, s a stukkókat is épre változtatta.
A sétányon szembe jött vele legkedvesebb gyermekkori barátja, Szalmás
Zoltán. Valami baja lehetett a fiúnak,
mert messziről sugárzott róla a szomorúság. A máskor vidám természetű,
folyton mosolygó fiú búsan lógatta a
fejét. Péter érezte, hogy közel áll ahhoz, hogy sírva fakadjon. Ijedten sietett hozzá:
– Mi baj van, Zoli? Látom, nagyon
nekiszomorodtál. Beszélj!
– Baj van, Peti! Anyám nagyon beteg, s én nem tudok segíteni rajta.
Nézd, ez a zacskó gyógyszer mind az
övé. Az orvoshoz kísértem el, most onnan jövök. Az orvos csak legyintett,
amikor azt mondta:
– Súlyos baj van, Szalmás néni. Sokat kell pihennie! Ha most haza megy,
azonnal feküdjék le, és ezt a pirulát
nyelje le. Ezt ni…! - mutatta Zoltán
szomorúan a nagy, rózsaszínű tablettát..
– Hol van most Piroska néni?
– Talán már hazaért, az egyik szomszédunk szerencsére autóval járt a
rendelésen, s azt ígérte, hogy hazaviszi, ő egy házzal távolabb lakik,
ugyanabban az utcában.
– Látogassuk meg Édesanyádat –
javasolta Péter. Nagyon szerette a barátja mamáját, aki mindig úgy bánt
vele, mintha ő is a saját gyereke lenne.
Egyformán jutott nekik pusziból, épp
úgy, mint a szidásból, ha megérdemelték.
Elindultak. Zoliék a városközponttól távol, a Nefelejcs utcában laktak,
ami jó 30 perc sétát jelentett. Fehérre
meszelt földszintes házacska előtt álltak meg, az udvaron kerekes kút állt.
Nagyon tetszetős, takaros, rendben
tartott háza volt a Szalmás családnak.
Gyümölcsfák, díszbokrok álltak arányosan elosztva az udvaron, aminek
végében egy alacsony, ferde tetős nyári konyha is elfért.
Bementek. Zoli ment elöl, hogy értesíthesse anyját Péter látogatásáról,
ami ugyan nem ment ritkaságszámba,
de a mama betegsége indokolta a bejelentést.
– Mondd neki, fiam, hogy jöjjön be,
Peti nem idegen. Engem nem zavar.
– Bejöhetsz! – szólt ki Zoli a konyhaajtón, mire Péter is belépett. Kezében
szép, élénk színű, feltűnően illatos vi30

rágcsokrot szorongatott.
– Kezét csókolom, Piroska néni! –
köszönt hangosan. – Úgy gondoltam,
egy kis virág talán használ a hangulatának.
– Nem is láttam a kezedben a virágot – csodálkozott Zoli. – Hol szerezted?
– Nem mindegy neked, honnan van?
– vont vállat Péter. Az igazságot mégse mondhatja el. – Van, az a fontos.
Hová tehetem?
– Hozok egy vázát, és odatesszük az
ágy mellé. Finom illata van. Milyen virág ez?
– Nem tudom a nevét – tért ki a válasz elöl Péter.
Piroska néni gyönyörködve nézte a
virágokat, s egészen meghatódott Péter kedvességétől.
– Aranyos gyerek vagy, Petikém, köszönöm, a virágot. Jaj! – nyögött fel,
ahogy visszafordult.
– Mit mondott az orvos?
– Hagyd el, fiam, nagy baj ez! –
pityeredett el a néni. – Úgy mondta,
hogy hasnyálmirigy-gyulladás. Veszedelmes betegség! Csak ne fájna annyira! Kisfiam, igazítsd meg a paplant,
megint lecsúszott.
Péter ugrott, felvette a paplant, és
gyöngéden ráterítette a betegre, közben óvatosan, hogy feltűnő ne legyen,
egy pillanatra megérintette Piroska
néni vállát. Magában arra gondolt:
– Most segíts, Apó, szépen kérlek! Segíts meggyógyítani a nénit!
– Van elég erőd, gyógyítsd meg te –
jött a válasz. Péter nagyon megörült.
– Így még jobb! – üzente vissza. Akkor hát, távozzon a betegség a néni
testéből.
Piroska néni váratlanul felkacagott.
– Nahát ilyet! Hirtelen megszűnt a
fájdalmam. Hogyan lehet ez? Hiszen
még a gyógyszert se vettem be.
Csöngettek az utcai kapunál. Zoli
kisietett, és a háziorvossal tért vissza.
– Aggódtam magáért, Piroska néni,
s mivel éppen a környéken jártam,
gondoltam, egyúttal benézek ide is.
Hogy érzi magát?
– Valahogy most jobban. Pár perccel ezelőtt még rosszul voltam, de hirtelen, egyik pillanatról a másikra, jól
lettem, a rosszullét megszűnt.
– Kimennének? – fordult az orvos
a két fiúhoz, mire azok szó nélkül kimasíroztak a konyhába. – Betesszük a
lázmérőt, vérnyomást is mérünk. Tessék nyugodtan feküdni, mindjárt kész.
A homloka már nem forró, s ez jó jel.
Éhes tetszik lenni?

– Igen! – rebegte Piroska néni,
maga is csodálkozva.
– Nem ártana egy erős tyúkhúsleves. Beszélek a fiúkkal.
– Fiúk! – lépett ki a konyhába. – Melyikük vállalja, hogy szerez egy szép
nagy házi tyúkot, és főz belőle levest
Piroska néninek, sok zöldséggel?
– Én tudok egy helyet közel, ahol
mindig lehet venni olcsón igazi, házi
csirkét, tyúkot, és anyámtól megtanultam levest főzni, senki nem tud finomabbat készíteni, mint ő. Egy órán
belül itt leszek a levessel, Zoli. Sietek!
– Ki ez a segítőkész fiatalember? –
kérdezte az orvos, akit meghatott Péter gyors ajánlkozása.
– Ő a barátom, szinte együtt nőttünk fel. A neve Pinka Péter, a Vármúzeumban dolgozik.
– Hm. – dörmögte dr. Pálfai. – Megjegyzem a nevét. Kevés manapság az
ilyen rendes, szolgálatkész ifjú ember.
– Hogy van az édesanyám? – faggatta az orvost Zoli.
– Meglepően jól. Lement a láza, és
mondta, hogy éhes. Jó jel, lehet, hogy
visszafordul a gyulladás. Kisebb csoda
lenne, de volt már hasonló esetem. Reménykedjünk! Zoltán, kérek egy pohár
vizet.
– Tessék, doktor úr, friss, az imént
húztam a kútból. Amióta itt lakunk,
ezt használjuk.
Az orvos gyanakodva szagolgatta a
vizet, bele is kóstolt, majd azt mondta:
– Tudna adni nekem egy tiszta kicsi
üveget? Nem tetszik nekem ez a kútvíz, viszek mintát, és a laborban megvizsgáltatom. Feltűnően sok errefelé
az epepanasz.
Zoli térült-fordult, s a hátsó kamrából egy orvosságos üveggel a kezében
érkezett vissza. Az orvos alaposan kimosta, majd teletöltötte a kútvízzel, és
elrakta a táskájába.
– Tudna máshonnan vizet szerezni?
– Igen, a sarkon van egy nyomós kút.
Azt hetenként vizsgálják a hatóságiak.
Ha rossz lenne, bizonyára levennék a
táblát, amin az áll: Tiszta IVÓVÍZ.
– Rendben van, amíg az édesanyja
beteg, csak onnan hozott vizet használjanak! Ezt tekintse orvosi utasításnak! Ha elkészül a laborvizsgálat, és
a víz rendben van, személyesen fogok
szólni, hogy a tilalom nem érvényes.
Világosan beszéltem?
– Világosan, doktor úr! S úgy lesz,
ahogy rendelni tetszett.
Ekkor megérkezett Péter. Hozta a
kész levest egy füles, hordozható ételhordóban, külön az omlósra főtt tyúkTATAI PATRIÓTA
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húst.
– Maga hol lakik, Péter? Vezetékes
vizet fogyasztanak?
– Igen, doktor úr! – felelte tisztelettel Péter. A Keszthelyi utcában lakom,
egyedül élek.
– Akkor nagyon kellett sietnie – jegyezte meg az orvos mosolyogva.
– Hát, szedtem a lábam, az biztos.
Nagyon iparkodtam, hogy Piroska
néni mielőbb megkapja a húslevesét.
Tetszik tudni, ő olyan nekem, mintha
a második anyám lenne. Amióta az
eszemet tudom, mindig úgy törődött
mindkettőnkkel. Anyám szerint még
tejtestvérek is vagyunk Zolival.
– Igaz, ezt az én anyám is emlegette. Amikor egyikük beteg volt, akkor a
másik etetett, gondozott bennünket.
De hiszen ők is gyerekkoruktól ismerik egymást, még iskolába is együtt
jártak.
Dr. Pálfai visszament a beteghez, de
gyorsan vissza is jött.
– Nem értem! – mormogta. – Ha
más mondja, nem hiszem el!
– Olyan nagy a baj, doktor úr? – rémüldözött Zoli.
– Éppen ellenkezőleg! A maga édesanyja gyakorlatilag egészséges, nyoma sincs a gyulladásnak. De hogyan,
mitől gyógyult meg ilyen hirtelen:
nem értem! Pedig jó volna tudni, hátha másnál is beválik a módszer. Adtak
valamit a néninek?
A konyha üvegajtaján ki lehetett látni az utcára. Dr. Pálfai most hirtelen
megdermedt, táguló szemekkel meredt az utcára, majd nagyot kiáltva
kirohant az utcára, ahol éppen akkor
ment peckesen Kerepesi János, immár
a saját lábain.
Pálfai eléje ugrott:
– Jani bátyám! Nem hiszek a szememnek! Maga tud járni? Hogyan?
Mióta?
– Én se értem – mosolygott boldogan Kerepesi. Az a fiatalember, aki
ott áll a konyhaajtónál, az tett velem
csodát, ő meg egy kis fiúcska, ketten
csinálták. Nem tudom, hogyan. Pálfai
visszament a konyhába, és lecövekelt
Péter előtt:
– Beszéljen! Hogyan csinálta? Tudni akarom az igazságot! Mit tettek a
nénivel?
– Semmit! – válaszolták a fiúk. Kizárólag azt a csokor virágot állítottuk
melléje, amit Péter szerzett valahonnan. Szokatlanul illatos – hadarta Zoli.
Péter a sarokban állt, és magában
hálálkodott Apónak, mert bizonyosra
vette, hogy ő van a háttérben. De elTATAI PATRIÓTA
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mondani nem merte. Öntött magának
egy pohár vizet, mert megszomjazott
a nagy sietségben, de Zoli rászólt:
– Várj, ne abból igyál!
– Miért ne?
Zoli kapkodva elmondta az orvos
utasítását a kútvízzel kapcsolatban.
Péter a tarkóját vakarva tűnődött,
de a vizet nem itta meg.
– Akkor adj egy kannát, vagy akármit, és hozok a sarokról. Ezt vihetem?
– és felkapta a füles kannát.
– Viheted, de tedd rá a fedelét.
Ám Péter csak az udvari kútig ment,
ott megállt és hosszan bámult a kútba.
– Tisztuljon meg a víz! – hajtogatta
magában, minden erejét összeszedve.
Ezután felhúzott egy vödörnyi vizet,
átöntötte a kannába, s visszavitte a
konyhába.
– Tisztelt doktor úr, arra kérem, ebből a vízből is vigyen mintát, és a két
mintát egymástól függetlenül vizsgáltassa meg! Hiszem, hogy jelentős eltérés lesz a kettő között, ennek a javára
– és egy teli orvosságos üveget nyújtott át dr. Pálfainak.
– Mitől lenne különbség? – vette
át az üveget az orvos. – Talán valami
vegyszert öntött a vízbe?
– Ha így tettem volna, azt kimutatná a laborvizsgálat, de semmi ilyesmit
nem csináltam.
Pálfai szaglászta, majd meg is kóstolta a Pétertől kapott vízmintát.
– Különös, de ennek valóban nincs
rossz szaga, s az íze is rendes. Mit csinált a vízzel, fiatalember? Beláthatja,
hogy bemondás alapján nem vonhatom vissza a rendelkezésemet.
– S ha a vizsgálat engem igazol?
– Az más! Akkor természetesen,
visszavonom. Csak az a baj, hogy a
környék összes kútját végig kellene
vizsgálni.

– Kezdhetjük! – ajánlkozott Péter.
– Csupán annyit kérek, hogy holnap
vegyünk mintákat a házaknál. Ha eddig elviselték, egy napot már kibírnak.
Holnapra minden kútban tiszta víz
lesz, garantálom!
– Ez nem ilyen egyszerű! Egyetlen
nap is végzetes lehet.
Péter közben magában fohászkodott:
– Engedd, Apó, hogy leleplezzem a
titkomat.
– Megengedem! Zúgott fel a válasz
Péter elméjében.
– Nos, elárulok Önnek valamit,
doktor úr, ami eléggé hihetetlen lesz.
Én egy olyan képesség birtokában vagyok, ami túl van a józan emberi értelem határán. Kérem, nézzen bele a
kannába. Mit lát?
– Ugyan kérem! – lett ingerült
dr. Pálfai. – Nincs időm játszadozni,
várnak a betegeim.
– Tehát mit lát?
– Mit látok… mit látok! Természetesen, kútvizet.
– Jól megnézte? Merthogy ennek
borillata van. Talán kóstoljuk meg – s
egy üvegpoharat teleöntött. Bíborvörös bor csillogott a pohárban.
– Közönséges bűvésztrükk, de elismerem, ügyesen csinálta.
Zoli belekóstolt.
– Esküszöm, ez valóban bor, finom
száraz bor!
– No, akkor ebből is viszek mintát.
Sajnos, kocsival vagyok, nem kóstolhatok bele.
– Nem baj, doktor úr, a csomagtartójában egy csinos kis hordócska várja, tele ugyanilyen borral. Mondtam,
hogy különleges erők birtokosa lettem.
– Maga varázsló? – nézett hideglelősen az orvos.
– Igen! Pontosan erről beszéltem.
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fotó: grépály andrás zoltán
Piroska nénit is én gyógyítottam meg.
– Ha ez igaz, akkor jöjjön velem,
látogassuk körbe azokat a betegeket,
akik a közelben laknak. Használjuk ki
a képességeit, amíg lehet.
– Indulhatunk!
Zoli az egészből nem hitt egy szót se,
csak azt furcsállotta, hogy a komoly
doktor annál jobban felindult Péter
bolondozásán. Ő a szekrénynek dőlve
csak röhögött visítva, hiszen sosem
látta, hogy Peti bűvészkedni tud.
Indultak. Dr. Pálfai táskájából egy
füzetet vett elő, azt tanulmányozta figyelmesen. Az egész oldal tele volt írva
címekkel, sőt még lapoznia is kellett.
– Este lesz – gondolta Péter – mire
ezt a sok embert végig látogatjuk.
Nem lett este, még világos volt, amikor az utolsó betegtől kiléptek. Az orvos kis híján kezet csókolt Péternek.
Péter nagyon elfáradt a sok összpontosításban, de megérte. Mindenhonnan úgy jöttek el, hogy egészséges,
boldog embereket hagytak maguk
után. Péter kezét a homlokukra téve
magában mondta: gyógyulj!
A legutolsó beteg egy 10 éves kisfiú
volt, akit súlyos izomsorvadással kezeltek a helyi, s egy fővárosi kórházban, sajnos sikertelenül. Ágyban fekve
találták, feje mellett egy barna bársonymaci, azt simogatta, és suttogott
neki kedveskedő szavakat. Az anyuka
kisírt szeme vörös volt, de nem pa32

naszkodott, néma reménykedéssel nézett az orvosra.
Dr. Pálfai csak annyit mondott:
– Talán csoda történik… reménykedjünk, asszonyom!
A csoda megtörtént. A kisfiú anyja kezét szorongatva kísérte ki őket,
a kapuban sokáig integetett utánuk.
Maciját ekkor sem hagyta el. Jobb kezében fogta, és nem ejtette el. Anyukája mellette állt, és az örömkönnyeket
törölgette a szeméből. Péter meghatottan nézett vissza, s úgy érezte, ő
sem volt még soha ilyen boldog.
Nincs annál szebb, mint másoknak
örömöt szerezni gondolta hálálkodva.
– Köszönöm, Apó, Te embernek is bizonyára kitűnő lennél, ha hagynának.
Az ő szeme is bepárásodott, de
dr. Pálfainál sem volt másként.
– Árulja el, Péter, miként tett szert
erre a csodás képességre?
Péter nem kérette magát, őszintén
elmondott mindent.
– Ha még egy napig megmarad az
ereje, kérem, látogasson el holnap a
rendelőmbe.
– Ha még addig marad az erő, boldogan megyek! – ígérte Péter és komolyan is gondolta. Bár tehetném! – fohászkodott magában. – Ugye, ezt még
megengeded, Apó?
– Igen! – jött a válasz.
A szomszéd ház elé bútorokkal
megrakott teherautó érkezett. Költöz-

tek. Pillanatok alatt izmos férfiak vették körbe az autót, a házból is kitódultak a lakók, egy idősebb bácsi, görbe
hátú nénike, és egy fiatal, vézna lány.
A bácsi lekapott az autóról egy széket
és magasra tartva, diadalmasan bevonult vele a házba. A kislány egy dobozt
emelt le, a néni mindenáron át akarta
tőle venni, de a lányka nagy nevetéssel besietett a házba a dobozzal. Most
egy jókora szekrény következett, ami
ugyancsak nehéz lehetett, mert három
férfi állt hozzá, s nagy nyögéssel próbálták leráncigálni a platóról. Péter
széles jókedvében segíteni ajánlkozott.
Ő is vállát tartotta a szekrénynek, aztán észbe kapott, minek erőlködjenek?
S könnyedén, egymaga vette hátára a
nehéz bútordarabot, s általános döbbenetre egyedül indult vele a ház felé.
Még sasszézott is néhányat széles jókedvében.
A többiek megtapsolták.
– Az ember ki se nézne belőle ekkora erőt – mondta elismerőn az egyik
költöztető férfi.
– Na, ezt kapja el! – kurjantotta egy
ember a kocsiról. Egy hűtőszekrényt
tolt a plató végéhez.
Péter intett: – Jöhet! S a hátára vette a súlyos hűtőt, fütyörészve táncos
léptekkel vonult vele a házba. A férfiak
álmélkodva hümmögtek.
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véletlen találkozásokból
alakulnak ki a legszebb dolgok
Szakmaiságában és koncepciójában is egyedülálló a tatai „Schiffer Ervin” Nemzetközi Zenei Mesterkurzus, amelyet Schiffer Ervin brácsaművész és felesége, Sebestyén
Katalin hegedűművész alapított kilenc évvel ezelőtt. Tanításuk legfontosabb célkitűzése, hogy boldoggá váljon az a gyerek, aki hozzájuk megy tanulni. Egy hónapja ért véget az idei mesterkurzus, és Dezső Marianna, a Tatabányai Erkel Ferenc
Zeneiskola igazgatója, a képzés főszervezője már a jövő évi tízéves jubileumi mesterkurzust tervezgeti.
A legszebb dolgok az életben mindig valamilyen véletlen találkozásból
alakulnak ki, így történt itt is – meséli Dezső Marianna zongoraművész
a kurzus indulásáról. 2004-ben Marianna és párja egy nemzetközi zenei kurzuson vettek részt a Genfi-tó
partján lévő Morges városában. Itt
ismerkedtek meg a magyar származású művészházaspárral, Schiffer
Ervin brácsaművésszel, egyetemi tanárral és feleségével, Sebestyén Katalin hegedűművésszel, aki a brüs�szeli Királyi Konzervatóriumnak
volt tanára. A találkozásból barátság
lett, és az igazgatónő meghívta őket
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hazánkba, hogy a tatabányai zeneiskolában is tartsanak kurzust. Már az
első alkalommal sokan jelentkeztek,
hogy a világhírű művészektől tanulhassanak. Második évben Marianna
felvetette nekik, hogy nem messze,
Tatán, ahol ő is lakik, van egy gyönyörű szép tó, ahol lehetne olyan képzést
tartani, mint amilyen a Genfi-tó partján van. Schiffer Ervinéknek, akik
húsz év után objektív okok miatt új
helyszínt kerestek morges-i kurzusuknak, tetszett az ötlet. Együtt felkeresték Michl József polgármestert,
hogy megnézzék milyen lehetőségek
vannak Tatán egy ilyen zenei képzés

megvalósítására. Miután a városvezető is nyitottan fogadta az ötletet,
az igazgatónő és férje elkezdte szervezni az első mesterkurzust. Azóta is
minden évben ketten szervezik a tíz
napos tatai képzést, amelynek Ervin
bácsi és Kati néni – ahogyan Marianna nevezi őket – a művészeti vezetője
és tanára. A brácsaművész váratlan
halála óta (2014. július 9-én hunyt
el) felesége már egyedül viszi a kurzus művészeti vezetését, de ugyanazzal a szeretettel, türelemmel, odafigyeléssel, ahogyan azt korábban
férjével is tette. A képzés a világhírű
művészre emlékezve tavaly felvette a
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„Schiffer Ervin” nevet. Múlt nyáron a
kurzus résztvevői platánfát ültettek
a tanár úr tiszteletére a Sirály panzió
kertjében, a város pedig emléktáblát
állított neki. Idén ezen a helyszínen
kezdődött a tanfolyam: gyertyagyújtással emlékeztek a művészre.
Schiffer Ervin és Sebestyén Katalin
magyar származásúak, mindketten
a budapesti Zeneakadémiára jártak.
Annak elvégzése után mentek külföldre, hogy a békebeli legnagyobb
művészektől tanulhassanak. Ervin
Zathureczky, Bartók és Weiner tanítványa volt. Katalin Gertler Endre hegedűművész miatt ment ki Brüsszelbe, hogy tőle tanulhasson. – Olyan
szellemiséget hoznak a békebeli zenei kultúrából ide a kurzusra, amely
pótolhatatlan. Amíg ez tart mindenképp ki kell használni, és át kell
adni a következő generációnak, hogy
továbbvigyék – mondja Marianna a
művészházaspárról, akik 2011-ben
Tata város díszpolgári címét is megkapták.
Schiffer Ervin nemcsak brácsaművész, hanem kiváló zenepedagógus is: az amszterdami Sweelinck
Conservatorium, az Utrechts Conservatorium, a Brabants Conservatorium, a brüsszeli Conservatoir Royal
de Musique és a Chapelle Musicale
Reine Elisabeth „professor extraordinaire” művésztanára volt. Sebestyén Katalin a brüsszeli Conservatorie Royal de Musique tanszékvezető
professzora, a Chapelle Musicale
Reine Elisabeth tanára, valamint a
„Nemzetközi Erzsébet Királynő Verseny” művészeti tanácsának tagja.
Ma is aktívan koncertezik, több CD
felvétele is megjelent már. – Kati
néni és Ervin bácsi olyan pedagógusok, amilyenekkel én még soha életemben nem találkoztam – meséli

az igazgatónő, – hihetetlenül szerények, amely mögött hatalmas tudás
és szeretet van. A házaspár együtt és
külön is bejárta az egész világot, sokfelé koncerteztek és tartottak kurzusokat Spanyolországtól egészen
Amerikáig. – Mindenhová hívták
őket, ahol tanítványuk volt, tavaly a
Zeneakadémiára is meghívták Ervin
bácsit, kicsit a mi kurzusunknak köszönhetően, de ebből a tanár úr halála miatt már nem lett semmi – mondja a zongoratanárnő.
A mesterkurzust minden évben a
hegedű, brácsa, gordonka és zongora hangszerekre, valamint a kamarazenére hirdetik meg. Az oktatók
egytől egyig neves hazai és külföldi
muzsikusok, akik szinte mindnyájan
a kezdetektől részt vesznek a tatai
programban. A hegedűsöket Katalin
korrepetálja, a brácsásokat korábban Ervin, ma pedig már tanítványa,
Marc Tooten belga brácsaművész
oktatja. Tooten a dél-hollandiai Filharmonikusok első szólistája, pályafutása során neves zenekarok brácsa
szólamvezetője volt. Szólistaként
bejárta a fél világot. Tanít a leuveni
Lemmens Intézetben és a maastrichti Konzervatóriumban is. A gordonkás hallgatók Botvay Károlytól
leshetik el a mesterfogásokat. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas csellóművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem tanára és az idén harmincéves Budapesti Vonósok alapító
művészeti vezetője. Gyakran vezet
Schiffer Ervin 2013-ban
fotó: izsáki zsuzsanna
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Botvay Károly tanítványával
fotó: izsáki zsuzsanna

nemzetközi cselló és kamarazenei
kurzusokat, számos lemezdíjat kapott már. Az évek során egyedül a
zongoratanár személye változott.
Kezdetben Hegedűs Endre Kossuth-díjas zongoraművész, majd Kemenes András, a Zeneakadémia professzora oktatta ezen a hangszeren a
fiatalokat. Hat éve a Liszt-díjas Baranyay László zongoraművész vette át
a zongoristák képzését. A muzsikus
a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, több nemzetközi zongoraverseny díjnyertese.
A tanítás mellett rendszeresen tart
mesterkurzusokat itthon és külföldön egyaránt. Tanítványai számos
versenyen nyertek már díjakat.
A kurzus alapvetően a kamarázásra, a közös muzsikálásra épül.
Emellett minden diák kap szóló
hangszeres órákat. A tíz napos képzés alatt minden diákot beosztanak
egy általa kezdeményezett műhöz,
amelyet együtt gyakorolnak, és adnak elő a közös produkciók során.
– A fiatalok ismerik valamennyire
a darabokat, de együtt még sosem
játszották, közösen dolgoznak rajtuk tovább. Aztán ebből születnek a
fantasztikus házi hangversenyek és
a kurzust záró gálakoncert – mondja Marianna. A kurzus másik koncepcióját ritkán fogalmazzák meg.
Ez tulajdonképpen Katalin és Ervin
tanári hitvallása, amelyet egész életükben képviseltek. – Céljuk, hogy az
a gyerek, aki odamegy hozzájuk, boldog legyen, boldoggá váljon attól az
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oktató-nevelő munkától, amelyben
részesül, attól a művészeti tevékenységtől, amelyet végez, attól a hangulattól, családi légkörtől, amelybe
belekerül – osztja meg velem a zongoraművész, aki teljes mértékben
azonosul ezzel a hozzáállással, és
többek között ennek tudja be a kurzus sikerességét.
A nyár végi képzésre a világ minden tájáról érkeznek a 14-26 év
közötti fiatalok. Egyszer összeszámolták, a kilenc év alatt több mint
kétszáz növendékük volt körülbelül
húsz országból. Idén legmesszebbről
Argentínából érkezett gyerek, hogy a
világhírű tanároktól tanuljon.
– Eljutottunk odáig, hogy a diákok egymásnak adják a hírt, illetve
a tanárok is hozzák növendékeiket,
akikkel munkájuk során kapcsolatba
kerültek a világ különböző pontjain
– mondja az igazgatónő.
A gyerekek motivációja vegyes.
Van, aki azért jön, mert felvételire
készül akár ide, akár Brüsszelbe;
van, aki diploma hangversenyre készül; van, aki a kamarazene öröméért. – Olyan diák is akad, aki csak egy
darabot szeretne megtanulni attól az
embertől, akinek annak idején Weiner megtanította – árulja el a zenetanárnő.
A diákok felkészülten érkeznek a
kurzusra, összeállítanak egy repertoárt, amelyet a tíz nap alatt meg
szeretnének tanulni. Ezek között
vannak hatalmas versenyművek,
szonáták, klasszikusok, romantikusok, 20. századi kamaraanyagok,
vonós duók, triók, quartettek, quintettek. Annak érdekében, hogy mindenkire ugyanannyi idő jusson szólóból és kamarazenéből egyaránt,
gondosan összeállított órarend szerint zajlik a több nyelvű tanítás. Erre
komoly szükség van, mert egy kurzuson átlagosan negyvenöt-ötvenöt
növendék vesz részt. Az órákon kívül
reggeltől estig gyakorolnak a fiatalok. A kurzus óráinak a Menner Bernát Zeneiskola biztosítja a helyszínt.
Továbbá a református gimnázium, a
fenyőtéri zeneiskola és a hallgatókat
elszállásoló panziók is szívesen bocsájtanak rendelkezésre termeket a
gyakorlásra.
– Mivel városnézésre kevés idő
van, a kurzust mindig kisvonato-

zással kezdjük, hogy a diákok kicsit
megismerjék Tatát, és ne csak a panziót, a zeneiskolát, és a koncertek
helyszíneit lássák a tíz nap alatt
– meséli Marianna. A napot mindig
közös vacsorával zárják, ahol van idő
arra, hogy a hallgatók elbeszélgessenek egymással és a tanáraikkal.
Marianna mint a Concerto Nonprofit Kft. vezetője 2007-ben átvette
az akkor már hét esztendőt megélt
Tatai Barokk Fesztivál szervezését.
Pont abban az évben, amikor az első
mesterkurzus indult. Így óhatatlanul
adódott a lehetőség arra, hogy a kurzuson résztvevő gyerekek, akik folyamatosan játszanak barokk zenét,
bekapcsolódjanak a fesztivál programjába. Az igazgatónő kezdetben
barokk vacsorákat, jelmezversenyt,
kis színházi előadásokat, kirakodóvásárt is szervezett, de ezeknek
a programoknak nem volt akkora
keletje, mint a koncerteknek, amelyekre sokan eljöttek. – Így maradt a
zene egy-egy zenei, képzőművészeti
előadással fűszerezve – mondja sajnálattal a zongoratanárnő. A kurzus
gálakoncertjei ma már óriási közönség előtt zajlanak, a zeneiskolában
rendezett házi hangversenyekre is
sokan besétálnak a fesztivál idején. A
barokk program a komolyzenei növendékeknek számos szereplési lehetőséget biztosít, amelyre minden
olyan fiatalnak nagy szüksége van,
aki színpadra készül, és meg akarja
mutatni magát.
Az igazgatónő, aki már jó pár zenei

kurzuson részt vett itthon és külföldön, sehol nem tapasztalt ilyen családias hangulatú képzést, egymásra
odafigyelő közösséget. – Itt mindenki ismer mindenkit, segítik egymást,
még azt is, akinek kicsit szerényebb
a tudása. Nem hátráltatják egymást,
sőt a kamarazene, az együtt muzsikálás óriási húzóerő mindenki számára – mondja Marianna, aki idén
először koncertező művészként is
szerepelt a barokk fesztiválon: a kurzus professzoraival játszott közösen
a nyitókoncerten, óriási sikerrel.
A kurzus szervezésével járó sok
munka ellenére az igazgatónő nem
fáradtan kezdi meg a tanéveket a
zeneiskolában, hanem minden esztendőben feltöltődve, újult erővel fog
neki az intézmény vezetésének, a növendékek tanításának. A diákoknak
minden szeptemberben részletesen
beszámol az augusztusi kurzusról,
hangsúlyozva, micsoda lehetőségek
vannak itt a közelben azoknak, akik
komolyan gondolják a pályát.
A jövő évi jubileumi programra
sok mindennel készülnek, többek
között egy kiadványt szeretnének
megjelentetni dvd melléklettel a kurzus tíz évéről. Ennél többet azonban
nem árult el a zongoratanárnő. Jövőre minden kiderül.
Pállné Bodonovich Ágnes

Idei záróhangverseny
fotó: izsáki zsuzsanna
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nekem a feleségem a múzsa
Hetvenhatodik születésnapját ünnepli Szentessy László grafikusművész, akinek nemrég kiállítása nyílt a Városi Képtárban. A két esemény apropóján Lévai Ádám készített
vele interjút.
Hetvenhatodik születésnapod alkalmából szeretettel köszöntünk mint
igazi patriótát a Tatai Patriótán keresztül. Életedben azonban nemcsak
Tata, hanem másik két helyszín is
meghatározó volt. Melyek ezek?
Életem első meghatározó helyszíne Esztergom volt, ahol gyermek- és
ifjúsági éveimet töltöttem. Mind a
mai napig erősen kötődöm hozzá és
az ott tevékenykedő művészeti céhhez, amelynek alapítása óta tagja vagyok. Ezzel a társasággal számtalan
hazai és külföldi kiállításon vettem
részt.
Visszatérve
gyermekkoromra...
mindig erősen vonzódtam a rajzoláshoz, már tizenegyéves koromban rajzolni jártam nagybátyámhoz, autodidakta módon tanultam a grafikát.
Érettségi után polgári származásom
miatt nem láttam nagy jövőt az ilyen
irányú továbbtanulásban. Dolgozni
36

kezdtem a Jármű Közlekedési Vállalatnál különböző részterületeken,
szabadidőmben pedig rajztáblával
az oldalamon, táskámban pasztell
készlettel, ceruzákkal róttam az
utcákat a Szent Tamás-hegytől a
strandig. Természetes dolog volt ez
akkor a művészeti élettől pezsgő
Esztergomban. Itt ismerkedtem meg
Évával, feleségemmel, aki akkor végzett pedagógusként, és Neszmélyre
helyezték. Vele mentem. Harminchárom éves voltam. Választhattam,
hogy jobb fizetésért és plusz prémiumokért visszajárok Esztergomba
garázsmesternek, vagy családommal
maradok, és (egy évig képesítés nélküliként) ott tanítok, majd pedig az
Egri Főiskolára járok. Kevés volt a
pénzünk, de a gyerekek, Balázs és
Noémi mindenért kárpótoltak bennünket. Így legalább együtt, harmóniában tölthettünk a szüneteket a
Duna-parton. Kicsi volt a hely, ahol

laktunk: „suszter-polcot” építettem
a házba, hogy ott tudjak rajzolni.
Életem következő fontos helyszíne Tata, ahol alkotói módszerem és
pedagógiai munkásságom kiteljesedett. 1992-ben költöztünk Tatára.
Feleségem, Éva a tatai művelődési
ház igazgatói pályázatát nyerte el, én
pedig az Eötvös József Gimnáziumban kaptam katedrát, ahol 2008-ig,
70 éves koromig nagyszerű testületben taníthattam nagy örömmel.

A művész életében nagyon fontosak
az inspirációk, akár belső (család,
barátok), akár külső dolgokra gondolunk, a véletlenekre és a magától értetődő, fejlődő történetekre. Téged kik
és milyen dolgok inspirálnak?
Nekem a feleségem a múzsa, neki
köszönhetem, hogy hagyott rajzolni,
inspirált, tolt előre a tanári pályán,
szorgalmazta, hogy képezzem maTATAI PATRIÓTA
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gam. Enélkül vasárnapi
hobbiként éltem volna
tovább mindezt. Ő ébresztette fel bennem a
történelemre és a napi
történésekre való reflektálást. Ez azután ment
magától tovább, de a lökés, támogatás, az kellett…
Továbbá családi események, évfordulók inspiráltak. Például az első
szívátültetésre
(1968ban) készítettem a feleségemnek egy rajzot.
Miután megkapta, megható sorokat írt vissza.
A zenei hatások mindig
is érdekeltek, és megihlettek. Ebből született
a Carmina Burana nagy
sorozat vagy a Shakespeare szonettjeihez készült rajz-sorok. Életem
folyamán rengeteg útirajzot készítettem itthon és
külföldön. Nem fotózom,
hanem rajzolok. A csoportos kirándulásokon
mindig igyekeznem kell,
hogy ne rám várjanak
a többiek, mert valahol
még rajzolgatok. A régi
mesterek is nagyon hatottak rám, számtalan
példaértékű művük óhatatlanul
visszaköszön
rajzlapjaimon. Családom
származása (iparos família) is visszatérő témám,
például a Mesterség
dicsérete című rajz-sorozatban. A történelmi
múlt is mindig fontos
volt számomra, ez a mai
napig meglátszik munkáimon is.
Pedagógiai munkásságod – kollégáid és tanítványaid szerint is – példaértékű, több ezer diákot vezettél be
a rajz fortélyaiba és a művészet ismeretébe. Van visszaigazolás?
Fiatalok között mindig nagyszerű
dolgozni és élni. Általános iskolában
kezdtem tanítani, és később, ahogy
értem, megadatott az is, hogy gimnazistákat oktathattam. Szellemi
frissülést adott mindkettő, főleg az
átmenet. Utólag is nagyszerű érzés,
TATAI PATRIÓTA

amikor pályaudvaron, mondjuk Budapesten mosolyogva rám köszönnek: – Mi újság, Tanár Úr? Veled mi
van? Hol vagy? Azt nem tapasztaltam soha, hogy elfordítják fejüket, és
nem akarnak megismerni. Ebben a
léleklopó világban ez is nagy dolog.

Látjuk, hogy immár hét éve – nyugdíjba vonulásod óta –, alkotói kedved
töretlen, tele vagy ötletekkel, amelyeket megvalósítasz. Nemrég nyílt kiállításod a Városi Képtárban (Gútay

Galériában), amelyre minden városban és városon kívül lakót szeretettel
várunk. Milyen rajzokat válogattál
össze?
Jöjjenek el, meglepetés lesz a válogatott anyag! Nekem is!
Isten éltessen, Laci Mester!

Lévai Ádám
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SZÍV, LÉLEK, HIT
a szeretet istene a szeretetszolgálatokban cselekszik

mmsz fotója

Kozma Imre római katolikus pap, irgalmasrendi szerzetes, a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke augusztus
20-án megkapta Tata Város Díszpolgára címet. A Szeretetszolgálat megalakulását követően Imre atya komoly segítséget nyújtott a Tatai Csoport megalakulásához, hogy a város
és környéke szegényeihez, rászorulóihoz is eljuthasson a
terheik viselését megkönnyítő támogatás. Az irgalmasrendi
szerzetes a Máltai Szeretetszolgálat hivatásának jelenkori értelmezéséről osztja meg velünk gondolatait.

Ezer évvel ezelőtt a szentföldi
zarándokokat fosztogató, gyilkoló
szaracénok (mohamedánok) ellenében, hívő testvéreink védelmére jött
létre Jeruzsálemben a Máltai Lovagrend.
Ma ismét találkozunk a népek országútján, amikor a Magyar Máltai
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Szeretetszolgálat képviseletében az
Európába bevándorló mohamedánok hosszú út során szerzett testi –
lelki sebeit gyógyítjuk, és szembesülünk egy új életfelfogás kihívásával,
amely gyengeségnek tartja keresztény hitünk emberszerető jóságát.
Ilyenkor kötelező feladat, hogy újraértelmezzük máltai hívatásunkat,
amely a lélek erejére hagyatkozik a

kard ellenében is. A hivatás válasz
Isten hívására. A válasz egyben választás is. Az egészből mindig csak
egy rész a miénk, s csak erre tehetjük
fel életünket. Ugyanakkor csak olyan
szolgálatot szabad, érdemes elfogadni Istentől, amelyért érdemes élni,
s amely értelmet ad halálunknak is.
Máltai hivatásunk jelmondata: A hit
védelme és a szegények támogatása.
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a hit védelme
A világnak a Szeretet Istenére van
szüksége. A Szentatya, XVI. Benedek
pápa első enciklikája is erre utal,
amelynek címe: Deus est Caritas (Isten a Szeretet).
Isten többet akar adni nekünk,
mint amit kérni szoktunk vagy várunk Tőle. Többet, mint testi egészséget, mint eledelt, ruhát és hajlékot,
mint evilági eredményeket, hírnevet
és sikert. Önmagát akarja adni. Szeretetkapcsolatot kínál fel és azt, hogy
Belőle éljünk. A hitetlen, istentelen
világ embere vonakodik, mert nem
kívánja feladni öntörvényű életvitelét, úgymond félti Istentől szabadságát, amelyre oly nagyon érzékeny.
Csakhogy Isten számára semmi sem
fontosabb, mint az ember szabadsága, mert szeretetkapcsolatot akar velünk, amelynek feltétele a szabadság.
Ezért vezeti ki népét az egyiptomi
rabszolgaságból, ahol az kiszolgáltatott, jogfosztott volt, és reménye sem
lehetett, hogy önerejéből megszabaduljon. Szabaddá tette, hogy szövetségese lehessen, és parancsolatokat
adott, hogy az ember megőrizhesse
ajándékba kapott szabadságát, s ne
hódoljon más isteneknek, nehogy ismét függő viszonyba süllyedjen.
Isten Jézus Krisztusban új dimenziót nyit minden ember számára,
megnyitja a szabadulás kapuját, mert

saját erőből nem vagyunk képesek
kiszabadulni bűneink börtönéből.
Az ember létrendi kapcsolatban van
az Istennel. Az Isten teremtménye,
Isten képére formált, s az Istentől
függ az élete. Ezzel a gyökeres Istenhez tartozással szöges ellentétben áll
az, hogy az ember vétkezik, s elidegenedik Istentől és önmagától. Belső
ellentmondásban él, nem az, akinek
lennie kellene. Belső zavarai arról
árulkodnak, hogy nem ura vágyainak, s kihasználja embertársait. Ebből az egzisztenciális kátyúból vezet
ki az Isten a bűnbánat és bűnbocsánat által, amely megadja az embernek a lehetőséget, hogy Isten akarata
kerüljön élete középpontjába, amely
megkapaszkodásunk s mindennapi
újrakezdésünk záloga. A bűnbocsánatban feloldódik minden létező
ellentét Isten és ember, ember és
ember között. Az ember fölszabadul
bűnei terhétől, és megújul létében,
kibékül Istennel és embertársaival.
Ez az egyetemes kiengesztelődés ma,
az egységet kereső világban időszerűbb, mint valaha.
Szekularizált világunkban – amelyben nincs helye Istennek, s úgy tűnik,
hogy sokan jól megvannak Isten nélkül – a hit védelme azt jelenti, hogy
az embereket vissza kell vezetni
Krisztushoz, és segíteni kell őket abban, hogy kibékülhessenek Istennel.
mmsz fotója

A szegények támogatása
Világunk reménytelenül kettészakadt. Az emberiség nyolcvan százaléka él szegénységben s részben
nyomorban az éhhalállal küszködve,
s mindössze húsz százaléka él jólétben. Eközben a cinizmus ruhájába
öltözködő kísértet járja a világot sajátos ígéretével: jövőnk a jólét, ami
gondtalan anyagi helyzetet teremt
mindenkinek. Ugyanakkor nincs jogunk megkérdőjelezni a szegények
azon elemi igényét, hogy ők is szeretnének jólétben élni, még akkor is ha
az nem lehet osztályrészük. A „tisztes szegénység” fogalmát juttatja ez
eszünkbe, amelyre az idősek még
emlékezhetnek.
A jóllét az életminőség foka, amely
a szükséget szenvedők számára is
testi, szellemi, lelki, közösségi jóérzetet jelent a WHO meghatározása
szerint.
Krisztus, aki értünk emberré lett, a
szegények sorsát választotta, és azonosulva velük ránk bízta a szegények
szolgálatát: „Amit egynek tesztek,
nekem teszitek”. Jézus követése nem
elmélet, hanem élet, s ráadásul az
üdvösség útja.
A szegénység sohasem lesz teljesen megszüntethető a földön az emberi önzés miatt, amelyet az evilági
szemlélet és a napjainkban meghirdetett szabad verseny inkább támogat, mint visszafog, s már csak ezért
sem hagyhatjuk magukra a szegényeket.
Ma, amikor egyre növekszik a leszakadók tábora, nem elégedhetünk
meg a szegények valamilyen szintű
megajándékozásával, támogatásával.
Elérkezett az idő, amikor a szegények
helyzetének megoldása mindenkitől
megkívánja a javak megosztását, legfőképpen a jólétben élőktől.
A világ jövője a szegények kezében
van. Nincs más út, mint újra felismerni a testvériség igazságát, és a szolidaritás parancsának engedelmeskedve megosztani a javakat.
A Máltaiak a szegények szolgálatában Krisztus művét folytatják, aki
azért jött, hogy életünk legyen, nem
csupán jobb, hanem teljesebb. Ma a
hittartalom önmagában nem győz
meg, csak a tanúságtétel, azoknak az
élete, akik által Jézus ma is cselekszik.
Kozma Imre atya
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Esterházy Miksától az új sportcsarnokig

A Tatai Atlétikai Club története
röviden
Sportegyesületek létrejötte - a Felvidék
szerepe
Az első magyarországi sportegyesületnek az 1510-ben alakult késmárki lövészegyletet kell tekinteni. „A sportegyesületek egyértelműen a magyar Felvidéken
indultak útjukra, Selmecbányán, Lőcsén,
Körmöcbányán, Besztercebányán és Iglón. Aztán a 16. század végén már Sopron, Székesfehérvár, Pozsony és Vác is a
lövészegyletek megalakulását jelzi.”(1)
Így a lövészegyletekben tömörült városi
polgárság a fegyverforgatást rendszeresen és szervezett keretek között gyakorolhatta. Tehát a lövészegyletek valódi
létrehozója a gyakorlati élet volt.
A TAC elődje, gr. Esterházy Miksa
sportegylete

A magyar sportegyleti életben a 19.
század második felében rohamos fejlődés következett. A német ún. szobai
testedzés egyre jobban eltolódik az angolszász szabadtéri edzés felé, melynek
magyarországi élharcosa a tatai gr. Esterházy Miksa volt. Esterházy, az angol és
amerikai sportélet kiadós ismeretében,
1875 júniusában tatai birtokán megalapította a Tatai Iparosok és Iparosifjak
Sportegyletét. Majd ennek gyakorlati
tapasztalataira építve Budapesten létrehozta a MAC-ot (Magyar Athletikai Club).
(Több kutatás is azt valószínűsíti, hogy
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ez az Esterházy által alapított sportegylet és az 1875-ös alakulási év tekinthető
a TAC elődjének, amely 35 évvel megelőzi az 1910-es, eddig hivatalosan használt
alakulási évet!)
Visszatérve a tatai iparos egylethez,
az alapszabályában világos célokat és
nemes törekvéseket jelöltek meg, „az
iparososztályt, barátságos és szabad ég
alatti edző játékok által társítani. Az iparost az üde lég élvezetével összekapcsolt
alkalmas mozgásban részesíteni.”(2) A
szabadidősport célját és hasznosságát
ma sem lehetne egyértelműbben meghatározni. Az egyletben, hétvégeken ötven-hatvan tatai felnőtt és tanonc űzte
a méta elnevezésű sportot, amely folyamatosan hozzájárult edzettségük növeléséhez is. A klub elnöke Farkas Ferenc, a
titkár pedig Vigh János volt, a kék-sárga
(arany) szín és a griffmadár mint címerállat megegyezett az Esterházyak családi címerével.
A Tatai Atlétikai Club megalakulása(?)
változó elnevezések

A 19. század utolsó éveiben sorra alakultak a sportegyesületek, 1890-ig mintegy negyven magyar városban jött létre
atlétikai klub, köztük Komáromban és
Esztergomban is. Ekkor több tényező
együttes hatása is segítette a szervezett
magyar sportmozgalom erősödését. Az
egyik az iskolai testnevelés kötelezővé
tétele, a másik az olimpiai eszme életre
hívása és az első újkori olimpiai játékok
rendezésének felajánlása Magyarországnak, a harmadik pedig az ezeréves Magyarország ünnepe, melyben a testnevelés és a sport kiemelt szerepet kapott.
A századfordulót követő években a
két község, Tata és Tóváros külön-külön
élte mindennapjait. Tatán már 1907-ben
megalakult a TTK (Tata-Tóvárosi Testedzők Köre), majd 1910-ben Tóvároson a Tata-Tóvárosi Atlétikai Club. Az új
egyesületről a következő években szinte
alig lehet érdemleges információt találni,
csupán egy-egy alkalmi futballmérkőzést, illetve atlétikai versenyt említenek
pár sorban a helyi újságok. A folyamatos
működést nehezítették a világháborús
körülmények, és különösen az, hogy több
sportvezetőt és játékost behívtak katonának.
A Tata-Tóvárosi Híradó 1919. 8. száma hírül adja, hogy az újjáalakult TAC
elnökévé Bart Istvánt, titkárnak pedig
Leopold Sándort választották, és futball,
atlétikai, úszó, sakk, tenisz és turista
TATAI PATRIÓTA
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szakosztályokat is alakítottak. (Az 1950es évek városvezetése ezt az eseményt
tartotta a TAC alakulási évének, melyről
több korabeli dokumentum is tanúskodik!) „Azonban fél év sem telik el, és a
TAC, Pyber Béla személyében új elnököt
választott, a titkár pedig dr. Mihály Géza
lett, aki 1920-1946-ig tölti be ezt a tisztséget.”(3)
Ezekből az évekből említésre érdemes,
hogy 1920 szeptemberében dr. Karafiáth
Jenő államtitkár egyik nemzetgyűlési beszédében a „létrehozandó Testnevelési
Főiskola helyszínéül Tata-Tóvárost hozta
javaslatba.”(4) A TAC vezetősége támogatásáról biztosította a kiváló sportvezető
javaslatát. „A főiskola ügyében 1924-ben
még egyszer felcsillant a remény, hiszen
akkor már az államtitkár az Országos
Testnevelési Tanács elnöke volt, de az új
intézménynek végül Budapest adott otthont.”(5)
A város sportéletének megélénkülését
tükrözi a TTK többszöri újjáalakulása,
egyesülése és névváltoztatása. Jó példa erre a TTK futballcsapata, amely az
1920-as években a területi MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) bajnokságban játszott MOVE-TTK néven, „majd
1925-től újra TTK névvel az MLSZ Nyugat-magyarországi Kerület Győri alosztályában.”(6)
„A TAC folyamatos létesítménygondjainak megoldására jó ötletnek bizonyult
az Agostyáni utcai honvéd laktanya parancsnokságának javaslata a katonai gyakorlótér egy részének, az ún. Homokrosta
területén történő pályaépítésre. A létesítmény futballpályát és 400 személyes
fedett lelátót foglalt magában, melynek
avatását 1921. május 22-én tartották a
Székesfehérvári Katonaválogatott – TAC
mérkőzéssel, melyen a vendégek 4:2-re
győztek.”(7) Majd a következő években
újabb fejlesztések következtek, a fedett
lelátó 600 férőhelyesre bővült, valamint
teniszpályák, öltözők és szertár is épült
az Országos Testnevelési Tanács és a tatai Takarékszövetkezet 40 millió koronás
támogatásával. Az új létesítmény, a jobb
lehetőségek vonzották a jó futballistákat
a TAC-hoz, melynek eredményeként az
1930-as évekre kiváló csapata lett a városnak. 1936-ig a dunántúli I. osztályban
játszottak, majd a kiesést követően az ún.
Duna-szakasz következett. Ezzel egy időben előremutató cikk jelent meg a helyi
tac engedélyével
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újságban: „A tatatóvárosi futballcsapatok
az utóbbi időben nagyon gyengén szerepeltek. Ez arra késztette a helyi sportembereket, hogy a tatatóvárosi futballsport
megmentése érdekében felvetették a két
egyesület, a TAC és a TTK közti fúzió kérdését.”(8)
A fúzió gondolata mögött inkább a két
község egyesítési törekvéseit kell keresni. Ezt követően felgyorsultak az események, mindkét egyesület egyetértett a
másikkal való egyesüléssel. „Az alakuló
közgyűlést 1938. április 10-én tartották
az Ipartestület székházában. A résztvevők a Tatatóvárosi Sport Egylet nevet és
a fekete-fehér egyesületi színeket fogadták el. Az új egyesület elnöke dr. Reviczky
István lett.”(9)
A második világháború megpróbáltatásai visszavetették a város sportját. A
sportolók nagy részét és több, a sportot
támogató mecénást behívtak katonának
vagy elvitték munkaszolgálatra. Ezekben
az években inkább csak a piarista főgimnáziumban 1924-ben Öveges József alapította Révai Sport Club és a Levente
Egyesület fejtett ki sporttevékenységet.
1945-ös fordulat – megszűnés, káros
széttagoltság

A nagy világégést követően a TAC
sportlétesítmények szomorú képet mutattak: leégett lelátó, eltűnt deszkakerítés, romokban heverő öltözők és a belövésektől gödrökkel teli pálya. A sportolók
közül többen soha nem tértek haza.
„1945. július 28-án a Keresztény Polgári Körben megalakult a MÁV-TACMADISZ, a város háború utáni első
sportegyesülete dr. Mihály Géza elnök
irányításával.”(10) Ezekben az években
a TAC-nak a labdarúgáson kívül úszó, atléta, vízilabda és birkózó-ökölvívó szakosztálya is volt. Eközben országos sportvezetői körökben Tatát egyre többször
emlegették a leendő olimpiai felkészítés
helyszínéül, még Elek Ilona a neves vívó
is megszólalt Tata mellett, „azért esett
Tatára a választás, mert olyan párás éghajlatú helyet kerestek, amely legjobban
hasonlított London éghajlatához.”(11)
Erre az időszakra esik – rövid működést követően – a MÁV-TAC-MADISZ
megszűnése, és létrejött a csak labdarúgó szakosztályt működtető Szakszerve-

zeti TAC, melynek elnöke Dojcsán Imre
lett, a labdarúgó szakosztályt Cserfői
Imre és Hüttner László vezették. Az egyesület folyamatosan súlyos pénzügyi és
vezetői gondokkal küzdött, és előrevetette árnyékát a szétesés lehetősége, amely
1952 tavaszán be is következett, hiszen
követve a hibás országos tendenciát,
cégenként szervezett egy-két szakosztályos kis egyesületek jöttek létre, így a
Postás, a Törekvés, a Cipőgyár, a Textiles,
a Gyógyszertári Központ, a Vízmű, a Vörös Meteor, AKÖV, valamint a Spartacus.
Ezek a névjelölések szoros helyi, vállalati
kötődést is feltételeztek. Ez a széttagoltság azonban rendkívül sok kárt okozott a
város sportéletében, hiszen nagy részük
életképtelen volt, ezzel a TAC név is feledésbe merült.
A Tatai Atlétikai Club újjászervezése

Az 1960-as évek végén egyre többször
és egyre több helyen felvetődött az egységes városi sportegyesület létrehozásának lehetősége. Erről dr. Nagy Sándor,
korábbi TAC elnök így nyilatkozott 1985
novemberében a Dolgozók Lapja megyei
újságnak: „a kis egyesületekből 1971.
október 23-án egy nagy alakult, mely
újra TAC lett. Eck Tibor lett az ügyvezető
elnök, én pedig az elnök, ez azóta is így
van. Tizennégy éve labdarúgó, kajak-kenu, asztalitenisz, vívó, sakk, súlyemelő,
tájfutó és kosárlabda szakosztályokkal
indultunk, és ez máig sem változott.” Pár
év alatt a TAC az ismeretlenségből újra
országosan elismert sportegyesület lett,
az országos ranglistán a 37. helyre került.
Az egyesület vezetősége 1985. novemberi ülésén sikeres időszakról adott tájékoztatást: „megépült az atlétikai pálya, a
füves futballpálya, a kajak-kenu tanmedence, a kosárlabda és kézilabda pálya,
valamint a Május 1. út mellett az AGROKER átalakított épületében a tornaterem,
az edzőterem öltözőkkel és fürdővel. A
szakosztályok közül a súlyemelő az NB
I-be került, világ- és Európa-bajnokokat
nevelt, a kajak-kenu szakosztály válogatottakat adott, a kosarasok 1977-ben, a
vívók 1978-ban, míg a női kézilabda csapat 1979-ben került az NB II-be.”
A TAC történetében az 1980-as évektől
sikerek és eredménytelenségek, szakosztályok megszűnése, önállósodása, valamint súlyos pénzügyi nehézségek váltogatták egymást. Ezen időszak egyesületi
elnökei – dr. Nagy Sándor, Molnár László
és Kiss János – nagyon sok erőfeszítést
tettek a stabilabb helyzet megteremtése
érdekében, új támogatók kapcsolódtak
az egyesülethez, a tornatermi edzéseket
igénylő szakosztályok a város különböző
oktatási intézményeitől bérelt termekben tarthatták edzéseiket. Ennek ellenére a ’80-as évek végére jelentős pénzügyi
nehézségek keletkeztek a TAC-nál, és a
vezetőség jobbnak látta, ha egyesülést

41

MOZGÁSBAN
kezdeményez az 1962-től működő Tatai
Honvéd Rákóczi SE-vel, és így 1986-ban
létrehozták az új egyesületet a Tatai Honvéd Atlétikai Clubot, a THAC-ot.
Annak ellenére, hogy „a pénzügyi feltételek nem adtak lehetőséget kiemelkedő sportolók versenyeztetésére”(12)
a labdarúgók a ’90-es évektől NB III-ban
és 2002-ben NB II-ben is sikeresen szerepeltek, majd az egyesület 2008-ban
súlyos pénzügyi gondokra hivatkozva a
labdarúgó szakosztályt megszüntette, és
a továbbiakban csak a gyerekfocit támogatta. Az egyesület történetében a 90-es
évek végéig, a szakosztály megszüntetéséig a súlyemelők érték el a legkiválóbb
eredményeket: 1980-ban magyar csapatbajnokságot nyertek, többen egyéni
világ- és Európa-bajnoki, valamint magyar bajnoki címet szereztek (Sólyomvári János, Varga Lajos, Mészáros János,
Fodor Ferenc, Majorits József, Benedek
Olimpia, Kozma Edina és mások).
Sok elismerést hozott a THAC-nak
a másik sikersportág, a kajak-kenu is,
amely 2008-ban kilépett az egyesületből és a Tatai Hódy Sportegyesületben
folytatta igen színvonalas és eredményes
tevékenységét. (erről részletesen olvashatnak a Tatai Patrióta 2015/1. számában) A vívók is a kiemelten eredményes
szakosztályok közé tartoznak, az önálló
klubként való működésig kiváló szakmai
munkát végeztek a THAC-nál. (róluk is
részletesen olvashatnak a Tatai Patrióta
2015/2. számában)
Az egyesület kézilabda szakosztályai
mögött több évtizedes múlt áll, a női- és
férfi szakág mindig képes volt kiemelkedő eredményeket produkálni. A férfiak
2006-ban megnyerték az NB I/B-t, és
kétszer, 2007-ben és 2010-ben feljutottak a magasabb osztályba, majd egy év
után, a kiesést követően újra az NB-I/B
előkelő helyein szerepelnek. A női csapat stabil NB II-es csapattá vált. Mindkét
szakág, elsősorban a Kőkúti Általános Iskolának köszönhetően igen erős szakmai
utánpótlással bír. A kosárlabda szakosztály mintegy másfél évtizedes szereplést
követően 1984-ben megszűnt, a tájékozódási futók pedig 2005-ben kiváltak a
THAC-ból, és önálló egyesületet hoztak
létre. Az aikido szakosztály egyesületen
belüli tevékenysége több mint két évtizedre tekint vissza. A folyamatos és kiváló szakmai munka letéteményesei a hat
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danos mester, Elsner László és fia, László,
a három danos mester.
A sakk szakosztály az 1998-as újjáalakulást követően 2009-ben NB I/B-ben
szerepelt, olyan kiváló sakkozóval, mint
Bokros Albert nemzetközi mester. A judósok az 1980-as évektől, mintegy két
évtizedig működtek sikeresen – Ónody
Beáta, Szerencse Mónika, Essőssy Ákos,
Szeles Viktor, Kun Szilárd és mások – válogatott szintű versenyzőkkel.
A következő években a THAC működésének alaphangját meghatározták a
nehéz pénzügyi körülmények, a támogatások csökkenése és az emelkedő fenntartási költségek. Ezt a súlyos problémát
csak 1995-re, Kiss János elnöksége idején sikerült stabilizálni. A 2006. május
29-i közgyűlésen többen azt hangoztatták, hogy „ha nincs pénz, akkor szakosztályokat kell megszüntetni.” 2007. év legnagyobb eseményének nevezte a THAC
vezetősége a Május 1. úti tornacsarnok
és a központi épület felújítását, „melyet a
labdarúgópályák eladásának vételárából
fedeztek.” A 2007. május 31-i közgyűlés
az 1995 óta elnökként dolgozó Komáromi Lajost újra ügyvezető elnöknek választotta.
A THAC 2010. december 21-én tartotta
centenáriumi ünnepségét. „Az ünneplők
soraiban foglaltak helyet a tatai egyesület
egykori elnökei, dr. Nagy Sándor, Molnár
László, Kiss János, továbbá olimpikonjai,
az egykori és jelenlegi sikersportágak sikeres sportolói.” (13) Czene Attila, sportért felelős államtitkár oklevéllel köszöntötte a sportegyesületet.
Egy év múlva, 2011. december 9-én
a lemondott Komáromi Lajos helyett az
egyesület Lázár Ottót választotta elnöknek, aki a következő időszak fő feladatának a klub nevének és címerének a gyökerekhez való visszatérését tekintette: a
jövőben újra Tatai Atlétikai Club néven
működnek. – Stabilizálni kell az egyesület működését, és lépéseket kell tenni a
szükséges anyagi források megteremtése érdekében. Az önkormányzattal való
együttműködést meg kell újítani és új
elemekkel kell gazdagítani – mondta az
új elnök.
Új sportcsarnok és labdarúgó centrum
épül

Tata város sporttörténete legnagyobb
beruházása indult el 2014 végén, amikor
elkezdődött a TAC sportcsarnok építése. Az alapkőletételen Michl József, Tata
város polgármestere elmondta, hogy „a
650 millió forintos beruházás 70 százalékát TAO pályázaton nyerte el a TAC, a
200 millió forintos önerőt a város költségvetése biztosítja. A beruházás első
ütemében épül a 2700 négyzetméter
alapterületű csarnok és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények egy része.
A Kőkúti Általános Iskola és a Refor-

tac engedélyével

mátus Gimnázium közelségében épülő
sportcsarnokban 500 férőhelyes lelátót
helyeznek el. Délelőttönként tornaóráknak adhat otthont, délutánonként és hétvégenként a TAC NB I/B-s férfi- és NB IIes női csapatai használhatják edzésekre
és bajnoki mérkőzésekre.” A multifunkcionális sportcsarnok a versenysport kiszolgálása mellett, a szabadidősportok,
illetve a kulturális és céges rendezvények
otthona is lesz – nyilatkozta Lázár Ottó, a
TAC elnöke az alapkőletételt követő sajtóbeszélgetésen.
Új beruházásként épül a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola
szomszédságában a TAC labdarúgó centrum is. Az MLSZ pályázatán Tata Város
Önkormányzata a TAC-cal együtt támogatást nyert. – Jelentős támogatást nyertünk, az önkormányzat 25 millió forintos
önrésszel járult hozzá a megvalósításhoz. A pályára égetően szükség van, miután a város központjában levő objektumot a klub eladta – mondta Michl József
polgármester az új létesítmény átadásán.
Egy nagy múltú, sikerekben és kiváló
sportolókban gazdag sportegyesület évtizedeit tekintettem át, ezáltal sok örömteli pillanat részesévé váltam. Azonban
meg kellett küzdenem azzal a ténnyel
is, hogy szinte alig találtam használható
eredeti dokumentumokat, ezek biztosan
kallódnak valahol. De jó lenne ezeket egy
helyen összegyűjtve látni, és az érdeklődők számára hozzáférhetővé tenni!
HAJRÁ TATA! HAJRÁ TAC!

Vámosi László
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A Güntner-Tata immáron huszonöt éve gyárt Tatán klíma- és hűtőtechnikai berendezéseket. Az 1990-ben alapított vállalat harminc fővel indult. Ma már ezernégyszáz
munkavállalója van. A folyamatosan fejlődő cég negyvenezer négyzetméteren készít
kondenzátorokat, léghűtőket és egyéb speciális berendezéseket. A vállalat nyáron
családi nap keretében ünnepelte alapításának huszonöt éves évfordulóját. Augusztus 20-án a két ügyvezető igazgató, Solymár Endre és Schwarczenberger Tamás Tata
Városáért kitüntetés arany fokozatát vehette át.
Hogyan jött létre a Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft.? A németek miért épp egy magyar céggel alakítottak közös vállalkozást?

Schwarczenberger Tamás: A vállalat
létrejötte szerencsés találkozás eredménye. A nyolcvanas évek végén édesapám,
Schwarczenberger István a Tata Hűtőtechnika Kft. kereskedelmi vezetőjeként
részt vett egy szakmai vásáron a Szovjetunióban. Kalandos történeteken keresztül
itt ismerte meg a Güntner cég vezetőjét,
akinek több dologban segített: repülőjegy
vásárlásban és hotelszoba foglalásban.
Ebből a találkozásból indult egy tárgyalási folyamat. 1989-ben a németek eljöttek
hozzánk, és azt javasolták, hogy hozzanak
létre közös vegyes vállalatot. A német félnek az volt a célja, hogy a szocialista piacot
megismerje, és termékeivel bekerüljön
oda. A magyarok pedig szerették volna
bevezetni itthon a nyugat-német technológiát. Viszonylag gyorsan megegyeztek,
és 1990-ben megalakult a vegyes vállalat.
Magyar részről édesapámat bízták meg az
ügyvezetéssel, aki tizenhat éven keresztül
vezette a Güntner-Tata Kft.-t. Német részről is kineveztek egy ügyvezetőt, de ő csak
rövid ideig maradt ebben a pozícióban.
Hogyan kezdték pályafutásukat a cégnél?
Ha jól tudom, Solymár úr a kezdetek óta,
huszonöt éve a vállalatnál dolgozik.

Solymár Endre: Igen, most ünnepeltük
a cég huszonöt éves jubileumát. Korábban a Tata Hűtőtechnikánál dolgoztam.
Schwarczenberger István keresett meg,
hogy szeretnék-e a Güntnernél dolgozni.
TATAI PATRIÓTA

Rögtön igent mondtam, aztán már benne is
voltunk a közepében. Az első tizenöt-húsz
fős csapat szakembereit egytől egyig a Tata
Hűtőtechnika adta. A kezdetekben kevés
olyan ember volt a vállalatnál, aki nem
a Hűtőtechnikától került a céghez. Az itt
eltöltött huszonöt év alatt végigjártam a
ranglétrát. 2004 óta veszek részt a vállalat
vezetésében.
Schwarczenberger Tamás: A Budapesti
Műszaki Egyetemre jártam. Már ekkor lehetőséget kaptam arra, hogy nyaranta egyegy hónapot a cégnél dolgozzam. 1997ben, az egyetem elvégzése után kikerültem
Németországba a Güntner kereskedelmi
osztályára. Itt indult el „güntneres” pályafutásom, két évet dolgoztam kint. Ezután
újabb két évet töltöttem Ausztriában, ahol
szintén Güntner-kereskedelemmel foglalkoztam. Majd félévet Dél-Afrikában voltam,
ahol a Güntner gyárnál vezettem egy kalkulációs projektet. 2000-es évek elejétől
vagyok újra itthon, először a minőségmenedzsment osztályt vezettem, majd egyéb
feladatokat kaptam. 2006-ban lettem –
Endrével közösen – ügyvezető igazgató.
Miért van szükség két cégvezetőre?

Schwarczenberger Tamás: Akkoriban a
cégcsoportnak ez volt a filozófiája. A nagyvállalatok többségénél megosztották a feladatokat. Ennek vannak jó és rossz oldalai.
Szerencsére Endrével nagyon jól együtt
tudunk dolgozni.

Solymár Endre: Tamás viszi a financiális
részt: a pénzügyet, kontrollingot és a fej-
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hideg sörre mindig szükség
lesz, ezért a hűtéstechnikára is

lesztés műszaki részét, valamint a gyártás-előkészítést. Az én irányításom alatt
vannak az operatív feladatok: az anyaggazdálkodás, beszerzés, raktározás, kiszállítás,
gyártás és az ipari mérnökség.
Mit ad Önöknek a Güntner, azonkívül, hogy
munkahely, ahová hosszú évek óta bejárnak dolgozni?

Solymár Endre: Jó kérdés. Megéltem a
vállalat folyamatos fejlődését, egészen a
legelejétől, amikor még csak tizenöt-húsz
ember dolgozott nálunk. Jelképesen azt
szoktam mondani, hogy az ember ott érzi
magát minden egyes térkőben, amely le
van rakva az udvaron. Legtöbbet talán én
foglalkoztam a cégnél az infrastrukturális
fejlesztésekkel. Minden beruházásnál ott
voltam, részt vettem az előkészítésben és
a megvalósításban, ezért még inkább saját
gyerekemnek érzem a vállalatot. Tulajdonképpen itt élem életem nagy részét. Természetes az, hogy a szívemhez nőtt, és valahol
már a hobbim is.
Schwarczenberger Tamás: Sokat jelent
nekünk, a második otthonunk. Én is közel húsz éve dolgozom itt. Szép feladat az
ügyvezetőé, ugyanakkor felelősségteljes
is. Felelősséggel tartozol a tulajdonosoknak a befektetésükért, de felelősséggel
tartozol ezernégyszáz család megélhetéséért is. Döntéseink ennyi család életét
befolyásolják, ezt folyamatosan szem előtt
kell tartanunk. Büszke vagyok arra, hogy
döntéseimmel tovább tudom fejleszteni a
Güntner-Tatát, és sokat tudok tenni szép
városunkért is.
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Folyamatosan fejlődik a cég. A válság sem
viselte meg különösebben: ekkor bővítettek csarnokot, és hoztak létre új munkahelyeket. Mi a sikerük titka?

Solymár Endre: Folyamatosan fejlődő
iparágban dolgozunk, amely három fő
szegmensből áll: ipari, informatikai és élelmiszer-ipari hűtésből. Ezek mindegyikére
óriási igény van ma is. A válságok minket is
megérintenek, hiszen ilyenkor csökkennek
a beruházások, az invesztorok óvatosabban adják ki a pénzt. De mégsem befolyásolnak bennünket annyira, mint mondjuk
az autóipart.
Schwarczenberger Tamás: Nemcsak a
Güntner-Tatában kell keresni a siker kulcsát, hanem a német „güntneres” kollégáknál is. Mi nem látunk el kereskedelmi
feladatot. A mi feladatunk az, hogy szuper
hőcserélőket gyártsunk magas minőségi
szinten és gyorsan. Ennek eredményeképpen tudnak a kereskedő kollégák terjeszkedni Európában, Oroszországban és a
Közel-Keleten. Ha a kereskedők nem dolgoznának jól, kevesebb munkánk lenne. Ha
mi rossz gépeket gyártanánk, nekik lenne
nehezebb dolguk. Ez közös siker. Azért is
szerencsés helyzetben vagyunk, mert széles piacra gyártunk. Mindig van olyan hely
a világban, ahol éppen jobban mennek a
dolgok, többet vásárolnak. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a hőcserélők
hosszú távú tervek alapján készülnek. Nem
úgy, mint az autóiparban, ahol rövid távú
tervek szerint dolgoznak.
Egyetemista koromban egyik professzorom elvitt minket egy kocsmába. Ketten
voltunk a csoportban, akik hűtéstechnikát tanultunk. Amikor kihozták a sört, azt
mondta nekünk: – Látjátok, hideg sörre
mindig szükség lesz, ezért a hűtéstechnikára is. Ez így is van.
Hova tovább a következő tíz évben? Milyen
terveik vannak a cég jövőjét illetően?

Solymár Endre: Szeretnénk még fejleszteni. Azonban a mennyiségi fejlesztés korlátai már érzékelhetőek. Azt a tizenegy
hektárnyi területet, amellyel rendelkezünk, már majdnem teljesen kihasználtuk.
A következő két-három évben még látom
annak lehetőségét, hogy infrastrukturális
beruházásokat hajtsunk végre. Azt gondolom, hogy most már egyre inkább a technológiára és a hatékonyság fejlesztésére kell
koncentrálnunk. Ezt követeli meg a piac
és valamilyen szinten a vevőink is. Nagyon
sok mindent szeretnénk még csinálni. Az
elkövetkezendő években sem fogunk unatkozni, hosszú évekre látunk még lehetőséget a fejlődésre.

Schwarczenberger Tamás: Én is úgy
gondolom, hogy ennél nagyobb már nem
nagyon lesz a Güntner-Tata. Területileg be
vagyunk határolva, túl sok lehetőségünk
nincs már. A tulajdonosok is úgy gondolkodnak, hogy ne egy gyáron múljon a cégcsoport sorsa, ezért más országokban is
folynak beruházások. A következő tíz évben még mindig a tatai lesz a cégcsoport
legfontosabb gyára, ugyanakkor egyre na-
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gyobb szerepet kapunk abban – amit már
elkezdtünk és folyamatosan végzünk –,
hogy a többi Güntner gyár kiépítésénél, fejlesztésénél ott legyünk. Például Romániában épül most egy gyár, kollégáink ott vannak, és segítik a kezdeti indulást. A román
gyár olyan feladatot kapott, amelyet eddig
mi láttunk el, de nem ez volt a fő fókuszunk.
Mivel a cégcsoport fejlődési potenciált látott az egyik termékcsaládban, kivette a mi
portfóliónkból. A mi gyártási folyamatainkkal, gépeinkkel ezt a fejlesztést nem lehetne hatékonyan megvalósítani. Más filozófiával kezdik el ott ezeknek a termékeknek
a gyártását. Az elején aggódtunk, mit fog
ez okozni a Güntner-Tatának, kényszerülünk-e leépítésekre. Mivel megjött a jövő
évi büdzsé, megnyugodtunk. További növekedést látunk a tatai cég számára, annak
ellenére, hogy a román gyár elindult. Elég
pozitív a jövőkép.

Több helyről hallottam már, hogy az emberek szeretnek Önöknél dolgozni. Miért jó a
Güntner munkatársának lenni?

Solymár Endre: Egyrészt nemzetközi cég
vagyunk, de nem a klasszikus értelemben
vett multinacionális cég. A nagy multiknál
az ember kicsi tényező, minden a számokon, az eredményeken, a profiton múlik.
Van, akinek ez tetszik, van, akinek nem.
Én az utóbbiak közé tartozom. A munkát
is emberi oldalról kell megközelíteni. Annak ellenére, hogy ilyen sokan dolgoznak
a cégnél, még mindig megmaradt a kezdeti
családias légkör. Ha a kollégák között járunk, kezet fogunk, megkérdezzük, mi újság, elmondják a gondjaikat stb. Másrészt
érdekes nálunk a munka. Gyártó manufaktúra vagyunk, milliónyi egyedi terméket
gyártunk. Míg egy elektronikai vagy autóipari cégnél a szalag mellett állva monoton
munkát kell végezni éveken keresztül, addig nálunk változatos a munka. A kollégák
naponta új kihívásokkal találkoznak, mindig újabb berendezéseket kell összerakniuk, amelyek korábban még nem voltak. A
javadalmazást is úgy alakítjuk, hogy megérje a munkatársaknak nálunk dolgozni.
Azt gondolom, hogy a nálunk kapott bér a
környéken jónak mondható.

Schwarczenberger Tamás: A munkabér
mellett van egy hűségkártya programunk.
Ennek keretében a dolgozók kedvezményesen vásárolhatnak mozi- és színházjegyet, horgászjegyet, strand- és fitneszterem
belépőt stb. Ezt ki is használják a kollégák.
Fontosnak tartjuk, hogy alkalmazottaink jó
munkaeszközökkel és jó ergonómiai körülmények között dolgozzanak. Odafigyelünk
arra, hogy amit a kollégáknak ígérünk, ahhoz tartsuk is magunkat. Mindig az igazat
kommunikáljuk, nem mismásolunk. Mindkettőnk ajtaja mindig nyitva áll, a munkatársak közül bárki bejöhet hozzánk, és elmondhatja gondját-baját.
Augusztus 20-án a Güntner-Tata megkapta
Tata Városáért kitüntetés arany fokozatát.
Mit jelent az elismerés a cégnek, és mit
Önöknek személyesen?

Solymár Endre: Megtiszteltetést. Polgár-

mester úr hangsúlyozta a díjátadón, hogy
nem azért kapjuk a kitüntetést, mert mi
fizetjük a legtöbb adót a városban, hanem
azért a tevékenységért, amelyet folytatunk, a közös munkáért. A laudációban is
az hangzott el, hogy a város elismeri azt
a munkát, amelyet a foglalkoztatás terén
és a város támogatásáért végzünk. Nagy
öröm a kitüntetés, örömmel voltam ott a
díjátadón.

Schwarczenberger Tamás: Számunkra ez
visszaigazolás is, hogy jól végezzük munkánkat. Nemcsak azért, mert a városnak jó,
hanem végül is az egész Güntner-Tatának,
a tulajdonosoknak és a munkatársainknak
is jót tettünk az évek során. Jólesett a kitüntetés, továbbra is ugyan ilyen keményen fogunk dolgozni.
A Güntner cég alapfilozófiájában fontos
helyen szerepel a társadalmi felelősségvállalás. Tata Városáért kitüntetést is részben
az oktatási, a sport és szabadidő szervezeteknek nyújtott támogatásuk elismeréseként kapták. Mi alapján döntik el, hogy kit
támogatnak?

Schwarczenberger Tamás: Endrével
közösen úgy gondoljuk, hogy Tatáért és
környékéért kell tennünk valamit. Mi nem
országos szinten gondolkodunk. Például a
német Güntner egy SOS Gyermekfalut támogat, az a fő fókuszuk, pedig nem is a cég
közelében van. Mi elhatároztunk egy irányvonalat: Tata és környéke, gyerekek, sport.
Solymár Endre: Ez valóban mindig fontos
volt számunkra. Remélem, ez az irány nem
változik, a jövőben is marad. Gyerekek,
sport: ebben van a jövő. Vannak olyan cégek, akik egy-egy nagyobb sportcsapatot
támogatnak, és kiírják nevüket a mezre:
reklámként fogják fel a támogatást. Minket a segítségnyújtás reklámértéke nem
érdekel. Vannak olyan rendezvények, ahol
kifejezetten kérjük, ne kerüljön ki a logónk.
Természetesen ha valaki rákérdez, elmondjuk. De nem ez a lényeg. Ha valaki ad,
ne azért adjon, hogy dicsekedhessen vele.
Hogyan tudnak leginkább kikapcsolódni,
és elfelejteni a munkát egy időre?

Solymár Endre: Nekem van egy lusta hobbim: az olvasás. Mindenevő vagyok: történelemtől a tudományig minden érdekel,
lazításképpen még egy krimit is szívesen
elolvasok. A másik hobbim pedig a kert,
rettenetesen meg tud nyugtatni. Tavasztól
őszig szabadidőm jelentős részét kint töltöm. Szépen, lassan, nyugalomban, békében, megfontoltan szeretek kertészkedni,
ehhez nagyon sok idő kell.

Schwarczenberger Tamás: Szívesen foglalkozom borokkal. Borlovagként fontos
küldetésemnek tartom, hogy Tata és környéke borkultúráját megismertessem a
hozzánk látogató külföldiekkel. A tenisz
a másik hobbim. Szeretem a munkámat,
azonban néha még ezzel a céggel is tele van
az ember hócipője, és olyankor jó kimenni
a teniszpályára.
Pállné Bodonovich Ágnes
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Borvidékünk egyik legfiatalabb
borászának, Bősze Csabának 2014es Irsai Olivérje lett Tata Város Zászlósbora. Az ászári borász, aki eredetileg focistának készült, autodidakta
módon kezdett el szőlészettel, borászattal foglalkozni: borkóstolókra
járt, könyveket, újságokat olvasott,
böngészte az internetet, borászokat
kérdezett, hogy még jártasabb legyen
a témában. 2009-ben – huszonnégy
évesen – vásárolta meg első szőlőterületét, amelyet 2010 óta teljesen
önállóan művel, sőt egymaga is készíti a bort. Közben persze elvégezte a borászképzést, bár elmondása
szerint nem ott szerezte meg tudása
javát, ha nem más borászoktól, szakemberektől. Legtöbbet a Kősziklás
Borászattól tanult, név szerint Béger
Ákostól és Emmer Szabolcstól, akik
rengeteg szakmai segítséget nyújtottak az ászári fiatalnak: őszintén
elárulták, hogyan készítik a borukat, mi a titkuk. A borászokat jó barátság fűzi össze, az idei szüreten is
besegítenek egymásnak. Bősze Csaba fontosnak tartja, hogy a környék
borászai jóba legyenek, ne húzzanak szét, hiszen csakis közös erővel
tudják felemelni, valamint országos
szinten ismertté és elismertté tenni a
borvidéket. Mert van mivel büszkélkednünk: ugyanis a hozzáértők szerint a Neszmélyi borvidék az ország
legjobb fehérbor termővidéke.
Milyen is Bősze Csaba bora? –
Azt a fogyasztónak kell eldöntenie
– mondja szerényen, – még nem
készítettem olyan bort, amire azt
mondanám, hogy 100%-os, mindig
találok valami hibát. Egy-két fajtára
már mondtam, hogy jó, de azt, hogy
kiváló, még sohasem mondtam. Díjnyertes Irsai Olivérjéről nehezen tud
beszélni, mivel a száraz borokat preferálja. Az Irsai Olivért leginkább egy
hónapos koráig szereti, amikor még
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nagyon friss. A fogyasztók viszont
nagyon kedvelik, dicsérik, ebből fogy
most a legtöbb palackkal. A zászlós
bor abban különbözik a többi pincészet Irsai Olivérjétől, hogy huszonhárom gramm maradékcukrot tartalmaz, amelytől kicsit „nőiesebbé”
válik társaihoz képest. A félédes bor
korai fajta: az első, augusztus közepi
szüretelés gyümölcse. A szőlőszemeket hagyományos kézi szüreteléssel
veszik le a tőről, hogy a bogyók épek
maradjanak.
A Bősze Pincészetben minden fajta
bor megtalálható a száraz fehérbortól a félédeseken át egészen a száraz
vörösborig: szürkebarát, zengő, nektár, viktória gyöngye, rajnai rizling,
olaszrizling, zweigelt, kékfrankos,
cabernet sauvignon, merlot, bianca
és Irsai Olivér.
Javában zajlik most a szüret Ászáron, jelenleg még csak négy hektáron, de hat-nyolc éven belül – ha
minden a fiatal borász tervei szerint
alakul – tizenöt-húsz hektáron fog
szőlőt művelni.
Bősze Csaba tavaly tizenháromezer
palack bort értékesített. Idén – reményei szerint – 180-200 hektoliter
bora lesz, ebből húszezer palackkal
szeretne eladni. Van is rá igény, egyre
többen keresik tizenkét fajta borának valamelyikét. S hol lehet a Bősze
Pincészet borait megtalálni? Ászáron
az Aranyfürtben, Kecskéden a Bará-

tok Asztala étteremben egész biztosan fogyaszthatjuk azokat, ezenkívül
még jó néhány vendéglátóhelyen találkozhatunk velük, sőt két nagyobb
élelmiszerüzlet-láncnál is kaphatók.
Sokan személyesen keresik meg,
hogy rendeljenek tőle, vagy folyóborként vigyenek tíz-húsz-harminc litert. Borkóstolók céljából is gyakran
hívják, de kis pincészete nem tud túl
sok embert fogadni. A helyszűke-kérdés hamarosan megoldódik: egy barátja Ászáron nemrégiben vendégházat épített kóstoló-pincével, egy
ideig itt fogadja majd a borász a bora
iránt érdeklődőket.
Bősze Csaba nemcsak szerény,
hanem nagyon lelkes is. Nagy álma,
hogy néhány éven belül nagyobb
pincészetet épít Ászáron. Olyan
pincét szeretne, ahol gyorsabbak a
munkafolyamatok, ahol olyan eszközökkel dolgozhat, amelyek nemcsak
megkönnyíti a borkészítést, de segítségükkel még jobb minőségű bort
tud előállítani. Az új pincében nagyobb társaságnak is tud majd borkóstolót tartani. Nem szeretne a növekedésben megrekedni, keményen
dolgozik, hogy álmai valóra váljanak,
és pár év múlva még nagyobb, közepes szintű borászata legyen. Tudja,
hogy ezért még sokat kell tennie, de
a munkától nem riad vissza, a feladatok nagy részét most is maga végzi.
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