VEZÉRCIKK
fotó: Grépály András Zoltán

köszöntő
Második évfolyam. Ez áll a Tatai
Patrióta címlapján, és nagy örömmel állapíthatjuk meg, hogy egyre nagyobb az érdeklődés Tata új
közéleti magazinja iránt.
Nagyon erős esztendőt zártunk
2015 végén, sok-sok fejlesztés
zárult le vagy kezdődött el. Városunk sok szép díjat nyert, mi
lettünk a Városmarketing fővárosa, elnyertük a Családbarát
Önkormányzat címet, sport infrastruktúra fejlesztésért emlékdíjat
kaptunk, megtarthattuk a Kerékpárosbarát Önkormányzat címet,
és az Európai Év Fája versenyben
a tatai platán lett a második.
Nemcsak ezek a díjak, hanem a konkrét, száraz adatok is
munkánk eredményét igazolják.
Újabb tanulmány készült a magyarországi járások fejlettségéről, melyben a Tatai járás - nálunk
pontosan megegyezik a kistérség
településeivel - a 2012. évi hetedik helyről 2014-ben az ötödik
helyre jött fel, az 5-ös értékelési
listán 4,32-ről 4,36-ra javítva járásunk fejlettségének megítélését. A MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézete huszonöt
szempont alapján vizsgálta Magyarország 174 járását (további

TATAI PATRIÓTA

részletek a gvi.hu oldalon). Mindez a Tatai járásban élők eredménye, az itt működő vállalkozásoknak, cégeknek is köszönjük ezt a
nagyon szép, előkelő helyezést.
Ez egyrészt büszkeséggel tölt el
bennünket, itt élőket, másrészt
újra megerősíti nagy feladatunkat. Még ha elcsépeltnek is tűnik,
gyermekeink, unokáink jövőjének kulcsa a mi kezünkben van.
Kistérségünkben ezért javítjuk a
magunk eszközeivel a családok
megsegítését mind szociális területen, mind az egészségügyben,
és mindent megteszünk bölcsődéink, óvodáink fenntartási és iskoláink üzemeltetési feladataiból
fakadó infrastruktúra fejlesztéséért is. Mégsem csak ezen, hanem
elsősorban a tatai és a járásunkban élő szülőkön, édesanyákon,
édesapákon múlik, milyen lesz a
jövőnk! Magyary Zoltánnak köszönhetően a két háború között
mintajárás központja lehetett
Tata. Mintát adott alázattal és
szerénységgel, ugyanakkor nagy
szorgalommal és szakmai odafigyeléssel, akarattal. Valóban
erőssé lehet tenni egy nagyobb
közösséget is a családokon, kisközösségeken keresztül a közigazgatás és a helyi gazdaság
még jobb szervezésével. Ez volt
Magyary gondolata is. Mi is ezt

fogalmaztuk meg ismét a Magyary-terv 2.0-ban, melyet 2015-ben
írtunk újra a 2008. évi Magyary-terv megjelenése után.
Feladatunk tehát adott: településeinkből olyan otthont kell
építenünk, amely nemcsak a többi járás versenyében állja meg a
helyét, hanem elsősorban az itt
élők hosszú, boldog életének is
alapja. Ehhez egymás biztatására, buzdítására, megerősítésére,
munkájára van szükség, s erre a
nekilendülésre így tavasszal jó
alkalom nyílik. Ezt teszi a TATAI
PATRIÓTA is immár második
esztendeje. Merítsenek Önök is
erőt ebből! Mindez a szép közösségépítő munka csak a tatai
patriótákkal együtt valósulhat
meg. Köszönet mindenkinek, aki
az elmúlt esztendőben fontosnak
tartotta azt is, hogy előfizessen,
vagy megvásárolja a Tatai Patriótát. Köszönet a főszerkesztőnek, a
tanulmányok, cikkek íróinak, fotósoknak, grafikusnak, nyomdai
előkészítőnek, lektornak.
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fotó: Grépály András Zoltán

országzászlót avatott és
diákokat jutalmazott a város
Az idei március 15-e fontos dátumként marad fenn Tata város történetében. Hiszen ezen a napon nemcsak a 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire és
eseményeire emlékeztünk, hanem régi tartozásunkat is törlesztettük: országzászlót
avattunk városunk közelmúltban megújult főterén a trianoni döntés következtében
elszakított testvéreinkért és a tatai hősökért. Az országzászló az aktuális országhatároktól független nemzeti összetartozást jelképezi. Március 16-án, a magyar zászló
és címer napján a városvezetés már a felvont országzászló alatt jutalmazta meg legkiválóbb diákjait új hagyományt teremtve ezzel Tata életében.
Trianon után a magyar emberek
szívében egyre nagyobb igény volt
arra, hogy legyen valami, ami kifejezi
mindazt, amit minden magyar érzett
akkor: a nemzeti gyászt, illetve az
összetartozást, amely országhatártól
független. Ennek az érzésnek lett kifejezőeszköze az országzászló, illetve az országzászló mozgalom.
Az országzászló mozgalom életre
hívója Urmánczy Nándor örmény
származású erdélyi politikus, országgyűlési képviselő volt, akit a
„megalkuvás nélküli magyarnak” is
neveznek. 1925-ben indította útjára
az országzászló mozgalmat. Az első
ereklyés országzászlót a budapesti
Szabadság téren állították 1928. augusztus 20-án. Két évvel a Szabadság téri emlékhely felavatása után
Molnár Ferenc tarcali pedagógus javasolta, hogy a többi magyarországi
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település is állítson országzászlót. A
két világháború közötti Magyarországon alig másfél évtized alatt mintegy ezer helyen avattak országzászlót, így fejezve ki a trianoni döntés
elleni tiltakozást és a nemzeti gyászt.

A második világháború után megpecsételődött az országzászlók sorsa is.
Legtöbbjüket 1949-ig lerombolták, a
kisszámú megmaradtnak 1956 vetett véget. Az országzászlók visszaállításának folyamata a 90-es évektől

fotó: Grépály András Zoltán
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kezdve azonban újra felerősödött,
1990 után több száz országzászlót
helyeztek vissza itt az anyaországban és Erdélyben is.
Testvértelepülésünkön, Szovátán
nemrégiben avattak országzászlót (l.
Kultúra rovat), amely annak az 1942es országzászlónak a másolata, amelyet a Magyar Erdészeti és Vadászati
Műszaki Segédszemélyzet Országos
Egyesülete, a MEVME ajándékozott
Görgényszentimrére a helyi székelységnek. Az eseményen Michl József
polgármester vezetésével tatai delegáció is részt vett.
Tatán sem a két világháború között, sem később a rendszerváltás
után nem állítottak országzászlót.
Ezért a március 15-i zászlóavatással
régi elmaradásunkat pótoltuk: mi is
csatlakoztunk az országzászló mozgalomhoz. Tata városa ily módon is
kifejezte azt, amiben mindig is hitt: a
nemzet és az egymás iránti szeretet
és összefogás erejében. A mi országzászlónk, amely Kontúr András szobrászművész alkotása, a vizek városához méltóan a háborgó és a békés
vizet szimbolizálja, ebből emelkedik
ki nemzeti lobogónk. Az avatási ünnepséget megtisztelte jelenlétével
dr. Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára, aki beszédében
kiemelte, mennyire fontosak a nemzeti jelképek most is, a modernkori
népvándorlás idején, mert kifejezik
a nemzethez való tartozásunkat, és
túlmutatnak nemzedékünkön. Az
eseményre felvidéki testvértelepülésünk, Szőgyén község küldöttsége
is eljött, hogy velünk együtt ünnepeljenek városunk fontos történelmi
pillanatában.
Március 16-án, a magyar zászló
és címer napján reggel 8 órakor ismét felvonta a város az országzász-
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lót, hogy ünnepélyes keretek között
megjutalmazza legkiválóbb diákjait
és felkészítő tanáraikat. – Az ünnepséggel új hagyományt szeretnénk
teremteni itt, Tatán a Kossuth téren
– hangsúlyozta Michl József polgármester az eseményen –, a jövőben
minden évben a felvont országzászló
alatt kívánjuk megjutalmazni azokat
a fiatalokat, akikről példát vehetünk,
és akiknek köszönet jár erőfeszítésükért. A városvezető külön köszönetet
mondott a felkészítő tanároknak és a
szülőknek, akik a gyermekeket hozzásegítették a nagyszerű eredményekhez.
Mint ismeretes, a városvezetés
minden esztendőben a március 15-i
ünnepségekhez kapcsolódóan nyújtja át az elismerő okleveleket azon
állandó tatai lakcímmel rendelkező
diákoknak, akik valamely oktatási
intézményünk tanulójaként az előző
esztendőben kiváló eredményt értek
el országos, illetve nemzetközi tanulmányi versenyeken. Városunk ezzel
az elismeréssel példát szeretne mutatni más településeknek, hogy hozzánk hasonlóan ők is legyenek büszkék diákjaikra, és jutalmazzák meg
őket. A városvezetés nézete szerint
minden településnek elsősorban a
helyben lakó tanulóit kell elismernie.
Tata városa szeretné azon versenyt
nyert tanulókat is megjutalmazni,
akik tatai lakosként más település
oktatási intézményébe járnak. Az ő
eredményeikről csak akkor szerez
tudomást a város, ha a szülő, nagyszülő bejelenti a polgármesteri hivatalban. A városvezetés ezért buzdítja
őket, hogy értesítsék a tatai önkormányzatot a különböző tanulmányi
versenyeken elért eredményekről,
hogy büszkék lehessünk rájuk is.
fotók: Ábrahám Ágnes Barbara
légifotó: Varga Norbert
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Az idei jutalmazottak
KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Mészáros Mátyás

Nátrán Bálint

Szabó Benedek

Bendegúz Tudásbajnokság 2. helyezett

Somogyi Ferenc
Bolyai Matematika Csapatverseny
6. helyezett
felkészítő tanáruk: Tóth Rita

Bendegúz Nyelvész Verseny 4. helyezett

felkészítő tanára: Lászlóné Sziráki Erzsébet

felkészítő tanára: Ács Gáborné

Halápi Levente

Juhász Alíz

Itthon Otthon Vagy! Országos Földrajz Verseny

Baranyai Hanna

3. helyezett

Sibalin Anna

Karsai Bernadett

Bolyai Természettudományos Csapatverseny

Országos Logika Verseny 5. helyezett

Selmeci Attiláné, Czink Erzsébet és Barsiné

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA,

Illés Levente

6. helyezett

felkészítő tanáraik: Lengyelné Hohl Márta,
Pirityi Mária

felkészítő tanára: Réti András

felkészítő tanára: Csalainé Csengődi Judit

ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKO-

Busa Hanna

LA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

Tóth Kincső

Krempf Dávid

Mészáros Blanka
Vajda-Kolek Blanka
Országos Honismereti Tanulmányi Verseny
1. helyezett

számítógépes adatrögzítő Szakma Kiváló

Tanulója Verseny országos döntő 4. helyezett
felkészítő tanárai: Nagy László és Pápai Lajos

felkészítő tanáruk: Henzer Zsuzsanna

EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Keresztes Ádám

Krisztik Bálint

Herman Ottó Természettudományi Verseny
5. helyezett

felkészítő tanára: Kozári Miklósné
Engler Csilla

Herman Ottó Természettudományi Verseny
2. helyezett

felkészítő tanára: Lengyelné Hohl Márta
VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA
Blága Bence

Kálti Márk Történelem Verseny 4. helyezett
felkészítő tanára: Lázár Katalin
Csóka Máté
Arany János Magyar Verseny 5. helyezett

felkészítő tanára: Mesterné Lupták Mariann
Bari Zsolt
London Bridge Verseny 6. helyezett
felkészítő tanára: Németh Katalin
Nagy Balázs
Jedlik Ányos Országos Matematika Verseny
3. helyezett

felkészítő tanára: Csalainé Csengődi Judit
Bilszky Márk

Jedlik Ányos Országos Matematika Verseny
4. helyezett

felkészítő tanára: Avramcsevné Hegedűs Ildikó
Veisz Andor
Orchidea Pangea Matematika Verseny
3. helyezett

felkészítő tanára: Csalainé Csengődi Judit
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Cornides István Matematika-Fizika
Emlékverseny 2. helyezett

Jedlik Ányos Országos Fizika Verseny
4. helyezett

24. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
dicséret

Budó Ágoston Fizikai Feladatmegoldó Verseny
dicséret

felkészítő tanárai: Ádámné Dúcz Vilma és
Ádám Árpád
Gracza Dávid
Cornides István Matematika-Fizika
Emlékverseny 2. helyezett

24. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny
dicséret

felkészítő tanára: Krisztin Németh Andrea
Szabó Soma
Vecsernyés Dóra Zsófia

Konkoly-Thege Miklós Matematika Verseny
5. helyezett

felkészítő tanáraik: Almádyné Orova Edit, Tóth
Zsuzsanna, Lakatosné Weszelovszky Éva
Sipos Albert
Konkoly-Thege Miklós Matematika Verseny
4. helyezett
felkészítő tanára: Krisztin Németh Andrea

Jakabovics Luca
Öveges József Emlékverseny 2. helyezett
felkészítő tanárai: Tóth Zsuzsanna, Almádyné
Orova Edit, Lakatosné Weszelovszky Éva
Kovács Réka Csenge
22. Arany János Irodalmi Verseny
bronz minősítés
felkészítő tanára: Czina Lászlóné
Berbás Hanna
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(magyar nyelv) 18. helyezett
felkészítő tanára: Csúzyné Harasztosi Julianna
TATAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
Engelbrecht Patrícia Zsuzsanna
Református Iskolák Országos Kémia Versenye
1. helyezett
felkészítő tanára: Szabó Ildikó
Madarász Áron
Tornyai Sándor Országos Fizikai Feladatmegoldó Verseny 4. helyezett
felkészítő tanára: Szabó Ildikó
Dittrich Anna
„Emlékezz, Felvidék!” Országos Középiskolai
Történelmi Verseny 5. helyezett
felkészítő tanára: Nagy Dániel
Schäffer Katalin
Református Iskolák Országos Matematika
Versenye 4. helyezett
felkészítő tanára: Koros Gábor
Heitz Katalin
Budai József Országos Biológia Verseny
2. helyezett
felkészítő tanára: Nagyné Kristó Erzsébet
Kovács Lukács Ferenc
Budai József Országos Biológia Verseny
6. helyezett
felkészítő tanára: Nagyné Kristó Erzsébet
Somlyay Anna
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny
(földrajz) 16. helyezett
felkészítő tanára: Szakál Ferenc

Kerti Kornélia Anna
Móra Ferenc Novellaelemző Verseny
3. helyezett
felkészítő tanára: Csúzyné Harasztosi Julianna
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21. SZÁZADBAN JÁRUNK

fotó: Grépály András Zoltán

rugógyártás szívvel-lélekkel
Nishioka Katsuyuki, az NHK Spring Hungary
Kft. ügyvezetője interjút adott magazinunknak. A cégvezető elárulta, hogy miért városunk mellett döntöttek, milyen vállalatot szeretne itt felépíteni, ezenkívül személyes tatai
tapasztalatairól is mesélt, illetve elárulta,
melyik a kedvenc helye Tatán.
fotó: Ciráki György

Miért épp Tatára esett az NHK Spring
Hungary Kft. választása?
Az NHK cégcsoport japán vállalatként
elsősorban a japán autógyártó cégek
beszállítója volt. Nemrégiben döntött
úgy a cégcsoport, hogy bővíti termelési
tevékenységét, és megpróbál betörni az
európai piacra. Mivel azok az autógyártó cégek, melyek potenciális beszállítói
lehetünk, elsősorban Kelet-Közép-Európában vannak jelen, ezt a régiót céloztuk
meg. Három országban kezdtünk el tájékozódni, milyen befektetési lehetőségekkel rendelkeznek, milyen ipari parkjaik
vannak. Választásunk végül Magyarországra, a tatai ipari parkra esett, amely
szállítmányozási szempontból nagyon
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előnyös helyen fekszik. Innen az M1-es
autópályán keresztül könnyen elérhető
nemcsak Németország, ahol Európa legnagyobb piaci szereplőjének vannak a
gyárai, hanem a többi ország is.
Hogyan fogadta a város letelepedési
szándékukat?

Döntésünkhöz a végső lökést Michl József
polgármester úr személyes hozzáállása
adta. Amikor beruházásunkhoz megfelelő helyszínt kerestünk, több ország
ipari parkjait tekintettük meg, több városvezetővel tárgyaltunk, akik között kiemelkedő volt a tatai polgármester hozzáállása. Sehol sem tapasztaltunk ilyen
nyitottságot, kezdeményezőkészséget.

Ő nemcsak a szavak embere, súlya van
annak, amit mond, megbízható partnerre találtunk benne. Mindaz, amire eddig
ígéretet tett, meg is valósult, gondolok itt
például az ipari park infrastruktúrájának
fejlesztésére. Az ő személyes hozzáállása,
„jóembersége” segített bennünket a végső döntés meghozatalában, abban, hogy
Tatát válasszuk. Polgármester úron kívül
az ipari park vezetőjének személye is sokat nyomott a latban. Fekete Gyula kezében biztonságban van a park és fejlődik.
Az ő cégétől béreljük mostani irodánkat
is. Már a keresgélés idején nyitottságot,
nagyfokú segítőkészséget tapasztaltunk
a tatai emberek részéről, és ez nem is
változott a hónapok során. Továbbra is
nagyon jó tapasztalataink vannak. BárTATAI PATRIÓTA

21. SZÁZADBAN JÁRUNK
mikor, amikor előre nem látható nehézségekkel találkozunk, mint például most
a közüzemi szerződések megkötése kapcsán, mind Polgármester úr, mind Fekete
Gyula közreműködésére számíthatunk,
nagyon hálásak vagyunk nekik ezért. Így
utólag is azt tudom mondani, hogy Tata
volt a legjobb döntés.

Úgy hallottam, a cég felsővezetőit már
egytől egyig kiválasztották, és nagyon jó
csapat állt össze. Mit lehet tudni róluk?
Zöldmezős beruházás lévén mind az
építkezés, mind a cég beindítása során
nagyon sok előre nem látható probléma, nehézség merül fel, ezért a kezdő
csapatba olyan hozzáállású embereket
igyekeztem kiválasztani, akik nyitottak
mindenre, és az együttműködést keresik.
Olyanokat, akik nem mondják azt egy felmerülő probléma kapcsán, hogy az nem
az én szakterületemhez tartozik, nem
kívánok foglalkozni vele, hanem azon
vannak, hogy segítsék egymást, együtt
gondolkodjanak. Előfordul, hogy olyan
nehézséggel találkozunk, amelyhez senki nem ért, ilyenkor közösen próbáljuk
megtalálni a megoldást. Az eddigi tapasztalatok alapján ez sikerül is. Nagyon
elégedett vagyok a kezdő csapattal.
Terveik szerint száz embernek biztosítanak majd munkát. Hogy állnak a
toborzással?

A százfős létszámot három év múlva fogjuk elérni. A jövő év elején már szeretnénk elkezdeni a termékek kiszállítását
a vevőinkhez, ezért addigra teljesnek
kell lennie a kezdő csapatnak. Addig
még negyven-negyvenöt fő felvételét
tervezzük. A jelenlegi létszám húsz fő
körül van, ebben benne van a teljes management. Jelenleg elsősorban műszaki
területre keresünk mérnököket, illetve
operátorokat. Legutoljára a szakmunkásokat vesszük fel. Fentről lefele építjük a
szervezetet.

A tatai vállalkozások rendszeresen
támogatják a helyi civil életet, városi
rendezvényeket, oktatási intézményeket, sportegyesületeket. Önök kívánják-e támogatni valamely területet?
Őszintén szólva konkrét terveink még
nincsenek. Jelen pillanatban annyira lefoglal minket az építkezés, hogy minden
ütemterv szerint haladjon, hogy ilyen
kérdésekkel még nem volt időnk foglalkozni. Természetesen tervezzük, hogy
valamilyen szinten bekapcsolódunk a
helyi közösség életébe, és valamilyen
úton-módon hozzájárulunk fejlődéséhez. A cégcsoport vezetésével még nem
beszéltem erről, de felmerült bennem,
hogy nemcsak helyi szinten, hanem országosan is felvállalhatnánk társadalmi
ügyeket, például bekapcsolódhatnánk a
mérnök szakemberek képzésébe. Azt tapasztaljuk, hogy a magyar szakemberek
nagyon jók, csak kevés van belőlük, egyik
cégtől a másikhoz mennek, keresik a
jobb feltételeket. Az egész országnak jót
tenne, ha több lenne belőlük. Hozzájárulhatnánk a képzésükhöz tréningekkel
és gyakorlati oktatással. Japán cég lévén
hosszú távon gondolkodunk, ezért akár
gyárlátogatásokkal és egyéb foglalkozásokkal már az általános iskoláskorúak
figyelmét is felhívhatnánk a tudományra,
a műszaki pálya szépségeire.
Hol tart most az építkezés? Mikorra
tervezik az átadó ünnepséget?

Az építkezés még nem fejeződött be, de
minden tervszerűen halad. A termelő eszközök már részben a helyükön vannak.
Most azonban olyan külső körülmények
merültek fel, amelyek következtében lehet, hogy kicsit csúszik a hiányzó gépek
beszerelése. Jelenleg szeptemberre tervezzük az átadó ünnepséget. Reméljük,
hogy akkorra már az összes berendezés
bent lesz, és egy működő gyár életét tudjuk bemutatni a meghívott vendégeknek.

Miért jó az NHK Spring Hungary Kft.nél dolgozni? Mik a hívó szavaik?

Mit várnak a tatai üzemtől? Melyek a
legközelebbi terveik a gyár átadása
után?

Aki nálunk helyezkedik el, részese lehet
egy teljesen új cég létrejöttének, amely
mindig nagyon izgalmas feladat. Hosszú
távon „otthonos” céggé szeretném tenni
az NHK Spring Hungary Kft.-t. Ez alatt
az értem, hogy szeressenek a kollégák
itt dolgozni, mert jó a légkör, és a cég
biztonságot nyújt számukra. A munkatársak látják rajtam, mikor van jobb vagy
rosszabb napom, azt gondolom, hogy ez
nem is baj. Ha mindig önmagunkat adjuk, akkor van arra lehetőség, hogy olyan
bizalmi kapcsolat alakuljon ki a kollégák
között, amely elengedhetetlen a hatékony és gyors munkavégzéshez.

Az átadó ünnepség után a legfontosabb
feladatunk a tömegtermelés beindítása lesz. Körülbelül félévet vesz igénybe,
mire beindítjuk a gépeket, és olyan minőséget tudunk biztosítani, amely teljes
mértékben megfelel a vevői elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy a gyártóipar
nem személytelen, tárgyi világ. Akkor lehet jó termékeket előállítani, ha az ember
szívét-lelkét beleadja a munkába, ezért
az átadás után minden erőnkkel azon leszünk, hogy kiváló termékek kerüljenek
a vevőkhöz. Azért, hogy ezt hosszú távon
is biztosítani tudjuk, kiemelt figyelmet
fogunk fordítani kollégáink folyamatos
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képzésére.

Hogy érzi magát Tatán? Sikerült már
megismernie a várost?
Már első látogatásaim során nyilvánvalóvá vált számomra, hogy Tata olyan hely,
ahova érdemes turistaként ellátogatni,
igen gazdag múlttal és történelmi hagyománnyal rendelkezik. Amikor októberben ideköltöztem, japán kollégáim, akik
már egy ideje itt éltek családjukkal, azt
javasolták, hogy Budapestre költözzem,
és onnan járjak le dolgozni figyelembe
véve a japánok speciális szempontjait,
szokásait. Mivel áprilisban feleségem is
utánam jön, az Ő érdekében a főváros
mellett döntöttem. Miután Magyarországra költöztem, és elkezdtem Tatán a
munkát, egyre jobban megismertem a
várost. Azáltal, hogy naponta kijárunk
ebédelni, és az ideérkező japán kollégákat a városban szállásoljuk el, nagyon
sok emberrel kerültem kapcsolatba. A
velük folytatott beszélgetések alapján
azt gondolom, hogy Tata nagyon jól élhető város, ideális hely családosoknak
mind a környezet, mind az oktatás szempontjából. Ha magyar lennék, komolyan
megfontolnám, hogy itt éljek.
Van-e kedvenc helye Tatán?

Szívemhez legközelebb a leendő gyárépület áll (– mondja nevetve – szerk.).
Nagyon szeretem az Öreg-tavat, az öreg
platánfa környékét, számomra az a hely
szimbolizálja Tatát. A vár közelében egyszerre jelenik meg a történelem és a természet. Az embert ott különleges érzés
keríti hatalmába. Ha vendéglátóhelyet
kell említenem, nagyon kedvelem a Platán éttermet, amely jó áron kínál magas
gasztronómiai színvonalat. Minden egyes
új belépő esetén elmegy az egész csapata
együtt ebédelni, ilyenkor legtöbbször a
Platánra esik a választásunk. Szeretem a
város többi vendéglátóhelyét is. Kiemelném még a Gottwald hotelt, ahol már volt
szerencsém megszállni. Kiváló konyhát
visznek ők is. Nagyon finom borokat kóstoltattak velem. Minden elismerésem a
helyi bortermelőké.
Mivel tölti itt szívesen a szabadidejét?

Október óta vagyok Magyarországon. Azóta - egyrészt a sok munka, másrészt a hideg idő miatt - még nem sokat mozogtam
a szabadban. De most már jön a jó idő és
a golfszezon. Az lesz itt a fő kikapcsolódás számomra, nemcsak Budapesten, hanem Tatán is. Amikor azt mondom, hogy
Tata jó hely, akkor a magas színvonalú
golfozási lehetőséget is értem alatta.
B.Á.
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„szeretem a földet”
Jungvirthné Bús Erzsébettel, a Tatai Városgazda
Nonprofit Kft. volt ügyvezetőjével a város egyik kávézójában beszéltem meg találkozót, hogy ott egy
kávé mellett beszélgetve készítsem el vele az interjút. Nyugodtan, ráérősen, ahogyan egy friss nyugdíjashoz illik – gondoltam –, mindehhez pedig méltó
helyszín egy kávézó. A megbeszélt találkozó előtt
félórával hívott Erzsébet, hogy találkozhatnánk-e inkább a Városgazdánál, mert az interjú előtt és után
is volna ott dolga. Ekkor már kezdett gyanússá válni a dolog: – Mit csinálhat egy friss nyugdíjas a volt
munkahelyén? Ezek után félve tettem fel első kérdésem…
Mivel tölti idejét nyugdíjba vonulása óta?
Mindamellett, hogy lényegesen
több idő jut a családomra, az unokákra, a pihenésre, valamelyest továbbra is részt veszek a Városgazda
munkájában. Szakmai segítséget
nyújtok a zöldterületek gondozá10

sában, ápolásában, az üvegházi termesztésben. Amikor szükséges,
bejövök és segítek, ez heti néhány
alkalmat jelent.
Tudatos döntése volt, hogy nem
hagyja ott egyik napról a másikra
a céget?

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

Már régóta készültem a nyugdíjba
vonulásra, és tervezgettem, hogyan
történjen ez a váltás – amely nem
könnyű, hiszen közel tizenkilenc
évet dolgoztam a Városgazdánál –,
hogy nekem is és a kollégáknak is jó
legyen. Nem is tudtam volna hirtelen
kilépni ebből a pörgésből. Nem lett
volna jó, ha egyik napról a másikra
TATAI PATRIÓTA
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elvágjuk a kapcsolatot. Azt gondolom, nagyon sok olyan ismeret, tapasztalat van a fejemben, amellyel
tudok segíteni, és szívesen is teszem.
Hiszen nemcsak a Városgazda Kft.nél eltöltött évek során, hanem már
előtte is a tatai parkokkal, kertépítő
munkával foglalkoztam. Ez a fajta
átmenet a legcélszerűbb. Szerettem
volna minél jobban átadni azokat az
ismereteket, amelyeket az évek alatt
összegyűjtöttem, amelyekre mostani
és a leendő kollégáimnak szüksége
lehet. Nem szabtuk meg, hogy meddig dolgozom…, amíg szükség van
rám.
Nyugodt szívvel hagyta utódjára a
céget?

A Városgazda munkája igen sokrétű, rengeteg feladatot vállalt magára
az elmúlt évek során. Nem beszélve
arról, hogy a hetven kolléga mellett
olykor kétszáz közfoglalkoztatott
dolgozik nálunk. Nem könnyű rögtön átlátni az egész rendszert, de
Zoltánnak (Acsai Zoltán – szerk.)
sikerült. Néhány hónapot dolgoztunk együtt, rátermett, agilis embert
ismertem meg benne. Már egy ideje
éreztem, hogy a megnövekedett feladatok és a létszám miatt is mindenképp szükség lenne másfajta
vezetői szemléletre. Zoltánban megtaláltuk a megfelelő vezetőt, aki arra
törekszik, hogy nagyobb önállóságot
adjon a középvezetőknek. Nyugodt
lélekkel mondom, hogy a Városgazda jó kezekben van. Bízom benne,
hogy ő továbbfejleszti a vállalatot.

Acsai Zoltán szerint (l. Porta rovat)
a Városgazda Kft. Önnek köszönhetően vált sikeres, több lábon álló
vállalkozássá, mert mindig kereste a feladatot. Miért nem elégedett
meg azzal, hogy a cég az alapvető
városüzemeltetési, parkfenntartási munkákat látja el? Mi hajtotta?
A Városgazdának hatalmas előnyt
és biztonságot jelent, hogy 100%-ban
az önkormányzat tulajdonában van.
Azzal a biztos tudattal is működhetne a cég, hogy a város mindig ellátja
feladatokkal, és gondoskodik róla. Én
azonban úgy gondoltam a mostani
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gazdasági helyzethez alkalmazkodva,
hogy úgyis mérettessen meg a társaság, hogy nemcsak a legfőbb megrendelő szempontjából működik jól,
hanem a versenyszférában is megállja
helyét. Ezért nyitottunk a külső piac
felé, meglévő szakembereinkkel és
eszközparkunkkal elvállaltunk külsős
munkákat is. Ennek is köszönhető,
hogy új eszközöket vásárolhattunk,
fejlesztésekbe foghattunk. Ma már
vannak ágaprítóink, motorfűrészeink, önjáró fűnyíróink, csak hogy néhányat említsek. Az elmúlt években
szakember gárdánk is jelentősen bővült, saját alkalmazottunkként dolgozik: asztalos, lakatos, kőműves, festő,
villanyszerelő. Mindezek birtokában
számos új feladatra tudunk pályázni,
vállalkozni, amelyekre korábban nem,
például az iskolák vizesblokkjainak
felújítására. Mindenképp szerencsés,
ha keressük a feladatot, mert csak így
tudunk fejlődni, fejleszteni, így tudjuk
erősíteni a vállalatot.
Volt példa Ön előtt? Látott hasonlóan működő városüzemeltetési
céget?

Nem nagyon. Nem jellemző, hogy
önkormányzati tulajdonú cég külső
feladatok felé nyitna. Ezek a vállalatok azt a munkát végzik el, amelyet
a tulajdonos kiszab rájuk, és az se
kevés feladat. Egyedül talán Komáromban láttam hasonló példát, ahol
a volt városüzemeltetési cég komoly
bevételre tett szert az ipari park
zöldterületének gondozásával. Úgy
gondolom, ez a fejlődés útja, akkor
lehet előre lépni, ha nyitunk a külső
piac felé, és megfelelő szakember
gárdával és eszközökkel bírunk.
Az önkormányzati munkákra
ugyanúgy pályázik a cég, mint a
külső piaci szereplők?

A kötelező alapfeladatok elvégzésére éves keretszerződésünk van,
efölött vannak az egyéb munkák,
amelyekre ugyanúgy pályázunk és
árajánlatot adunk, mint a többi tatai vállalkozás. Akkor kapjuk meg a
munkát, ha a mi ajánlatunk bizonyul
a legjobbnak. Természetesen tőlünk
is ugyanazt a színvonalat várják el,

mint bárki mástól. Olykor elhangzik
az a kritika a városban, hogy minden
önkormányzati munkát a Városgazda kap meg, ez egyáltalán nem igaz.
Nagyon sok feladatra egyáltalán nem
vagyunk alkalmasak, például olyanokra, amelyek speciális szaktudást
és eszközt igényelnek. Vannak olyan
munkák, amelyeket árban vagy kapacitás hiányában nem tudunk elvállalni. Mi főleg kisebb munkákat végzünk el. Szabad a verseny, amelynek
lehetőségeivel mi is élünk.
Mit köszönhet Önnek Tata? Mire a
legbüszkébb?

Nehéz egy dolgot kiemelni. Büszke vagyok arra, hogy talán sikerült
változtatni a város zöld arculatán,
sikerült behozni a virágot a közterületekre, ápoltabbá tenni a zöldterületeket. Ami nekem talán még
ennél is fontosabb, hogy nagyon
sok ember életében tudtam, tudtunk változást elérni. Fontos hozzátennem, hogy egyiket sem egyedül
értem el, hanem közös munkával, a
kollégák közreműködésével. A közmunkaprogram során nagyon sok
nehéz körülmények között élő emberrel találkoztunk, akinél komoly
változást sikerült elérnünk. Többen
közülük ma már állandó gárdánkat
erősítik, de olyanok is vannak, akik
az én ajánlásomra kerültek ki tatai
vállalkozásokhoz. Büszke vagyok
az új telephely megépítésére is, hatalmas feladat volt, amelyet nagyon
sok közfoglalkoztatott bevonásával
végeztünk el saját kivitelezésben.
Például ezt a szobát is, ahol most
beszélgetünk, egy közfoglalkoztatott
parkettázta, festette. Sokan kételkedtek a munka elején, de elkészült!
A közfoglalkoztatás egyik komoly
eredménye, ha maradandót, értéket
hozunk létre.
Nagyon jó kapcsolatot ápolt a
kollégákkal, a közfoglalkoztatottakkal is, mindig nagy szeretettel
fordult feléjük. Sokszor személy
szerint adta nekik a munkát, és ha
kellett, velük együtt dolgozott. Miért tartotta ezt fontosnak?
Mindig is fontos volt, hogy ismer11
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jem azokat, akikkel együtt dolgozom, még akkor is, ha csak néhány
hétről volt szó. A kollégáknak is sokszor elmondtam, hogy tanulják meg
a beosztott közfoglalkoztatottak nevét, ismerjék meg őket. Speciális a
mi munkánk, sok nehéz helyzetben
lévőt foglalkoztatunk, őket kell rábírni a munkára, velük együtt kell
elvégezni. Keménynek, határozottnak, következetesnek kell lennünk,
és számtalan olyan helyzetet kell
tudnunk kezelni, amely a munkahelyek jelentős részén nem fordul elő.
Ezért nálunk a munka emberi oldala
ugyanolyan fontos, mint a szakmai
oldal. A befektetett energia pedig
mindig megtérül.
Szerettem mindig aktívan részt
venni a munkában, elég gyakorlatias vagyok. Ha kellett, megmutattam,
hogyan kell kapálni, virágot ültetni,
metszeni. Ha valaki korábban még
nem csinált ilyesmit, meg kell mutatnunk neki, hogyan kell. Én szívesen
tettem, közvetlenül próbáltam segíteni. Voltak, akik ezt szóvá is tették,
hogy két diplomás ügyvezetőként
ezt még se kellene. Engem azonban
ez soha nem zavart, szeretem a földet, szeretem megfogni. Nem zavar,
ha földes a kezem. Mindez hozzátartozott a munkámhoz, a személyes
jelenlétet pedig mindig is fontosnak
tartottam.
Erzsébetet roppant talpraesett,
vagány asszonynak tartják a városban, aki semmilyen munkától
nem riad vissza. Kitől örökölte ezt
a karakánságot és nagy teherbírást?
Egy Balaton-felvidéki kis faluban,
Vigántpetenden születtem. Szüleim
egyszerű földművelő parasztemberek voltak. Édesapám hatalmas fizikai munkabírású ember volt, rengeteget dolgozott, sokféle munkát
végzett, még kosarat is font, szőnyeget is szőtt. Testvéreimmel — négyen vagyunk — sokat segítettünk
a háztáji munkákban. Már egész
kiskoromban volt egy saját kiskertem, amelyet egyedül gondoztam. Az
alapok a szüleimtől jönnek, hálás vagyok nekik, hogy megtanítottak dolgozni, megtanítottak a munka szere12
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tetére. Az, amit az ember otthon lát,
tapasztal, az egy életre megszabja
a munkához való hozzáállását. Én
mindig is szerettem dolgozni, már
diákként is dolgoztam. Meghatározó az életemben a nagycsalád és az
a falusi közeg, amelyben felnőttem.
Szabadok voltunk, jártuk az erdőt,
mezőt, persze a szomszédok óvó
szeme is mindig rajtunk volt. A föld
és a növények szeretete is innen, Vigántpetendről ered.
Gyerekkora óta a kertészmérnöki
pályára készült?

Nem volt annyira tudatos a pályaválasztásom. Egy ideig dilemmáztam, hogy pedagógusi vagy agrár
pályára menjek, ugyanis mindvégig nagyon jó tanáraim voltak. Alsó
tagozatba Vigántpetendre jártam,
ahol az alsó négy osztály egy tanteremben tanult. Itt nagyon szigorú,
de jó, következetes tanítóm volt, aki
rengeteget vitt minket kirándulni. A
felső tagozatot már Kapolcson végeztem, itt volt néhány olyan pedagógusom, akikkel a mai napig tartom
a kapcsolatot. A középiskolában pedig hatalmas tudású osztályfőnököm
volt. Talán a gimnázium harmadik
osztályában döntöttem el, hogy mégis inkább ezt a pályát választom, és
a budapesti kertészeti egyetemre jelentkeztem. Itt ismertem meg férje-

met, aki szintén kertészmérnöknek
tanult.
Hogyan kerültek Tatára?

Az első munkahelyünk Nyárlőrincen volt a Kecskemét - Szikrai Állami
Gazdaságban. Nagyon szerettünk ott
dolgozni, nagyon jó kis csapat volt.
Ott, Kecskeméten született meg első
gyermekünk. Majd férjemet Tatára
hívták. Szülei akkor már egy ideje
itt laktak. Egyébként mindketten dunántúliak vagyunk, férjem koromlai.
Tatára költöztünk, másik két gyermekünk már itt született. ’83-ban
kezdtem el a Parképítő és Kertészeti
Vállalatnál dolgozni.
A férje is hasonló területen dolgozik?

A férjem kertészmérnök és növényvédelmi szakmérnök. A Szikrai Állami Gazdaságnál szőlészettel
foglalkozott. Miután ideköltöztünk
Tatára, a Gerecse TSZ-nél dolgozott,
majd egyéni vállalkozó lett, kertépítéssel, parkfenntartással foglalkozott több mint húsz évig. Ma már
ő is nyugdíjas. Munkám során sok
mindenben segített nekem, sokszor
kikértem a véleményét, például a gépek beszerzésénél, javításánál: ő mit
gondol, mit javasol. Nekem ez a terület volt talán a legnehezebb a munTATAI PATRIÓTA
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kám során. Ugyanakkor otthon is
sokat segített, hiszen a munkaköröm
nem nyolcórás munka volt, ennek Ő
és néha gyerekeim látták kárát. Ha
vihar volt, vagy bármilyen váratlan
helyzet adódott, akkor akár a vasárnapi ebédtől is fel kellett állnom és
mennem kellett.

lésre van szükség. Szerencsére azt
tapasztaljuk, hogy a városlakókat
egyre inkább be lehet vonni a város
szépítésébe, tisztán tartásába. Egyre
jobban érezhető egyfajta önkéntesség, igényesség a tataiakban.

A legkisebb igen, bár ő most éppen
otthon van a két pici gyerekével. A
két idősebb közgazdász lett. A nagyobbik lányom Ausztráliában él,
ott is van két unokám. Őket sajnos
ritkábban látjuk. A fiam most éppen
Új-Zélandon van, másfél évet dolgozott kint. Még meglátogatja nővérét
Ausztráliában, aztán jön haza.

azzal a szándékkal jöttem el, hogy
egyéni vállalkozó leszek, virágboltot
nyitok, virágkötészettel fogok foglalkozni. Az is fölmerült, hogy férjem vállalkozásában fogok dolgozni.
Az utóbbi ötletet hamar elvetettük,
mivel mindkettőnknek túlságosan
határozott elképzelései vannak a
munkáról, ezért nem lenne szerencsés együtt dolgozni. Ekkor még
nem tudtam arról, hogy megalakul
a Városgazda. Télen megkeresett
Lendik József, hogy indul a cég, és
legyek a helyettese, a parkfenntartás
irányítója. Tíz évig dolgoztam ebben
a pozícióban, majd miután lejárt a
főnököm szerződése, felkértek, hogy
vállaljam el a vezetői tisztséget. Ezután kétszer is – sikeres pályázatom
után – megerősítettek pozíciómban.
Összesen nyolc és fél évet dolgoztam
vezetőként.

Természetesen kell a városvezetés
támogatása, a megfelelő anyagi fedezet is. Ezenkívül rengeteg odafigye-

B.Á.

Közel tizennégy évet dolgoztam a
Parképítőnél, ahonnan 1996 őszén

Gyermekeik közül valamelyik követte Önöket a kertészmérnöki pályán?

Visszakanyarodva a munkához...
hogyan került a Parképítőtől a Városgazdához?

Akkor tudja, mitől működik jól egy
város.

Tud úgy járni-kelni a városban,
hogy ne azt figyelje, hol kellene virágot ültetni, gyomlálni, szemetet
szedni vagy utat javítani?

Ez még nem működik, és szerintem
még jó ideig nem is fog. Városüzemeltetéssel foglalkozó szakembernek mindig nyitott szemmel kell
járnia. Legjobb, ha ezt gyalog teszi,
mert akkor lehet leginkább észrevenni, ha egy parkrész elhanyagolt,
ha a bokrok alja szemetes, ha valahol
metszeni kell stb. A későbbiekben is
biztosan rögzíteni fogja a szemem
ezeket, ettől nehéz lesz elszakadni.
Még most is van mindig szemeteszsák az autómban, ha esetleg szükség lenne rá.

fotó: Bálint György
TATAI PATRIÓTA

13

VÁROSHÁZA

tíz év a helyi adózásban
Ahhoz, hogy egy település fenntartható legyen, minden ott élőnek valamilyen módon
hozzá kell járulnia a közös kiadásokhoz. Ki
csak a lakóháza, üdülője, telke, autója, mások a vállalkozásuk által megtermelt javak
után fizetik meg a helyi közösség megélhetését szolgáló adót. A város sok minden
más feladat mellett ebből a bevételből finanszírozza bölcsődénk, óvodáink, egyéb
intézményeink fenntartását, az utak, járdák
karbantartását, a közvilágítást, a temetőket,
a városházát, a városi televíziót, a sportegyesületek támogatását, az egészségügyi és
szociális alapellátást, a kulturális és művészeti életet, a városüzemeltetést. Ez a városfejlesztés alapja is!

A Helyi Önkormányzatok Európai
Chartája értelmében a települési önkormányzatok helyi adókat vethetnek ki. Tata Város Önkormányzata
a település gazdasági fejlesztése érdekében vezette be a helyi adókat.
Elsőként, 1991. július 1-jei hatállyal
Év

az iparűzési tevékenységre vetette ki
az iparűzési adót, majd 1992. január 1-jei hatállyal az építményadót, a
telekadót és az idegenforgalmi adót.
Azóta az adónemek nem változtak,
csak az adómértékek.
Az alábbi táblázat a tatai adómér-

2006

2007

2008

2009

Adónem

2010

2011

tékeket tartalmazza 2006-tól 2016ig. Látható, hogy kisebb változások
többször voltak, de a lényegesebb
adómérték módosítás 2007-ben és
2012-ben történt. Meg kell jegyezni
azt is, hogy nem csak emelések voltak, hanem csökkentések is.
A képviselő-testület a központi
jogszabály-változásokat, a gazdasági
helyzet alakulását, valamint a tatai
vállalkozások és a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve állapította meg a helyi adók mértékeit
az elmúlt tíz évben. Az építményadó
esetében kedvező adómértéket határozott meg a tatai lakosokra, illetve
az ipari parkban letelepedő vállalkozásokra. A telekadó mértékét a
vállalkozások kérésére csökkentette, de azt is meg kell jegyezni, hogy
a cégek által fizetendő telekadó és
építményadó együttes összege kevesebb, mint a megye más településén.
Az idegenforgalmi adó mértéke van
a legközelebb a törvényi maximumhoz, de az adómérték meghatározásánál azt is figyelembe kellett venni,
hogy az önkormányzat által végzett
turisztikai beruházások (Ökoturisztikai Központ, Fényes Tanösvény) és
a befejezett rehabilitációk (Kossuth
tér, Angolpark, Réti 8-as tó) még vonzóbbá teszik településünket. A szolgáltatások minőségének javulása,
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illetve a tatai rendezvények száma és
színvonala is indokolja az adómérték nagyságát. Az idegenforgalmi
adó mértékének emelése nem érinti
sem a tatai magánszemélyeket, sem
a tatai vállalkozásokat; ezt az adót a
városunkba érkező vendégek fizetik
meg. Az iparűzési adó mértéke Tatán
azonos a törvényi maximummal, de
2,5 M Ft vállalkozási szintű adóalap
alatti összeg esetén nem kell adót fizetni. A gépjárműadó mértékét központilag határozzák meg.
Amíg a teljes adóbevétel 2006-ban
alig haladta meg az 1 milliárd forintot, 2015-re több mint 80 %-kal nőtt,
így túllépte a 2 milliárd forintot. Arányaiban a telekadó (478,51 %) és az
idegenforgalmi adó (435,11 %) nőtt
a legnagyobb mértékben, összegben
pedig az iparűzési adó (660. 268 e Ft).
A világgazdasági válság idején
(2008-2011) az adóbevétel stagnált,
de 2012-re 23,56 %-kal haladta meg
az előző évi bevételt. A rákövetkező
évben a teljes adóbevétel azért csökkent, mert a gépjárműadó 60 %-a a
központi költségvetés bevétele lett,
csak a 40 %-a maradt az önkormányzatoknál. Ez azóta sem változott, viszont 2014-re a bevétel nem csak a
2013. évi (13,47 %), hanem a 2012.
évi (8,07 %) adóbevételt is meghaladta. Ez a technikai fejlesztéseknek
és az intenzív adóellenőrzéseknek
volt köszönhető.

Az adóbevétel alakulása 2006-2015 (e Ft)
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ÉPÍTMÉNYADÓ
Az alábbi diagramon jól látható,
hogy az építményadó bevétele 2006tól folyamatosan nőtt. Az első nagyobb ugrás, egyben a legnagyobb
növekedés (42,88 %) 2007-ben
következett be, amikor az adómértékek (az egyes tételek különböző
mértékben) emelkedtek. A második
kiemelkedő növekedés 2012-ben
volt (36,03 %), amikor az adómértékek a 2007. évinél jóval kisebb
mértékben emelkedtek. A lakossá-

2011.
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2013.

2014.

2015.

got terhelő adó mértéke növekedett
a legkisebb mértékben, a központi
városrészben működő vállalkozásoké pedig a legnagyobb arányban. Az
önkormányzat célja az, hogy a vállalkozások döntő többsége a közművesített ipari parkban tevékenykedjen.
Ez évtől megszűnt a magánszemélyekre vonatkozó, jövedelem alapú
adómentesség, amit az indokolt,
hogy a kérelmezők száma az elmúlt
négy évben közel 70 %-kal csökkent,
illetve a kedvezmény a lakosság alig
több mint 1 %-át érintette. Termé-

Az építményadó bevétel alakulása 2006-2015 (e Ft)
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szetesen az adómentességet ezután
is igénybe lehet venni; illetékmentesen, szociális rászorultság esetén
lehet kérelmezni.
Az elmúlt három évben az építményadónak csak az egyik tétele
emelkedett, egy viszont csökkent.
Ebben az időszakban az adóbevétel
növekedésének elsősorban az adóellenőrzés volt az oka.
A törvény minden adónem esetében meghatározza azt a maximum adómértéket, amennyi adót
az önkormányzatok beszedhetnek.
A mellékelt ábra a tatai építményadó legmagasabb és legalacsonyabb
tételét hasonlítja össze a törvényi
maximummal. Jól látható, hogy a
legalacsonyabb tétel a teljes vizsgált
időszakban messze alatta volt a törvényi maximumnak, de a legmagasabb tétel is 18,85 %-kal volt alacsonyabb 2015-ben.
TELEKADÓ

A vizsgált időszak első három évében (2006-2008) a telekadó mértéke
eltérő volt a jogi személyek, illetve a
magánszemélyek esetében.
Az adómérték tekintetében 2009től nincs különbség az adóalanyok
között, egységes az adótétel. A vonaldiagramon jól látható, hogy 2013-tól
a törvényi maximum telekadó több
mint háromszor akkora, mint a tatai
adómérték.
Annak ellenére, hogy 2009-2011ig az adómérték magasabb volt, mint
utána, a telekadó bevétele 2009-ről
2010-re csak 3,10 %-kal nőtt, a rákövetkező évben pedig 11,59 %-kal
csökkent. Az adómérték 2012-ben
26,67 %-kal csökkent, ugyanakkor
az adóbevétel megduplázódott. Ennek az volt az oka, hogy a törvényi
változások következtében jelentős
mértékben megnőtt az adóköteles
telkek száma, illetve nagysága.
Az adómérték csökkenésének hatása 2013-ban jelentkezett. Több
adózó a magasabb adómértékkel
adózott 2012-ben, ezért jóval kevesebbet kellett fizetnie 2013-ban.
Változatlan adómérték mellett 2014ben 25,90 %-kal, 2015-ben pedig
31,16 %-kal nőtt a bevétel az előző
évhez képest. Ez a nagyszámú adóellenőrzésnek tulajdonítható.

Az építményadó mértékei (Ft)
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Az idegenforgalmi adó mértéke (Ft)
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IDEGENFORGALMI ADÓ
A tatai adómérték 2008-ban és
2012-ben megközelítette a törvényi
maximumot, a 2008. évet, illetve a
2012. évet következő három évben
viszont nőtt a különbség.
Ha megvizsgáljuk az idegenforgalmi adó bevételét, akkor megállapíthatjuk, hogy amíg 2007-ről 2008-ra
az adómérték csak 5,88 %-kal, addig
a bevétel 13,03 %-kal emelkedett. A
következő adómérték emelés 2012ben volt. Szintén alacsonyabb mér-

tékű volt az emelés (25 %), mint a
beszedett adó 2011-ről 2012-re történő növekedése (59,79 %). Mindkét
esetben az adóbevétel növekedése
több mint kétszerese volt az adómérték emelésének, ebben nagy
szerepe volt az adóellenőrzéseknek
is. A bevétel növekedése elsősorban azt jelzi, hogy Tatán az eltöltött vendégéjszakák száma jelentős
mértékben nőtt, ami a turizmus fejlesztésének, valamint a szállásadók
saját beruházásainak, korszerűsítéseinek, illetve az adófizetési morál
javulásának volt köszönhető. A Szép
kártya bevezetésével a belföldi turizmus nagymértékben fejlődött, a
hazai szálláshelyek kihasználtsága
erőteljesen javult. Ezt támasztják
alá a számok is. A vizsgált időszak
utolsó három évében - változatlan
adómérték mellett - a beszedett adó
folyamatosan nőtt; 2012-ről 2013-ra
9,25 %-kal, 2014-ben 24,10 %-kal,
majd 2015-ben további 19,48 %-kal.
Elmondható, hogy míg az elmúlt tíz
évben az adómérték csak 50 %-kal
emelkedett, addig a beszedett adó
több mint a négyszeresére nőtt. (l. az
alábbi diagram)

Az idegenforgalmi adó bevételének alakulása 2006-2015 (e Ft)
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IPARŰZÉSI ADÓ
Az elmúlt tíz évben csak három
évig (2009-2011) volt a helyi iparűzési adó mértéke 1,9 %, szemben
a többi évvel, amikor az adómérték
a törvényi maximummal egyezett
meg (2 %). Annak ellenére, hogy az
adómérték csak 5 %-kal volt alacsonyabb a fent említett három évben,
az adóbevétel 2009-ről 2011-re
8,70 %-kal csökkent. A rákövetkező évben emelkedett újra 5%-kal az
adómérték, a bevétel viszont 21,06
%-kal lett több. Változatlan adómérték mellett az utolsó három évben
az adóbevétel növekedése jelentős
mértékű volt: az előző évihez képest
2013-ban 7,63 %, 2014-ben 15,87
%, 2015-ben pedig 13,12 %. Ha a bevétel emelkedését a 2011. évhez viszonyítjuk, akkor a növekedés 2015re 70,78 % lett.
Ezek a számok azt igazolják, hogy a
gazdaság megint növekedési pályán
van, illetve a helyi vállalkozások is
folyamatosan erősödnek, bővülnek,
valamint újak alakulnak.

Az iparűzési adó bevételének alakulása 2006-2015 (e Ft)
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GÉPJÁRMŰADÓ
A bevétel szempontjából az iparűzési adó után a második legjelentősebb adónem a gépjárműadó volt
2006-tól 2012 végéig.
A lenti ábrán jól látszik annak a

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

törvényi változásnak a hatása, ami a
gépjárműadó 60 %-os állami elvonását jelentette. Ennek következtében
a gépjárműadó jelentősége csökkent; 2013-ban még a harmadik helyen állt, 2014-től viszont már csak a
negyedik helyen.

A gépjárműadó bevétel alakulása 2006-2015 (e Ft)
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VÁROSHÁZA
Az alábbi ábra alapján megállapíthatjuk, hogy 2013-tól a gépjárműadó
bevétel akkor is csökkent volna, ha a
befolyt adó 100 %-a az önkormányzatnál marad.

Az effektív csökkenés azért következett be, mert egyéb törvényi változások a gépjármű tulajdonosoknak,
elsősorban a fuvarozóknak, szállítmányozóknak kedveztek. Továbbá

az is rontott a helyzeten, hogy több
nagy fuvarozó vállalkozás Tatáról
más településre tette át székhelyét.

A gépjárműadó 100 %-os bevétele 2006-2015 (e Ft)
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Az alábbi három kördiagram azt
szemlélteti, hogyan változott az egyes
adónemek részaránya az összes bevételhez képest. Amíg a gépjárműadó
részaránya 2006-ban még 16 % volt,
majd 18 % 2010-ben, addig 2015-ben
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2011.

már csak 5 %. Ugyanakkor 2006-ról
2015-re az építményadó részaránya 10 %-ról 16 %-ra, a telekadóé
3 %-ról 8 %-ra nőtt. Azt is érdemes
megjegyezni, hogy ugyanebben az
időszakban az idegenforgalmi adó

Az egyes adónemek részaránya a bevételből 2006-ban
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részaránya 1 %-ról 2 %-ra változott,
tehát jelentősége megduplázódott. Ez
azért is fontos, mert az önkormányzat
minden beszedett 1 Ft idegenforgalmi adó után most már 1,55 Ft költségvetési támogatást kap.

Az egyes adónemek részaránya a bevételből 2010-ben
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Az egyes adónemek részaránya a bevételből 2015-ben
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VÁROSHÁZA
Mindenképpen figyelemre méltó,
hogy a teljes adóbevétel 2015-ben
meghaladta a 2 milliárd forintot úgy,
hogy 2006-ban még alig lépte át az 1
milliárd forintot. Ehhez az is kellett,
hogy a be nem fizetett adó, az ún.
adóhátralék csökkenjen.
A hátralék csökkenése részben az
adóhatósági munkának, részben annak volt köszönhető, hogy a gazdaság élénkülése következtében javult
a vállalkozások fizetőképessége, likviditási helyzete, valamint egyre kevesebb társaság került csődeljárás,
végelszámolás, felszámolás, kényszertörlés alá, illetve szűnt meg jogutód nélkül.
Az eredményhez az is hozzájárult, hogy az elmúlt négy évben több
technikai fejlesztés is történt, ami
az adóigazgatási munkát segítette.
A postai befizetéseket tartalmazó
adatszolgáltatás elektronikus úton
érkezik, és az egyes tételek automatikus beolvasással lekönyvelhetők
az adó-nyilvántartási rendszerben.
Az adóértesítő küldeményeket egy
szoftver segítségével automatikusan

nyomtatjuk ki, illetve egy borítékoló
géppel csomagoljuk be. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral
ügyfélkapun keresztül, elektronikus
úton intézzük az ügyeket. Egy elektronikus úton információt szolgáltató cég közreműködésével tudjuk
nyomon követni az iparűzési adónem által érintett adóalanyoknál
történő változásokat. Saját informatikai fejlesztés volt az automatikus
inkasszó rendszerünk, valamint a
földhivatali adatbázis igénybevételét
szolgáló programunk.
Tavaly kezdtük meg az ügyfélkapun keresztül történő elektronikus
ügyintézést. Egyelőre még csak a
helyi iparűzési adóra vonatkozó bevallásokat, adóelőleg kiegészítéseket
lehet benyújtani elektronikus úton,
de azt tervezzük, hogy a többi adónem esetében is lehetővé tesszük ezt
a szolgáltatást. Az elektronikus ügyintézésről szóló részletes tájékoztató
elérhető Tata város hivatalos honlapján: www.tata.hu > E-ügyintézés. Az
elektronikus ügyintézés nem csak az
ügyfeleknek, hanem az önkormány-

zatnak is kedvező; gyorsan, költségtakarékosan (papír és postaköltség
nélkül) lehet elkészíteni, elküldeni,
valamint feldolgozni a dokumentumokat. További előnye, hogy azok az
adózók, akik rendelkeznek ügyfélkapuval és bejelentkeznek hozzánk,
a napra kész adatokat tartalmazó
számlaegyenlegüket bármikor meg
tudják nézni.
Természetesen az eredményeket
közösen értük el: az adófizetők, az
önkormányzati
képviselő-testület
és a helyi adóhatóság. Szerencsére
a legtöbb helyi vállalkozás túlélte a
világgazdasági válságot és gazdaságilag megerősödtek az utolsó négy
évben. Kedvező tény, hogy több külföldi és belföldi cég kezdi meg tevékenységét Tatán a közeljövőben. Azt
is el kell mondani, hogy az elmúlt néhány évben sokat javult az adófizetési morál. Ez a folyamat a tatai polgármester hitvallását tükrözi: nem az
adómértéket kell növelni, hanem az
adófizetői kört kell bővíteni.

FESSELNÉ HARSÁNYI MARIETTA

Összes adónem 2010-2015 (e Ft)
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PORTA
a tatai városgazda kft. több mint
városüzemeltető cég
Január elsejétől a képviselő-testület
Acsai Zoltánt, a cég korábbi intézményi referensét nevezte ki a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének, miután Jungvirthné Bús Erzsébet
év végével nyugdíjba vonult. Városunk
legnagyobb cége az elmúlt évek során
több lábon álló sikeres vállalkozássá
nőtte ki magát. Évről évre egyre több
feladatot lát el, és egyre több embernek biztosít munkát.
fotó:Ábrahám Ágnes Barbara

– Erzsikének köszönhetően, aki
szívén viselte a város sorsát, kereste
a munkát, a feladatot, nagyon sikeres,
jól működő céget örököltem – mondja Acsai Zoltán ügyvezető igazgató,
aki a múlt év végén szépen lassan
minden feladatot átvett a korábbi vezetőtől. Egy hónapig karöltve járták a
várost, hogy megismerje a Városgazda összes kollégáját és a cég munkájának minden egyes részletét. Acsai
Zoltán augusztus óta él Tatán, házas,
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négy gyermek édesapja. A tanár, illetve műszaki végzettségű szakember
korábban műszaki területen, majd
tizennégy évig a tűzoltóságnál dolgozott, ahol logisztikai és irányítási feladatokat látott el. Az elmúlt években
pedig üzemeltetési igazgatóként dolgozott egy összevont iskolacentrumban. Az új vezető a korábbi szemléletet folytatva − miszerint szeretettel
kell fordulni az emberekhez, − kívánja irányítani a céget, a kollégákat. A

jövőben azonban nagyobb hangsúlyt
fektetne a középvezetők megerősítésére, nagyobb mozgásteret biztosítana nekik mindennapi munkájukban.
Rájuk bízza, hogy a feladatot, amelyet megtervezett menetrend alapján
kell elvégezniük, miképpen szervezik meg, osztják ki a beosztottjaikra.
– A cég mérete miatt elengedhetetlen
ez a fajta irányítás – mondja Acsai
Zoltán, aki napközben folyamatosan
kapcsolatban van vezetőivel, és ő
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maga is járja a várost, hogy ellenőrizze, figyelemmel kísérje a munkavégzést. Az új vezető közvetlen stílusának köszönhetően hamar megtalálta
a közös hangot a kollégákkal. Úgy
véli, kívülről érkezőként új lehetőségeket is meglát, és ezzel tovább tudja
fejleszteni a céget.
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
elsősorban városüzemeltetési feladatokat lát el. A társaságnak a legtöbb munkát a város zöldfelületeinek
fenntartása adja. Alaptevékenységük
között szerepel az utcák, terek, parkok gondozása, tisztán tartása. Ők
javítják, tisztítják és látják el a szükséges irányjelző táblákkal Tata öszszes útját, utcáját, kivéve az állami
közútkezelő céghez tartozó, városon
áthaladó főbb utakat. A város területén található kisebb árkok, patakok
takarítását is ők végzik, ez elsősorban fűnyírást és a felgyülemlett iszap
elhordását jelenti. A visszatérő forrásokkal kapcsolatos problémák kezelésében is részt vesznek, lekerítési,
illetve veszélyelhárítási munkákat
látnak el. Tata mintegy háromszáz
hektáros természetvédelmi területének fenntartása is az ő feladatuk,
őrt foglalkoztatnak, aki folyamatosan
figyelemmel kíséri a zöldövezetek
karbantartását.
A Városgazda Kft. szolgáltatásai
között szerepel a „Zöldjárat”, amely
a magánterületeken, kertekben keletkezett zöldhulladék elszállításáról
gondoskodik. Januárban ők viszik
el a kitett karácsonyfákat is. A cég
évente kétszer szervez lomtalanítást
a városban, amelynek keretében a
veszélyes hulladékokat is elszállítják. A téli időszakban ügyeleti rendszert működtetnek, hogy a lehető
leghamarabb tudjanak reagálni az
22

időjárás-változásra. A közelmúltban
bővítették az eszközállományt, ennek köszönhetően az idei téltől már
két teherautó és két traktor tolta a
havat az utakról, amelyek munkáját
két kisebb, járdán közlekedő gép is
segítette.
A városban lévő rendezvények,
fesztiválok során háttérfeladatokat
látnak el, amely elsősorban a környezet rendbetételét, megszépítését
jelenti.
A városüzemeltetési alapfeladatokon túl a Városgazda Kft. igen sok
munkát vállalt magára az elmúlt
évek során. Ellátja a város 247 szociális és 38 költségalapú bérlakásának,
valamint 23 garázsának bérbeadói,

kezelési feladatait. Ezeket az ingatlanokat rendszeresen ellenőrzi is. A
középfokú oktatási intézményeink
üzemeltetési feladatait egytől egyig
ő látja el: karbantartási-, javítási-, állagmegóvási-, és takarítási munkákat
végez. Ő felel a szociális alapellátó,
a városháza, a járási hivatal és több
óvoda üzemeltetéséért és tisztaságáért. Az idei esztendőtől hozzá került
a Bláthy kollégium is, amelyben számos felújítást tervez, ennek hamarosan neki is kezd. – Egy egyszerű, de
tip-top szállást szeretnénk biztosítani a hozzánk látogatóknak, amely
méltó egy turista városhoz – mondja
az ügyvezető. A felújítási munkákban igen nagy tapasztalatra tettek
szert az elmúlt években: a Városgazda Kft. újította fel a balatonszepezdi üdülőt, és többek között neki
köszönhető, hogy sikerült áttenni a
nyári napközis tábort a Fényes-fürdő
területére, ahol nemcsak renoválta a
faházakat, de táborozásra megfelelő
helyszínt alakított ki. A Vaszary iskola udvarán lévő játszóudvar is a cég
kollégáinak keze munkáját dicséri.
A társaságnak jelenleg hetven dolgozója van, ezenkívül nagy számban
foglalkoztat közmunkásokat, akiket
az önkormányzat közvetít ki hozzájuk. Programtól függően ötven-száz
embernek tud egyszerre munkát
adni. A Városgazda Kft. oroszlánrészt vállal a város közfoglalkoztatási
programjában, amelynek célja, hogy
minél több munkaképes tatainak
adjon állást. A programot ugródeszkának tekintik, hosszú távon szeretnének mindenkit visszasegíteni a
munkaerőpiacra: a köz- vagy a ver-
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A fotók a Városgazda Kft. saját képei.
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senyszférába. – Ha valaki időközben
munkát talál, tovább áll, ilyenkor az
egyik szemünk sír, a másik nevet,
örülünk, hogy talált állandó állást,
ugyanakkor sajnáljuk, hogy itt hagy
bennünket – mondja Acsai Zoltán.
Arra is van bőven példa, hogy valaki közmunkásból „városgazdássá”
válik. Csak a tavalyi évben tizennégy embert vettek fel közülük, és
remélik, hogy a február végével befejeződő programból is két-három
személyt állandó kollégaként tudnak
majd alkalmazni. – Aki szeret dolgozni, azt megtalálja a munkahely
– vallja az új vezető, akinek célja,
hogy erősödjön a belső mag, többen
legyenek a „városgazdások”. A társaság részt vesz a Belügyminisztérium
hajléktalan-programjában is. Azonkívül, hogy az állam segíti a hajléktalan
személyek foglalkoztatását, gépek,
berendezések vásárlását is támogatja. A program keretében tavaly több
személynek tudtak munkát adni, közülük egyet fel is tudtak venni. – Ő
ma már a cég megbecsült dolgozója
– mondja az ügyvezető. A tavalyi támogatásból egy fabrikettáló gépet
szereztek be. Az állami programra
idén is szeretnének pályázni.
A közmunkásokat elsősorban a
parkgondozás és az útfenntartás területén alkalmazzák. A közeljövőben
még inkább szükség lesz munkájukra, hiszen a vállalat idei feladatai
között prioritást élvez az Ady Endre
utca zöldfelületeinek egységessé tétele, valamint a tavaly elkezdett Kodály tér rekonstrukciója. Továbbá a
megszépült Kossuth tér gondozása,
és a Réti 8-as tó területének rendben
tartása is a társaságra hárul.
A megnövekedett feladatok, a folyamatosan bővülő eszközállomány,
valamint a zöldhulladékok tárolása
miatt hamarosan terjeszkednünk
kell – mondja Acsai Zoltán, aki már
tárgyal a városvezetéssel a telephelybővítésről. Amennyiben lehetőség
nyílik területük megnövelésére, az új
vezető zöldségfélék termesztését is
tervezi, ezzel nemcsak további személyeknek tudnának munkát adni,
hanem a tatai közétkeztetésben is
komoly szerepet vállalhatnának:
friss áruval látnák el az intézményeket.

A Farkas-ház Tatán, archív felvétel, Kuny Domokos Múzeum

herend fehér aranya
Stingl Vince, Fischer Mór és Tata

Évszázadok fejedelmi luxusa, ritka kincse volt a porcelán. A különlegesen szép kerámiafajta előállítása nem
egyszerű, gyártása nem olcsó. Szépsége viszont utolérhetetlen. A fehér edény ragyogása, áttetszősége, ritkasága táplálta a porcelán utáni vágyakozást évszázadokon keresztül, és az aranycsináláshoz hasonló módon
tartotta izgalomban a régi korok emberét. Kövessük a
porcelán kalandos útját a távoli Keletről Európába és
hazánkba! A történet szálai elvezetnek Tatára is…
A keresztes háborúk óta ismerték
és csodálták Európában ezt a különleges kerámiafajtát, amely a messzi
keletről, Kínából érkezett. A neve is
a keletet idézi. Állítólag Marco Polo,
a nagy utazó hasonlította először a
kínai porcelán finom, áttetsző anyagát a porceláncsiga (kauri) házához,
s így adott nevet a finom kerámiaedénynek. (A porceláncsigának viszont semmi köze a kerámiához, hiszen az malacforma teste után nyerte
el a nevét: az olaszok nyelvén porcella malackát jelent).
A porcelán a luxus és pompa eszköze és szimbóluma volt. A megszerzésére tett erőfeszítések történetéből rajzolódik ki az európai
kerámiagyártás folyamata. Talán elég
a Medici-porcelánok nevét említeni,
hogy elképzeljük azt a fejedelmi kört,
amely fontosnak tartotta a porcelán
birtoklását, és a porcelánkészítés érdekében nem rettent vissza az anyagi áldozatoktól sem. Ennek ellenére
a porcelán előállításának titkát a 18.
századig megőrizték. A gyártási titok
megszerzése, birtoklása majdnem

olyan lélegzetállító, veszélyes, költséges kaland volt Európa számára,
mint az Újvilág felfedezése.
A 18. század a porcelán évszázada Európában. Az arkanisták (akik
inkább vegyészek, mint alkimisták
voltak, hiszen nem az örök élet titkát
keresték, csak az aranycsinálás és a
porcelánkészítés módját, nevük is a
titok – arcanum - szóból származik)
ekkor már évszázadok óta kutatták
az alapanyag összetételét és a gyártás módját. Időnként – jobb híján
- utánozták is a porcelánt, így született meg például a rokokó fajansz is,
amely mázában fehér, színes dekorokkal díszített, csak éppen anyagában nem tud a porcelánhoz hasonlóan finom és áttetsző lenni.
Erős Ágost szász választófejedelem türelmetlenül várt arra, hogy a
tehetséges, tudós matematikus, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus gróf
kísérletei eredményre vezessenek,
és drezdai udvarában saját porcelán
készleteiben gyönyörködhessen. A
véletlen sietett segítségére. Elfogta
a Frigyes porosz király elől mene23
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külő, aranycsináló hírében álló patikust, Johann Friedrich Böttgert, és
a drezdai vár Vénusz-bástyájában
labort rendezett be számára, arra
sarkallva őt, hogy fedezze fel, állítsa
elő a porcelánt. Pénz nem számít. Így
született meg 1708-ban az európai
porcelán. 1710-ben megalapították
az első porcelángyárat Meissenben,
Böttger pedig végképp fogoly maradt, hiszen a porcelángyártás titkát
hét lakat alatt kellett őrizni.
1718-ban alapították a következőt,
a bécsi porcelángyárat, majd további üzemek létesültek Európa-szerte.
Lassanként kiszivárgott a massza
és a máz összetételének receptje,
az égetés, az aranyozás titka. Mégis rengeteg pénz, sok csődbe jutott
vállalkozás, kudarcba fulladt kísérlet
övezi a magyar porcelán születését
is. A feltaláló Batthyány gróf kisbéri
porcelánkísérleteinek az uralkodó
vetett véget. Bretzenheim Ferdinánd

herceg alapította regéci porcelángyár egy ideig sikerrel működött,
termékei ma féltett ritkaságnak számítanak. A herendi gyárat 1826-ban
Stingl Vince alapította meg.
Stingl az ezt megelőző években
Tatán, Fischer Mózes Áron kőedénygyárában dolgozott.
Fischer Mózes Áron tatai kerámiaüzeme 1824-ben kezdte meg
működését. Terméke nem porcelán,
hanem az annál jóval olcsóbban előállítható, polgári igényekhez szabott
kőedény volt. A gyár sárgás alapanyagú, mázazott, színes festéssel
díszített termékei formára, stílusra,
használatra nézve széles skálán mozogtak a paraszti háztartásoknak
kínált, rózsacsokros csuproktól az
elegáns, keleties-magyaros díszítésű,
úri teás- és kávéskészletekig, később
még kályhacsempék is készültek itt.
A tatai gyárat Fischer Mózes Áron fia,
Károly vitte tovább, míg a másik fiú,

Kőedény csemegés készlet Fischer Mózes Áron tatai gyárából,
Gellért Miklós és Gellértné Mogyoróssy Mária ajándéka a tatai múzeumnak
fotó: Varga Edit

A herendi Porcelánium napjainkban
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Fischer Mór, litográfia, Kuny Domokos Múzeum

Ignác Pesten alapított kőedényüzemet. Fischer Ignác termékei különlegesen szépek, a historizáló ízlés jellegzetes alkotásai. A porcelángyártás
szempontjából a tatai kőedénygyárnak mindössze annyi szerepe lehet,
hogy a Fischer család számára egy
igen jól működő modellt mutatott
fel. A Tatáról kirajzó család több ága,
több generációja foglalkozott ezek
után kerámiával.
Stingl tehát Fischer Mózes Áron
tatai gyárának művezetője volt. Nem
üzleti szemmel, hanem a tudós, a
feltaláló kíváncsiságával tekintett a
nyersanyagra. Már itt is végzett kísérleteket, talán éppen a porcelánmassza előállításának céljával. Erről
mindössze annyit tudunk, hogy a
tulajdonos, „szörnyű károkat okozónak” titulálva őt, elűzte a tatai
gyárból. Stingl megszállott arkanista lehetett, aki szenvedélyesen kutatta az új anyag gyártásának titkát.
Herenden találta meg a megfelelő
alapanyagot, a porcelánhoz nélkülözhetetlen kaolint. Megalapította
a herendi gyárat: kemencét épített,
munkásokat vett fel, az égetéshez
rengeteg tűzifát vásárolt. Ifjú feleségének teljes hozományát a gyár beindítására áldozta fel, hamarosan tele
is lett adóssággal. Fischer Mór éppen
ekkor érkezett. A tatai családi vállalkozáshoz kapcsolódva eredetileg lóés gubacskereskedéssel foglalkozó
Fischer Mórnak ekkor már minden
gondolata a kerámia körül forgott,
ezt látta Tatán is (noha ott csak a már
jól ismert fajansz és kőedény készült,
biztos minőségben, kockázat nélkül),
majd Pápán, ahol bérbe is vette a kőedénygyárat. Innen, Pápáról érkezett
Herendre, hogy 1839-ben betársuljon Stingl mellé. „Herend Veszprém
megyei helység közelében már ezelőtt
tizennégy évvel porcelán agyag feTATAI PATRIÓTA
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deztetett fel, s azóta szüntelen tétettek kísérletek porczellán készítésére, de ezek tizenegy év lefolyta alatt
csak tökéletlen sárga, szürke anyagú
készítményekre vezettek. Évekig sikertelenül fáradtak, míg Pfaffmann
unszolására Csehországból hozattak agyagot és mázt, amellyel mégis
könnyebben boldogultak. Mikor híre
ment sikerüknek, Fischer Mór tatai lóés gubacskereskedő ajánlkozott, hogy
hajlandó vállalatukhoz a szükséges
tőkével járulni, ha őt társul veszik.
Stingl örömmel vette az ajánlatot” –
írta a Pesti Hírlap 1842-ben.
Noha Fischer Mór nem volt arkanista, Pápán gyakorlatot szerzett a
kerámiagyártásban, és hamarosan
sikerre vitte a herendi porcelángyárat, amelynek immár egyedüli
tulajdonosa volt. Új gyárépületet,
új kemencéket épített. Ötvennégy
munkással dolgozott. A kísérletezés
kockázatát elkerülve alapanyagként

a csehországi Zettlitzből hozatott
kaolint. A sikerek sorozata hamarosan elkezdődött. A Kossuth Lajos
által kezdeményezett Iparműkiállításon 1842-ben termékeivel Herend
bronzérmet kapott. A hazai és bécsi
sikereket is felülmúlta az 1851-ben
Londonban rendezett első világkiállítás, ahol a birodalom gyárai közül
egyedül Herend kapott első díjat.
Viktória királynő megrendelése elindította a gyárat a hírnév felé. A Viktória-minta mellett az arisztokrata tulajdonosok megrendelései nyomán
dekorok sora született meg, amely
az első megbízó nevét örökíti meg
ma is (Apponyi, Rotschild, Liechtenstein, Waldstein, Esterházy, stb.).
1864-ben Fischer Mór megkapta a
Ferenc József lovagrend keresztjét,
1867-ben elnyerte a nemességet, és
felvette az irhai és farkasházi előnevet. Az 1855-ös és 1867-es párizsi
világkiállítás is nagy sikert hozott:

Herendi kiállítás az Esterházy-nyárilakban fotó: Grépály András Zoltán

Porcelán kávéskészlet Fischer Dezső tatai műhelyéből, Kuny Domokos Múzeum fotó: Varga Edit
TATAI PATRIÓTA

Porcelán díszváza Fischer Dezső tatai
műhelyéből, magántulajdon fotó: Ibolyka David

Fischer Mórt kitüntették a francia
becsületrend tiszti keresztjével. Óriási szakmai elismerés volt, hogy a
nagy múltú bécsi porcelángyár bezárása után Herend kapta meg az uralkodótól a tradicionális bécsi minták
másolásának jogát. (Ne felejtsük el,
hogy ekkor virágzó cseh porcelángyárak sora működött a monarchia
területén; Herendnek, ha nem talált
volna rá saját arculatára és minőségére, lett volna riválisa bőven.)
Az 1851-től 1876-ig tartó időszak
volt Herend fénykora. A hihetetlen
sikerek dacára Herend 1874-ben
csődbe jutott. Ekkor Fischer Mór
idős korára tekintettel átadta fiainak
a gyárat (tizenegy gyermeke közül
többen is tanult keramikusok voltak). Szülővárosába, Tatára vonult
vissza, ahol az ősi családi fészek, a
Farkas-ház volt az otthona.
A porcelán továbbra is vonzásában
tartotta az idős „gyárnokot”, Fischer
Mórt: Dezső fiával itt Tatán 1876-ban
új vállalkozásba fogott.
Már korábban is jelen volt a herendi porcelán Tatán: „A majolika féle
fehér cserép edénygyár is említést
érdemel, de ennél sokkal nevezetesebb itt Fischer Móricz híres herendi
porczellángyárának raktára” – említi
meg a herendi gyár tatai lerakatát elismerően Szaiff János piarista tanár
a város iparáról értekezve 1856ban. 1876-ban aztán Fischer Mór és
Dezső fia a főtéri Farkas-házban porcelánfestő műhelyt rendezett be, és
dekorégető kemencét építtetett. Festetlenül érkezett a porcelán Herendről, illetve a cseh porcelángyárakból,
a készletekre, díszedényekre pedig
itt, Tatán kerültek fel a hagyományos
herendi minták, olykor festmény minőségben borítva el az edény testét.
Valószínűleg itt dolgoztak a herendi
25

gyár legtehetségesebb festői. Ezt a
magas szintű tevékenységet igazolják az újabb világkiállítási sikerek,
amelyeket a „Fischer Mór fia” néven
bejegyzett kis üzem a nagy európai
kiállításokon elért. A festőműhely
termékei nem maradtak el Herend
ismert darabjaitól, készleteitől.
Az Esterházy-nyárilakba 2015 nyara óta léphet be az érdeklődő közönség. A nyárilak (korabeli elnevezése
szerint Lusthaus, vagy Mulatozó
palota) eredeti rendeltetése szerint
a grófi család pihenését szolgálta. A
jelenlegi kiállítás a főúri környezetet próbálja felidézni a feltárt, restaurált eredeti falfestéssel, az antik
bútor együttesekkel, és a főúri luxus
egész teret betöltő jelenlétével, amelyet a porcelánnak köszönhetünk. A
Herendi Porcelánmanufaktúra kiállítása zavartalanul belesimul az

enteriőrbe. A herendi porcelán nemcsak az arisztokrata család fényűző
életmódját szemlélteti, hanem azt
a számunkra fontos információt is
közvetíti, hogy Herendnek, Fischer
Mórnak, Stingl Vincének köze van
Tatához. Tata majdnem Herend lett.
Itt folytak az arkanista Stingl első
kísérletei, itt győződött meg Fischer
Mór arról, hogy a kerámiagyártás
nagy jövőt rejt magában. Majd 1876tól évtizedeken át nem Herenden,
hanem itt, Tatán festették a hagyományos herendi mintákat, talán egy
új gyár alapításának reményében indítva be a porcelánműhelyt.
A nyárilak kiállításának darabjait
látva úgy érezzük, hogy Herend fehér
aranya ismét beragyogja Tatát.
KÖVESDI MÓNIKA

Herendi kiállítás az Esterházy-nyárilakban fotó: Grépály András Zoltán
A herendi kiállítás megnyitóján az Esterházy-nyárilakban fotó: Izsáki Zsuzsanna
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A PORCELÁN

A porcelán a legfinomabb kerámiafajta. Az edény teste tömör, mégis
áttetsző, töréskor kagylós rajzolatú.
Nélkülözhetetlen alapanyaga a kaolinnak nevezett agyagásvány. Alacsonyabb égetés (zsengélés) után a mázazott porcelán magas tűzön, 1200⁰
– 1400⁰ között ég ki. A festett dekorokkal ezután újra kiégetik az edényt.
A porcelánt Kínában, a Tang-dinasztia idején találták fel (Kr.u. 7-10. század).
A FARKAS-HÁZ ÉS A FISCHER CSALÁD

A főtér emeletes, barokk polgárháza a 18. században már állt. A
ház gazdája, Fischer Wolfgang zsidó
tímár és bőrkereskedő bizonyára tehetős ember volt, aki alkalomadtán
kölcsönt folyósított az uradalomnak
is. A telek hátsó traktusában volt a
tímárműhely, elöl a szatócsüzlet és
bőrkereskedés. Fischer Mór is ennek a vállalkozásnak a részese volt,
hiszen gubacskereskedőként a cserzéshez való alapanyagot szerezte be.
A ma is álló, tekintélyes polgárház
tulajdonosa a Fischer család maradt
egészen a 20. századig. Innen kísérték utolsó útjára Farkasházy Fischer
Mórt (1799-1880), majd fiát, tatai
vállalkozásának utódját, Fischer
Dezsőt (1829-1914), és annak fiát,
Farkasházy Jenőt (1861-1926), a
magasan képzett keramikust, aki a
herendi gyárat újra talpra állította.

TATAI PATRIÓTA

örökségünk a tatai angolkert

A 18. század záróakkordjaként,
Tata keleti felén természeti környezetben jelent meg az Angolkert. Tóvárosban a hajdani Békahegy enyhe
magaslatán, a gazdagon feltörő langyos vizű források világa tűnt a legalkalmasabbnak az Esterházy grófi
család elkülönülő pihenését, szórakozását, felüdülését szolgáló új kert
létrehozására. Lapályán és oldalain
egy önálló kert és ezzel egy városrész léptékű fejlesztés csírája kelt
életre. Közvetlenül nem tartozott
a rezidencia központjához, nem a
„fellneri” kastélyépület környezetét
díszítő, építészeti megjelenését gazdagító kertépítészeti együttesként,
hanem önálló nyári rezidenciaként
épült meg. Tehát épp helyzetéből
adódóan a tatai Angolkert az ország
első önálló, szentimentális stílusban
megépült angolkertje lett. A közel
250 éves kert különleges részletei,
építményei – köztük az ország legjelentősebbnek megítélt rom-együttese a tatai Műrom – és úthálózatának
a kert szerkezetét meghatározó részei megmaradtak az utókorra.
A tájépítészeti mű kimagasló,
egyedi értéket képvisel a kulturális
és épített örökség soraiban, egyúttal meghatározó településtörténeti
tényező. A városszerkezetben önállóan elfoglalt helyét, újszerűségét,
különleges varázsát, egyediségét és
maradandóságát tekintve méltán adhatnánk az Angolkertnek a „Regina
Urbis” a „Város Királynője” megtisztelő nevet, de a „Királyné” minősítés
a Tatai vár és az Öreg-tó és környezete mellett mindenképp megérdemelt
lehet.
Az illusztris hely életének kezdete
az 1760-as évek első fele, a Cseke-tó
létrehozásának ideje, majd 1783
a nyári rezidencia alapját képező
forrásokból táplálkozó vízrendszer
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megépülése volt. Ugyanebben az
évben helyezték el a kert központi
épületének alapkövét. A bájos nyárilak 1786-ra már készen állt. 1800ra a szentimentális kert is elkészült,
amely a teljes terjedelmű kert ősi
magterületét képezi. Robert Townson angol utazóra mély benyomást
tett 1792-es tatai látogatása, későbbi
írásában az Angolkert szépségeit és
korszerűségét lelkesen méltatta. A
későbbiek során a kert területe jelentősen kibővült, stiláris szempontból
vizsgálva finom, de lényegi változásokon ment át. Az angolkertek lelkes
és értő hívének, Kazinczy Ferencnek
stíluselemző és stílus-meghatározó
szerepe is nyomot hagyott az Angolkertben. Évszázadok szemléletváltozása és valósága alakította a kertet a
beavatkozások előtti formájára.
Magyarországon a történeti kert
műemléki védelmének lehetősége
először egy 2001-ben kiadott törtvényben látott napvilágot. A magyar
történeti kertek legális védelmének
sorát a tatai Angolkerttel sikerült
megkezdeni. Mit is jelent ez? Az
1900-as évektől már eddig is védelmet élvező főbb épületek romlása
az ezredfordulóra szembeötlővé
vált, az állagromlás gyakran veszélyhelyzettel párosult. A kert állapota
hasonlóan a romló, pusztulófélben
lévő növényzetével szomorú képet
mutatott. A kert közparkként Tata
városának kiemelten jelentős zöldterülete, amelyben évezredek és évszázadok tanúja rejtőzik a föld mélyén,
és több mint 230 éves relikviákkal
találkozunk szembe a hullámzó felszínű kert egy-egy varázslatos részletében. A történetiség és a kuriózum
megőrzésének, megismertetésének
egyetlen lehetősége a valódi értékek megmentése, a hely szellemének visszavarázsolása, azaz a teljes
együttes hiteles helyreállítása lehet.
Az angolkert újraélesztése nem várathatott tovább magára.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Regionális és a Környezet és
Energia Operatív Programok keretében az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott
nyertes pályázatok tették lehetővé a
műemléki Angolkert – mint történeti
kert – legértékesebb központi területének helyreállítását.
A legkorábbi, központi kertrész
rehabilitációjának célja a múlt történeti és térbeli összefüggéseinek
a mai tatai életbe való plántálása,
ugyanakkor a vendégvárás minőségi
eszközökkel történő megvalósítása
volt. A sikeres helyreállítás hosszú
távon testi, szellemi feltöltődéssel
járó különleges élményben részesíti
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a lakosságot, az ide
látogató vendégeket,
turistákat. Az örökségvédelem
követelményeinek megfelelő helyreállítás
közvetlen célja pedig
a károk felszámolása,
az értékek megőrzése és bemutatása
volt. Mindez csak a
kert komplex szemléletű
kutatásával,
annak eredményeire támaszkodó tervezéssel és gondos
kivitelezéssel volt biztosítható. A
történetiség napjainkba átmenthető
kerti valósága többlépcsős folyamatban értelmezhető, mindenképp az
életminőség jelentős növelője.
A kert különös jelentőségéről, geneziséről, az egyedi arculatú városban elfoglalt és betöltött szerepéről,
kiemelkedő értékeiről rövid kiadvány született. Az összefoglaló írás
az érdeklődőt kézen fogva szeretné
vezetni a tatai Angolkert felfedezhető
vagy újra felfedezhető világába. Teljes körképet igyekszik adni az érték
születésének, változásainak folyamatáról és utóbb a történeti kert helyreállításának értékteremtő szerepéről.
A kert megvalósítását a tulajdonosi
háttér szemszögéből is vizsgálja, és
a kiváló szakemberek, művészek törekvéseit, gondolatait keresve a keletkezés lényegi momentumait tárja
fel. Közel szeretné hozni a történeti
időtávlatot átívelő köztes korszakokban létrejött módosulásokat, a
mai kép kialakulásának hitelesített
tartalmát és szépségeit. Érzékelteti
a stíluson és a régebbi korok kritikáján keresztül is a hely szellemének
azt az oldalát, amely kizárja a tömeges hangos jelenlétet, de befogadja
és otthont ad a békés szemlélődésre
vágyók magányos vagy kisebb társaságok zavartalan kikapcsolódásának.
Az Angolkert, de Tata egészének káprázatos sokszínűsége, sok helyszínen
jelenlévő értékeinek változatossága
lehetővé teszi annak megelőzését,
hogy az egyes helyszíneken a hoszszabb időszakokra is kiterjedő tömeges turizmus terhelő hatása kialakulhasson. Így — remény szerint — az
Angolkert is megvédhető minden további károsodástól.
Ahelyett hogy átfogóan ismertetném a kiadvány tartalmát, javaslom
a képekkel illusztrált kiskönyv elolvasását, és kívánom, hogy a kertben
sétálva, benne megpihenve megtapasztalják a természet, a kultúra és
a művészet hármas egységének érintését.
SYLVESTER EDINA
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jász attila
csendes toll: száz (50+50)
Éppen száz évesek vagyunk. Jász
Attila és én. Én és JA. Mert ő az idősebb, néhány nappal. Ő március
végi, én április 1-ei vagyok. (Igen,
így sikerült.) Újabban együtt dolgozunk. Egy regényt írunk a gyerekkorunkról, legalábbis azt hittük.
Aztán kiderült, hogy a szülei válását nyomozza, noha eredetileg az
indiánná válását terveztük. Aztán
kiderült, hogy valójában a saját válásáról szól. De akkor már mindegy
volt. Nagyjából megírtuk a közös
könyvet, ami most pihen. Közben
elkezdett öngyógyító verseket is
írni. Csak úgy magának. Magából
kiírni, kiszakítani mindazt, ami fáj,
fájdalmat okoz. Régi módszer, évezredek óta használják. Megírt ötvenet, aztán abbahagyta. Azt tervezte, hogy nem jelenteti meg, mivel nem az olvasóközönségének készült, csupán
egyetlen egyszer olvassa fel a barátai előtt, a szülinapi bulin. Aztán törli, megsemmisíti. De. A kiadója elolvasta,
és azt mondta, ezt nem szabad, nem lehet. Kérte, hogy… Kitalálta a Kedves Szerkesztője, hogy legyen belőle egy
különleges kötet, exkluzív, formára és megjelenésre egyedi. Szülinapra tervezi a kiadó. És úgy is lesz. Hála Neki
(és a Nagy Szellemnek), és mindenki másnak, aki segített benne, ez az anyag nem vész el.

Nehéz időszakon vagyunk túl. Másfél éve megváltozott az életünk. Hegyi Költő lett, én meg igazi indián lehettem mellette. Nem ment egyszerűen, ki kellett alakítani egy másik életet, rendet, ami sok hallgatásból és
egyedüllétből épült újjá. Öngyógyítással. Tettük a dolgunkat, hallgattunk, vártuk, hogy eljöjjön az idő, amikor
minden megváltozik és a gödörből meglátjuk egyszer a napfényt. És elindulunk. Felé. Felfelé. Ösztönösen, ahogy
a fák, a levelek fordulnak a fény felé. És közben persze írtunk, dokumentáltuk a helyzetet, a folyamatot, hiszen
az íráson és a hallgatáson túl semmi máshoz nem értünk igazán. Figyeltük, ahogy múlik az idő. Türelemmel. És
tényleg múlt. Nekem közben megjelent egy utazós könyvem tavaly nyáron, az utolsó családi kötelékben született
szövegekkel (Csendes Toll utazik). Neki, JAnak nehezebben ment, ő mégiscsak alanyi költő, de azért láttam, hogy
milyen hasznos lesz majd a számára ez a kudarc. Igazi költészetté érlelődött benne minden, amit eddig csak tudott, sejtett, kapizsgált. Akarni nem lehet az ilyesmit, így jött ki. Végig kellett járnia a stációkat. Amikor lehetett
segítettem neki, legalább azzal, hogy megyek mellette.

Közben azért dolgoznunk is kellett. Nem lehetett azt mondani, hogy Bocs. Az általunk közösen főszerkesztett
lapnak, az Új Forrásnak havonta meg kellett jelennie. A honlapnak pár naponta fel kellett frissülnie új anyagokkal, izgalmas, ütős írásokkal. És valami elképesztő csoda folytán elkészült közben a nagy Dukay-könyvmű
is (Szemben a leáldozó Nappal). Benne a Mester nyilatkozataival, gondolataival, zenéről, életről, minden fontos
dologról. Tandori, Tolnai Ottó, Krasznahorkai és Kurtág írásaival.Benne a cédémelléklettel, amin a szerző is játszik, és az ő műveit is játsszák. A teljes Ránki-família például. Egy olyan könyv, ami évekig készült, és olyan lett,
amilyet megálmodtunk. Vagyis majdnem, persze. De ez már az álom természetéből fakad. Meg a valóságéból.
Közben azért havonta ki kellett állnunk akkor is a közönség elé, ha nem volt kedvünk hozzá. Kinyitottuk a
Rezervátum kapuit, és beszámoltunk arról, mi történt, történik ott. Vendégindiánokat fogadtunk, nem is akárkiket. Bodor Ádámtól Lovasi Andrásig, Szakcsitól Sziámiig sokan eljöttek hozzánk. A feladatok életben tartottak
minket. A szolgálat.
Közben azért összetörtük magunkat a Hegy alatt, noha nem vágtattunk, csak araszoltunk a köves ösvényen,
mégis. Beszereztünk egy újabb protézist. És megtanulhattunk újra járni, egyedül. Amikor csak Fehér Sólyom
ereszkedett alá, hogy ápolónővé váljon reggelente. Szóval mindezt, születést és újjászületést is ünnepeljük nemsokára, JA és én. Én és JA. Amikor 50+50 leszünk épp. Egy szó, mint: SZÁZ.
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elhagyott árnyékok
(dűne)*
Szinte átlátszol, ahogy a tenger beborít,
hiányod átszúrják lassan a parti sziklák,
a telefonon új üzenet nem világít,
egy mélytengeri hal rendezgeti hálóját.

(egyedül)
Álmomban meghaltam, egy liftfülkébe zárva zuhantam lefelé,
miközben dőlt össze a toronyház, vagyis szálloda, külföldön,
ahol épp akkor éltem, de még-

(másik)
A félig nyitott ajtót a képzelet árnyai csapkodják
egy titkos választóvonal szaggatott határán,
miközben már egy másik álom körül kering a Föld,
lassan kialszik szemedből a remény, a zöld.

se haltam meg teljesen, csak egy
kicsit, amikor szétnyílt a fal a
földhöz közel, és valahogy kiugrottam, így nem haltam meg,
pedig felkészültem rá, hogy egy

(illúzió)
Biciklivel gurulunk alkonyatkor egy hosszú hídon át,
jelen időből múlt lejtőn lefelé, zötyög a hajdani vágy,
tekerni és tekerni és tekerni kell, reménykedve, hátha
nem csak illúzió, hogy kevesebb van már előre, mint hátra.
*Csokits Jánosnak
(gyakorlat)
A szökést gyakorlom, ahogy a köd lassan ellep,
elálldogálok még hosszan a régi benzinkút mellett,
mintha csak egy bukott angyal érkezését várnám,
aki majd kezében cigivel füstkarikákat számlál.
(keret)
A fotográfus jól tudja, hogy egy történet csupán keret,
melyet a tájra, ha elég ügyes, majd szépen ráfeszíthet,
hogy a rejtély belesimulhasson észrevétlen a képbe,
egyszerű megoldást, körkörös véget, soha el nem érve.
(tenger)
Szárnyas hajóról nézni a halkan halódó partot,
ahogy isten szépen mindent lecsupaszított, alkot,
egy angyal meg a szikláról figyeli az embert,
behunyja szemét, nem akar mást látni, csak tengert.
(gravitáció)
Végigsétálok a mutatvány peremén,
kötél, háló nélkül, írom a verset, én,
majd visszahuppanok a földre, megértve,
csak innen nézhetek az égre, ezért megérte.

liftaknán keresztül jussak oda,
amit megérdemlek szerintem,
de nem féltem, csak egy gyors
imát elmormoltam a biztonság
kedvéért, és kíváncsian vártam,
indul-e a filmvetítés visszafelé,
vagy mi lesz velem most, de nem
ébredtem fel, éltem tovább az életet, egy idegen ország ismeretlen
városában, túlélőként, egyedül.
(árnyék)
Magam mögött húzom
az árnyékom, súrlódik
az aszfalton, noha suhannia kéne, el ne kopjon
még idő előtt, el ne szakadjon a szerelmes viszony,
ami összeköt a lenti és a
fenti világgal, amíg, amíg
csak lehet.
(majd)
Talán, amikor majd ötvenéves
leszek, vagyis amikor már elég
öreg hozzá, hogy ne csak a verseimből, az életemből is papírhajót hajtogassak, kék fények
közt, borgőzösen, kezembe
szorítom az idő ezüst szilánkos
tükrében ringatózó holdkavicsot.

(hullám)
A lassú, feneketlen csillanásban elmerül a tenger,
lélegzéskor kristálytükör törik buborékok esetlen
szilánkjaira, kísértés lenne vízcseppekbe bújva
számolni a hullámok veréseit, újra meg újra.

(el)
Amikor annyira kellett volna,
hogy itt legyél és szeress, és
amikor olyan nehéz velem,
fogd a kezem, simogasd fáradt
fakéreghomlokom, amikor nagyon fel vagyok indulva, hogy

(utolsó)
Közeledett az áldozati test felé a közös esték
vége, és mindketten tudták jól a dolgukat, és azt tették,
amit kellett, és a vér csorgott volna alá és a kés
mélyül, és mindketten tudták, ilyen lesz majd az utolsó kép.

ez nem mehet így tovább, pedig
belehalnék, ha csak egy percig
is lélegzésed gondolata nélkül
kellene élnem, de ím, itt a perc,
épp előttem múlik, és távozik,
nélküled is, veled együtt, el.
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(tovább)
Utoljára a felhőket akarom
majd látni, előtte a földet,
sárga füvekkel, csikkekkel,
eldobott műanyag üvegekkel
és sörösdobozokkal tarkítva,
aztán lassan a fák öreg bőrét,
bokrok poros leveleit, lassan
emelve tekintetem tovább
a fák lukas lombja fölé, aztán
már csak a felhőket szeretném
látni, ahogy fekve futok velük
tovább, csak tovább,tovább.
(hála)
Hála az elhagyónak, örökre felszabadított, talán meg is, ebből
a világból, ahol meg kéne felelni,
de nem ment, ezáltal szabad lettem, szabadon élem álmodottéletem a hegyen, ez nem szerepvers, az élet vendége lettem,ajándékba kapok minden csillagot
az egemen, érzem csak, köszönöm
annak, aki erről nem tudott, csak
szilánkosra törte tükörszívem, így
egy teljesebb és törékenyebb ént
ragaszthattam össze, köszönet és
hála az égnek, hogy ilyen lehet,
megszülethet, akinek, aminek kell.

kavicshajigálás
(emlék)
Csigaház roppant
nyugalmát nem zavarja
már az eső sem.

(történet)
A víztükörben
felhődarab sodródik
a túlsó part felé.

(válás)
A bőr alól is
elvesznek az emlékek,
jók, rosszak, lassan.

(felejtés)
Mohás kő vagyok
egy árnyas horhos mélyén,
mi nem voltam még?

(kérdés)
Köd van, nincs semmi
a helyén, hófoltok, fák,
hazataláltam?

(kétség)
Alkonyatlila
égben szélerőművek,
fáradnak ők is?

(szerelem)
Nem mozdul semmi,
állnak a felhők, a fák,
pedig fúj a szél.

(születés)
A csenevész fa
árnyékánál vékonyabb
a lámpafényben.

(hiány)
Néhány megszokott
erdei ösvény, ennyi
az egész élet?
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Országzászló átadás résztvevőinek egy csoportja

országzászló átadás
2015. október 4.

1939 őszén új elnököt választott a
Magyar Erdészeti és Vadászati Műszaki Segédszemélyzet Országos Egyesülete, a MEVME. A tatai Esterházy uradalom pagonyerdésze, vitéz Szekeres
Károly 1940. január elsejével vette át
az egyesület irányítását, mely Budapestről Tatára helyezte át székhelyét.
Még ez év május 12-vel önkéntes katonai szolgálatra jelentkezett néhány
hónapra többedmagával a nagyhatalmak döntései folyamán viszszakerült területekre. Ősszel szerelt
le. Az egyesület tiszteletükre 1941.
február 16-án Új-Diósgyőrön /ma
Miskolc/ gyűléssel egybekötött bált
rendezett. v. Szekeres Károly elnök
javaslatára itt határozták el, hogy a
visszatért területekre – Görgényszentimrére - országzászlót ajándékoznak
az alerdész szakiskolának és a helyi
székelységnek. Görgényszentimrén
számos magyar erdész szerezte meg
az erdészképesítést, így a tatai Esterházy uradalom több erdésze, például
Szekeres Károly apósa, Fodermayer
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Vilmos uradalmi pagonyerdész 1896ban és öccse, Fodermayer Rezső, aki a
devecseri, majd a tatai uradalmi halgazdaság vezetője is volt a századforduló körül.

1941. szeptember 24-én avatták fel
zászlójukat Budapesten, a Szabadság
téren lévő ereklyés országzászlónál.
A téren akkor még állt a négy égtájról elnevezett – a magyarság négyfelé

Az 1941. február 16-i bál Új-Diósgyőrön
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1941. szeptember 24. országzászló avatás a budapesti Szabadság téren

szakítottságát jelképező – monumentális szoborcsoport, a Kelet, a Nyugat,
az Észak és a Dél. A Kelet szobornál
25 kartársuk jelent meg. Közöttük
több tatai erdész, így Cservenka Ferenc, uradalmi számvevő, egyesületi
titkár. Korábbi elnökük, Daróczy Márton mondta el az avatóbeszédet.
Az 1925-ben alapított országzászló mozgalom ez időben már igen
népszerű volt. Kigondolója báró dr.
Urmánczy Nándor volt, akit a „megalkuvás nélküli magyarként” ismernek.
Az első ereklyés országzászlót 1928.
augusztus 20-án állították Budapesten, a Szabadság téren. A zászló húsz
méter magas volt, utalva az 1920-as
trianoni diktátumra. A századikat
Miskolcon állították 1934. október
4-én. Szerte a Kárpát-medencében
közel kétezer ilyen emlékművet állítottak 1945 előtt.
Egy évet kellett az egyesületnek
várnia, amikor is elérkezett a pillanat,
és a küldöttség a gróf Esterházyak
kívánságára épült tatai kisállomáson
vonatra szállva 1942. szeptember 25én útra kelhetett Erdélybe. A küldöttséget vitéz Szekeres Károly vezette,
Cservenka Ferenc titkár, Dr. Almády
Károly tatai ügyész és Acsai István
kartásuk kíséretével. Budapestről
szeptember 26-án reggel indulva kalandos út után alkonyatkor érkeztek
meg Szeretfalvára, majd hegyeken
keresztül vezető két órás fárasztó út
után Szászrégenbe, ahol Pető János
erdőtanácsos, a szakiskola igazgatója és a tatai származású Dr. Nagy Árpád járási szolgabíró, tűzrendészeti
felügyelő várta őket. További kétórás
vonatozás után este tíz órára értek
Görgényszentimrére, ahol Pető János igazgató vacsoravendégei voltak.
Késő éjszakába nyúlóan átbeszélték a
magyar erdészet és az erdész-nevelés
kérdéseit. 1942. szeptember 27-én a
nagy ünnepségen több százan jelen32

tek meg, köztük Pető János erdőtanácsos, a szakiskola igazgatója, Dr. Nagy
Árpád tatai származású járási szolgabíró, Dr. Ajtai Sándor m. kir. főerdőtanácsos, aki az O.E.E igazgató-választmány tagja, egyben a MEVME barátja
és támogatója. Ott voltak a vármegye
elöljárói, a főjegyző, a főszolgabíró,
képviselők, katonai és csendőri parancsnokságok, a járási tűzvédelmi
felügyelőség, a marosvásárhelyi erdőigazgatóság, az alerdész szakiskola és
oktatói, valamint a környék és a falu
lakossága. Az ünnepség, a koszorúzás
majd az ebéd alkalmával elhangzott
pohárköszöntők után v. Szekeres Károly elnök és Cservenka Ferenc titkár
tartottak előadást az iskola tanulóinak az erdészképzésről, a visszatért
területek erdőinek kezeléséről, a
MEVME céljairól és feladatairól.
A zászló 1945 után elveszett, de a
rúdját néhány éve megtalálták.
Több év kutatómunkának köszönhetően a 2015. nyár végére az időközben előkerült korabeli fotók alapján kiváló minőségben elkészült az
eredeti zászló hasonmása, melynek
az egyik oldalán az ismert magyar címer az angyalokkal, a másik oldalon
pedig a MEVME „Szent Hubertusz”
motívuma látható. Az ötletet, hogy a
zászlómásolatot újra ajándékozzák
a görgényi székelységnek – a Lokodi
család segítségével – felkarolta a
Vértesi Erdő Zrt. nevében Kocsis
Mihály vezérigazgató úr, Michl József
polgármester úr Tata város képviseletében, valamint Inokai Balázs erdőmérnök és családja. A zászlót pedig
befogadta a Marosszéki Közbirtokosság, melynek székhelye Szovátán
van, amely Tata testvérvárosa egyben.
Ahogy Péter Ferenc elnök úr ünnepi
beszédében elmondta, „a harminckét
község polgárainak, lakóinak közös tulajdonában lévő 7829 hektár erdőn és
1124 hektár legelőn gazdálkodó erős

társulás 2000-ben jött létre a kommunizmus által felszámolt Ősmarosszék
Közbirtokosság alapjain. Ez a gazdasági alap, valamint az a tény, hogy a
Felső-Kisküküllő mentének, az egész
Nyárád mentének, a Mezőség Maros
megyei részének és a Maros mente néhány településének lakói közösen bírják ezt a területet, a dicső múltra emlékeztető országzászló megőrzésére elég
biztosíték lehet hosszú időre”.
Ahogy 1942-ben, úgy 2015. október
2-án is, verőfényes őszi napsütésben
érkezett meg a küldöttség a zászlóval
Szovátára, ahol igazi székely vendégfogadás várta őket. Péter Ferenc polgármester úr, aki a Közbirtokosság
elnöke és Bírtók György mérnök úr,
havasgazda, valamint Lázár Antal erdőmérnök úr és kollégáik fogadták a
vendégeket. Időközben megérkeztek
Szovátára az O.E.E Erdők a Közjóért
szakosztályának tagjai, akik a térségben szervezett szakmai kiránduláson
vettek részt, és jelenlétükkel emelték
az ünnepségek színvonalát. A fáradt
„vándorokat” az est folyamán a Közbirtokosság új, rendkívül elegáns
székházában invitálták asztalhoz,
ahol veszteségeiket pótlandó étel-ital
várt mindenkit. Másnap, 3-án veterán katonai terepjárókkal szállították
fel a mintegy harminc fős társaságot
úttalan utakon a havas tetején lévő
Bekecs-tetőre. Útközben a házigazda,
Bírtók György havasgazda több helyen megállította a menetet, és ismertette a havasi gazdálkodás lényegét
birkák, tehenek, farkasok és medvék
együttéléséről szóló történetekkel
fűszerezve. A hegytetőn többezres
tömeg gyűlt össze, akik a legkülönbözőbb módon értek fel a környék
településeiről az ott rendezett ünnepségre. Az 1916-ban lezajlott csatározások mártírjairól emlékeztek meg
a környékbeliek. Lokodi Edit Emőke
segítségével a magyarországi csoport
is részt vett a koszorúzásban. Kocsis
Mihály vezérigazgató úr, Michl József
polgármester úr és Inokai Balázs erdőmérnök, kinek nagyapja, Szekeres
Károly 1916-ban onnan ötven kilométerre a Tölgyesi-szorosnál szintén
harcolt, helyezte el koszorúját a hegytetőn lévő hősi emlékműnél.
Másnap, október 4-én a küldöttség
egy része szentmisén vett részt, majd
13 órai kezdettel megkezdődött az
ünnepség a Közbirtokosság székházának udvarán. Tófalvi Edit előadásában
a „Fenyő, fenyő…” című dallal emlékeztek meg Szekeres Károlyról. Rendkívül színvonalas műsorral ajándékozták meg a jelenlévőket a helyiek és
vendégművészek, így Lokodi Rózsika,
TATAI PATRIÓTA
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Koszorúzás a Bekecs-tetőn

Bordos Nagy Kinga és a több településről érkezett kisdiákokból álló Marosszéki Kodály Zoltán Gyermekkar
Kamaraegyüttese, Czakó Gabriella és
Nagy Éva Vera karnagyok vezetésével,
majd Tövissi Zsolt művész úr mondta
el Petőfi Sándor „A vén zászlótartó”
című versét. A magyarországi vendégek részéről Kertész József kollégánk
viszonozta a vendéglátók kedves
gesztusát Reményik Sándor „Zászlószentelés” című versével. Beszédet
mondott Inokai Balázs, Michl József
polgármester úr, Kocsis Mihály vezérigazgató úr. Bírtók György úr szintén
egy Reményik Sándor idézettel zárta
beszédét kihangsúlyozva a zászlón
lévő MEVME jelmondatát: „ISTENFÉLELEM, SZERETET, MUNKA, ERRE
TANÍT BENNÜNKET AZ ERDŐ ÖRÖK
BÖLCSELETE”.
Inokai Balázs Péter Ferenc elnök úr-
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ral együtt felrakta a zászlót a rúdra. A
zászlót Köllő Tibor szovátai római katolikus plébános megszentelte, majd
Baczoni Sándor szovátai református
lelkész is megáldotta. Szalagot fűzött
rá Baczoni Szilárdka református lelkész - zászlóanyaként, majd Michl
József testvérvárosi polgármester,
Kocsis Mihály, a Vértesi Erdő Zrt. vezérigazgatója és Dobó István szakosztályvezető erdőmérnök úr.
Az átadott országzászló őrzőjeként
Péter Ferenc elnök úr tartotta meg
ünnepi beszédét hangsúlyozva: „Ezt
a zászlót megőrzésre itt helyezzük el
a közbirtokosság székhelyén, amely
megerősíti a szakmai alapokra helyezett anyaországi és székelyföldi kapcsolatokat”. Idézte Bródy János dalának egy részét is: „Hiszem, hogy amíg
leszünk, itt nem lesz játéka mindenféle
szélnek. Ez a zászló itt lesz. Rajtunk is

múlik, hogy holnap, holnapután is lobogni fog-e majd bennünk, s az is rajtunk múlik, hogy tudunk-e valamire
menni ezzel a lobogással.
Én bízom benne, hogy tudunk!”
Szekeres Károly, aki a trianoni
diktátum következtében elvesztette
szülőföldjét, Tatán és környékén lelte meg új hazáját. 1921-ben kitűnő
eredménnyel itt fejezte be a Temesvár-Vadászerdei Erdészeti Szakiskolát, melyet az első világháború miatt
kénytelen volt félbehagyni, itt talált
párt magának, családjával itt élte le
életének nagyobb részét. Életének
utolsó másfél évtizedét pedig Tatán
töltötte a Bercsényi u. 3 szám alatti
házában, melyet 1959-ben vásárolt
meg méhészkedésből összegyűjtött
pénzéből. Unokája – az ötletgazda –
pedig ugyanott élte gyermekkora legszebb éveit.
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya is megemlékezik majd
róla 2018. július 21-én a mindennap
reggel, délben és délután hallható az
”Így harcoltak katona hőseink” című
műsorában.
A Sóvidék Tv egy óra nyolc perces
összefoglaló filmje elérhető az interneten (országzászló átadás – Youtube).
INOKAI BALÁZS
erdőmérnök

A képek a cikk szerzőjének fotóarchívumából valók.

Szováta környéki gyermekkórus
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„Küzdöttél, de már nem lehet,
Csend ölel át és szeretet,
Csak az hal meg, kit felednek,
Örökké él, kit szeretnek.”
(Kosztolányi Dezső)
Szöllősi Mihály 2016. március 7-én életének 67. évében váratlanul elhunyt.
2016. február 10-én beszélgettünk vele
az Év Bortermelője cím elnyerése kapcsán. Hatalmas szenvedéllyel és szeretettel mesélt munkájáról, családjáról, a
neszmélyi borvidék felvirágoztatásáról
és jövőbeni terveiről. Az akkori beszélgetés alapján készült eredeti írást közöljük. Emlékezzünk így a tatai-neszmélyi
szőlősgazdára, ki örökre szívünkben él!
Isten nyugosztalja!

Reflektorfényben a neszmélyi borvidék

2015-ben szöllősi mihály lett az

év bortermelője

Szöllősi Mihály nyerte el 2015-ben az Év Bortermelője címet, a hazai borászok
Kossuth-díját. A legnagyobb szakmai elismerést immáron huszonöt éve ítéli oda a
Magyar Bor Akadémia. A díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti,
hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó kiváló minőségéért adományozható. Szöllősi Mihály, aki hat év után
szerepelt ismét a jelöltek között, olyan kiváló borászokat utasított maga mögé, mint
a badacsonyi Borbély Tamás, a csopaki Jásdi István, a Hajós-bajai Koch Csaba, a
szekszárdi Mészáros Pál és a Mátrai Borvidéken dolgozó Szőke Mátyás. Borvidékünk
számára azért is jelent hatalmas megtiszteltetést ez a cím, mert eddig csak egyetlen
neszmélyi borász, Kamocsay Ákos nyerte el ezt a rangos elismerést 1999-ben. Most
újra a borvidék került reflektorfénybe.
Szöllősi Mihály legutóbb 2009-ben
volt a jelöltek között, akkor nem nyert.
Úgy érezte, ez a díj már nem fog össze
jönni. Aztán az elmúlt évek sikerei és a
kollégák buzdító szavai arra ösztönöz34

ték, hogy újra induljon a címért. Borai
több hazai és nemzetközi versenyen
szerepeltek kiváló eredménnyel, például 2014-ben világbajnok lett a 2013as Rosé Cuvée-je a VinAgora nemzet-

közi viadalon, ahol huszonhét ország
borai méretettek meg. 2015-ben a
TOP 100 legjobb magyar bor között
szerepelt a Magnus Cuvée-je, amelyet
a második legjobb fehérbornak válaszTATAI PATRIÓTA
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tottak. Tavaly és tavalyelőtt is elnyerte
a Magyar Tudományos Akadémia Bora
címet. A neszmélyi borász mindmáig a
2009-ben elnyert Év Pincészete címre
a legbüszkébb, mivel övék volt az első
közepes méretű pincészet, amely ezt
az elismerést megkapta, előttük a díjnyertesek egytől egyig nagy pincészetek voltak.
Szöllősi Mihály agrármérnökként
kezdett el dolgozni, először a bicskei állami gazdaságban, majd a termelőszövetkezetben. A környék szőlősgazdái
között szép lassan híre ment, hogy ért
a borokhoz, és hozzá fordultak tanácsért. Akkori főnökének is ő kezelte a
szőlőjét. Közben elvégezte a kertészeti
egyetem növényvédő szakát. A kertészeti pályát később tanításra cserélte,
tizenöt évig volt a Jávorka iskolában
gyakorlati oktatásvezető. Kertészeti
tárgyakat oktatott, azonban mindvégig a borászat-szőlészet maradt a
szíve csücske. Saját bort harminchét
évesen kezdett el készíteni látó-hegyi
pincéjükben, elsősorban barátoknak,
ismerősöknek. Különböző borversenyekre is vitt belőlük, amelyeken
sikerrel szerepelt. Ezen felbuzdulva
1999-ben megvásárolta Neszmélyen a
lepusztult Zichy grófok által 1830-ban
épített pincét. A hatvanöt méter hoszszú pince egy kupolában zárul, amely
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egy bormúzeumnak is otthont ad. Felette tizenhárom méter föld van, amely
a megfelelő klímát biztosítja, egész
évben tizenegy-tizenhárom fok van a
pincében, mindössze két fokot ingázik a hőmérséklet. – Ez óriási dolog a
bor érése szempontjából, itt nem kell
se hűteni, se fűteni – mondja a borász,
majd hozzáteszi: – Talán mi vagyunk
az egyedüliek az országban, akik bevitték a korszerű technológiát egy régi
pincébe. Pincészetükben egyszerre
hetven-nyolcvan embert tudnak borkóstolóra vendégül látni, ilyenkor természetesen nem hiányozhat a borász
messze földön híres gulyáslevese, birka- vagy marhalábszár pörköltje.
A bortermelő harmincöt hektáron
gazdálkodik, ebből huszonkilenc hektárt az elmúlt évek során teljesen újratelepítettek. A maradék hat hektár
megújítására idén tavasszal kerül sor.
– Ami a szőlőben nincs benne, azt a borász nem tudja beletenni, vagyis olyan
minőségű szőlőalapanyagot kell előállítanunk, amelyből nagy minőségű
bort tudunk készíteni – vallja Szöllősi
Mihály, aki szigorú szabályok szerint
telepítette a szőlőt, amely mindenfajta
ökológiai előírásnak is megfelel. Ezenkívül terméskorlátozást is bevezetett a
földjén.
A Szöllősi Pincészet jelmondata:

„A pince kulcsa a metszőolló”. Már
most metszenek, hogy ősszel minél
jobb szőlőjük legyen. A pincészetnél
mindmáig kíméletesen szüretelnek,
vagyis csakis kézzel, nehogy összetörjenek a szemek. Csak így tudják
biztosítani, hogy a szőlő egészségesen
érkezzen a pincébe, ahol rögtön feldolgozzák. Miután lebogyózzák a szőlőt,
rákerül egy vibrációs rázóasztalra,
ahol hat dolgozó kiválogatja az esetleges kocsánymaradványokat, a nem
egészséges szemeket. – A fehérboros
kollégák között talán mi vagyunk az
egyedüliek az országban, akik válogatunk – árulja el a bortermelő. Ennek a
folyamatnak köszönhetően csak az ép,
egészséges bogyók kerülnek feldolgozásra. Ezután tizenkét-huszonnégy
órán át reduktív körülmények között
áztatják a szőlőt, hogy kihozzák belőle
mindazt, ami benne van. Az erjesztés
után kétféle technológiát alkalmaznak.
A szőlő egyik része fahordóba kerül,
ebből lesznek a prémium fajták: Melegeshegyi Olaszrizling, Magnus Cuvée,
Sauvignon Blanc stb. A másik részét
pedig rozsdamentes tartályokban
kezelik készre, ebből lesznek a gyümölcsös reduktív jellegű borok, mint
például az Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres, Királyleányka, Zenit, Chardonnay,
Tramini, Szürkebarát.
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Arra a kérdésre, hogy melyik a kedvenc bora, a neszmélyi borász nehezen tud válaszolni: – Egy édesanya se
tud választani, ha megkérdezik tőle,
melyik a kedvenc gyereke. A Sauvignon Blanc-t azért kedveli, mert nehéz
belőle jó bort készíteni, az Olaszrizlinget azért, mert a borvidék zászlósbora. Az Irsai Olivért azért szereti,
mert ebből forgalmazzák a legtöbbet,
a Magnus Cuvée-t azért, mert itthon
talán elsőként ő házasította a Sauvignont és a Chardonnayt. A Melegeshegyit pedig azért preferálja, mert az
Olaszrizling a szíve csücske.
A 2015-ös szőlőtermésből nagyon
jó bort sikerült készíteniük, az időjárás is kedvező volt. Voltak ugyan növényvédelmi problémáik, de ez nem
okozott különösebb gondot. Tizenöt
hektár szőlőjük az újratelepítés után
most fordult termőre, jól beértek a
szemek, kiváló alapanyagot sikerült
betakarítaniuk. – Minden szőlőt feldolgoztunk, tele van a pince – mondja
Szöllősi Mihály. Erre most nagy szükség is van, hiszen az Év Bortermelője
cím kapcsán most nagyon sokan ke36

resik boraikat, mindenki kíváncsi a
neszmélyi borász „munkájára”. Idén
új borfajtáik is vannak, amelyek eddig
nem voltak: Szürkebarát, Tramini.
Elsődlegesen a belföldi piacra készítik boraikat, minél többet helyben
próbálnak értékesíteni. A legnagyobb
élelmiszer-üzletláncoknál is kaphatók. Külföldi exportjuk is egyre jelentősebb. Lengyelországba, Szlovákiába, Németországba is viszik, sőt
már Japánban és Kínában is találkozhatunk velük. Volt olyan év, amikor a
Lufthansa járatain is volt a Sauvignon
Blanc-jukból, de két éven át a Malév repülőin is lehetett fogyasztani a
Szöllősi Pincészet Irsai Olivérjét és
Magnus Cuvée-jét.
Az év bortermelője nagyon büszke családjára, elsősorban feleségére,
Ágira, aki mindig mellette áll, és komoly segítséget ad neki. A közgazdász
végzettségű asszonynak köszönhető
– idézzük a borász szavait –, hogy a
pince mindmáig működőképes, mert
olykor visszafogta férjét, hogy rögtön
megvásárolja a legkorszerűbb technikát. Gyermekei is, ahogyan tudnak,
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besegítenek, mindenki a saját szakmája területén. A bortermelő reméli,
hogy öt unokája közül, valamelyik
elhivatottságot érez majd a borász
szakma iránt, és továbbviszi mindazt,
amit ők létrehoztak.
Az Év Bortermelője cím kapcsán
újra ráirányult a figyelem a neszmélyi
borvidékre, amelyet az ország legjobb
fehérbortermő vidékeként tartanak
számon. Az elmúlt évek során azonban népszerűsége kissé megkopott,
arculata megfakult. Szöllősi Mihály
úgy gondolja, hogy ezzel az új lehetőséggel mindenképp élnie kell az egész
borvidéknek. Miután decemberben
megkapta az elismerést, a helyiekhez
fordult, hogy együtt próbálják minél
inkább kihasználni az alkalmat, hogy
visszaszerezzék a borvidék világhírnevét. A borász szerint minél több
olyan rendezvényt kellene szervezni,
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amelyen az Év Bortermelője cím kapcsán megjelenik az egész borvidék.
– A fogyasztóknak, kereskedőknek,
és vendéglátóknak meg kell mutatni
a helyi borokat, a helyi pincészeteket – vallja a borász, aki szorosabb
együttműködést sürget a neszmélyi
borászok között. Szerinte nem attól
sikeres és jó egy borvidék, ha van egykét borász, aki viszi a hátán az egész
területet, hanem attól, ha van tizenöt-húsz olyan pincészet, amelyeket
lehet ajánlani egy turistacsoportnak,
ahova el lehet menni bort kóstolni,
enni lehet, adott esetben szállást is
tudnak biztosítani. – Együtt kell működnünk, el kell ismernünk egymás
tevékenységét, teljesítményét, borait, mert csak így válhat sikeressé a
borvidék – mondja az év borásza, aki
szerint az elmúlt években már szép
példákat láthattunk az összefogásra.

Megalakult ugyanis a Neszmélyi Borút Egyesület, amelynek célja, hogy
egységes arculatot adjanak a borvidéknek, és borutat alakítsanak ki. Az
egyesület tagjai nemcsak borászok,
hanem például a tatai önkormányzat
és a Városkapu Zrt. is. Tavaly augusztusban pedig megrendezték Tatán az
első Neszmélyi Borünnepet, amelyen
csak helyi bortermelők állítottak ki,
a háromnapos program sikerességét
mutatta, hogy minden este tele volt a
Kastély tér.
A neszmélyi borvidék régi történelmi borvidék, amely messze földön híres volt fehérborairól. Szöllősi
Mihálynak köszönhetően a borvidék
most újra középpontba került, itt az
ideje, hogy újra régi fényében ragyogjon, és ismét világhírűvé váljon.
BODONOVICH ÁGI
A fotók a Szöllősi család képei.
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adjunk esélyt istennek!
mert nem olyan,
mint ahogy mondják...
Nagy divatja van mostanában a
békítő show-knak, és az olyan műsoroknak, ahol az emberek a rég nem
látott vagy talán soha nem ismert
rokonaikkal találkozhatnak. Hogy
mennyi a spontaneitás és mennyi
a színjáték ezekben a műsorokban,
azt nem tudom; de annyi biztos,
hogy minden ember életét átszövik
a félreértések, sértődések, rosszul
értelmezett reakciók és – szerencsés
esetben – a tisztázódások és békekötések.
Ferenc pápa, aki már eddig is
gyakran megmutatta, hogy nem fél
szembenézni a kényes kérdésekkel
sem, az idei év programjául valami
hasonlót tűzött ki: egy nagy, az egész
világra kiterjedő békítő találkozót
szervezett. Most nem a halálbüntetés eltörléséért, a közel-keleti békéért és a nincstelenek jogaiért való
küzdelmére gondolok, még csak nem
is a moszkvai pátriárkával való meglepetésszerű találkozójára, amely
egyébként kétségkívül világtörténel38

mi jelentőségű esemény. Ferenc pápa
nem csak az emberek közötti békét
akarja: meghirdette az Istennel való
kibékülés esztendejét. Azt, amit hagyományos, egyházi szóhasználattal
az „Irgalmasság Szentévé”-nek nevezünk, tulajdonképpen erről szól:
adjunk esélyt az Istennek, engedjük,
hogy találkozhasson velünk, és megmutathassa, milyen is Ő valójában.
Miért van erre szükség? Azért,
mert kapcsolataink törékenyek. A
ritka találkozások, a felszínes beszélgetések, a másoktól hallott, néha
kissé eltúlzott, máskor szándékosan
elferdített információk eltorzítják
az egymásról alkotott képet, megnehezítik az őszinte, bizalomteljes
egymás felé fordulást. Amikor egy
kapcsolatban megjelenik a félelem,
amikor nem merünk kérdezni, vagy
nem hisszük el a kapott választ, akkor az a kapcsolat megbetegedett,
és már nem felemel, hanem sokkal
inkább megterhel és nyomaszt bennünket. Ezért van szükség – és lenne

nagyon nagy szükség(!) – arra, hogy
újból és újból esélyt adjunk egymásnak, hogy ne hallomás alapján
ítéljünk, hanem megismerhessük a
másik embert olyannak, amilyen ő
valójában.
Ami igaz az emberekkel való kapcsolatunk törékenységére, az – sajnos - hatványozottan igaz az Istennel
való kapcsolatunkra. Először is, mert
róla nagyon sokféle dolgot hallani.
Jót is, rosszat is. Szüleinktől, tanárainktól, papjainktól és lelkészeinktől,
barátainktól és ellenségeinktől, vallásos és vallásellenes embertársainktól egy életen át csak azt hallgatjuk:
az Isten ilyen vagy olyan vagy amolyan. A képzőművészeti alkotások, a
versek, imák, filmek és zeneművek
mind egy-egy képet közvetítenek
róla. Van olyan, amelyik tetszik, van,
amelyik ellen inkább lázadunk, sokan pedig inkább az egész kérdésnek
hátat fordítanak, és minden kapcsolatot megszakítanak azzal, akit nekik
Istenként hirdettek.
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Mások - a sértődésekkel teli, de
kötelességből ápolt rokoni látszat-kapcsolatokhoz hasonlóan vallásosságukat egy olyan „Valaki”
szolgálataként élik meg, aki túl távoli
ahhoz, hogy igazából szeretni lehetne, de mégis elég hatalmas ahhoz,
hogy ne engedhessük meg magunknak a vele való végleges szakítást.
Ferenc pápa ebbe a kapcsolati
kuszaságba kiáltotta bele az Irgalmasság Szentévét. Ez az év arra hív
meg bennünket, hogy próbáljuk meg
újból rendezni kapcsolatunkat Istennel. Adjunk Neki esélyt, hogy megmutathassa, milyen is Ő valójában.
Ne beidegződéseink, hallomásaink
és félelmeink elképzelt istenképével
hadakozzunk, hanem engedjük, hogy
létrejöjjön a találkozás vele magával.
Persze, mondhatja most valaki jogosan, miért lenne különb szöveg
az, amit idén hallunk? Honnan tudja
jobban Ferenc pápa, hogy milyen az
Isten? Nemde ő is csak saját variációját hirdeti, éppen úgy, mint azok,
akiktől eddig hallottunk az Istenről.
Ha neki az irgalmasság ennyire fontos, akkor csinálja, de másoknak meg
más a fontos! Nem csak eltorzítása-e
ez is az Istenről alkotott képünknek?
A pápa is csak ember, istenképe tehát
nem lehet tökéletes, mert őt is befolyásolja saját múltja, tapasztalatai,
hibái, sérülései.
Nos, ha ez az év valóban csak erről
szólna, hogy Ferenc pápa egyfajta
lelkiségi irányt, nevezetesen az irgalmasságot propagálja, akkor a fenti
kritikák valóban igazak lennének. A
szentév azonban nem erről szól! A
szentévet meghirdető pápai irat (Misericordiae Vultus) ezekkel a szavakkal kezdődik: „Jézus Krisztus az Atya
irgalmasságának arca.” Vagyis ebben
az évben úgy próbáljuk meg rendezni kapcsolatunkat Istennel, hogy
közben arra hallgatunk, aki egyedül
képes hitelt érdemlően, torzulások
és ferdítések nélkül tanítani róla:
Jézus Krisztusra! A szentév arra hív
meg, hogy Jézus tanításának fényében vizsgáljuk felül az Istenről alkotott elképzeléseinket, a róla bennünk
élő képet.
A helyzet az, hogy van mit felülvizsgálnunk. Ha csak a legismertebb
szólásaink közül válogatunk, akkor
TATAI PATRIÓTA

is döbbenetes dolgokat találhatunk.
„Isten nem ver bottal!” „Isten malmai
lassan őrölnek!” „Majd megtudod,
ha utolér az Isten keze!” Ezek egyike
sem túl bizalomgerjesztő istenképről
tanúskodik… Az „istenverése”, „istencsapása”, „istennyila”, „Isten ostora”
kifejezéseink is azt sugallják, hogy az
Ő ereje pusztító erő, az Ő nagysága
nyomasztó fenyegetés. Így történhetett meg az is, hogy az eredetileg Isten gondviselő szeretetére utaló „Isten szeme mindent lát” mondásunk
is elsősorban gyerekeknek, kamaszoknak szóló fenyegetéssé torzult.
A félelmetes, ítélő, pusztító Isten
képe bár nagyon ősi, mondhatjuk,
archaikus emberi örökségünk, mégis
nagyon messze van attól, amit Jézus
hirdetett.
Mert hogyan is beszélt Jézus az
Istenről? A teljesség igénye nélkül
csak néhány képet említenék: Isten
olyan, mint a jó pásztor, aki megkeresi és vállára veszi az elveszett bárányt. Olyan, mint a tyúkanyó, aki
a saját testével, szárnyának oltalmával védelmezi kiscsibéit. Olyan, mint
a szőlősgazda, aki nem azt nézi, ki
mennyit dolgozott, hanem azt, hogy
mindenki megkapja az életben maradáshoz szükséges napszámot. Olyan,
mint a jó szülő, aki várja, magához
öleli és visszafogadja a tékozló fiát.
De nemcsak Jézus tanítása, hanem életének példája is Istenről
beszél: Isten olyan, aki
szívesebben leül a változni akaró bűnös asztalához, mint az öntelt
vallásos
emberéhez.
Olyan, aki nem restelli
elfogadni a gyermekek
szeretetét, még akkor
sem, ha ezen a komoly
felnőttek bosszankodnak. Olyan, aki tudja,
hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a
betegeknek. Olyan, aki
nem alkalmazza a törvény jogos szigorát a
megkövezésre váró házasságtörő asszonyon,
hanem esélyt ad neki
az élet újrarendezésé-

hez. Végül olyan, aki nem üt vissza,
nem rúg vissza akkor sem, amikor a
kezébe és a lábába szögeket vernek,
hanem megbocsátásért imádkozik a
gyilkosai számára.
Ha valakinek van Bibliája, olvasson
bele az evangéliumokba, és még sok
másik példát fog találni. Ne sajnáljuk
venni a fáradságot, és fedezzük föl,
hogy Isten nem olyan, mint amilyennek képzeltük! Engedjük, hogy Jézus
tanításában és életében felragyogjon
nekünk az Isten eddig talán ismeretlen arca! Azt hiszem, ennyi esélyt
megérdemel mindenkitől…
Ezek az én rendhagyó gondolataim az Irgalmasság Szentévéről. Természetesen fontos a bűnbánattartás, és a mások felé megnyilvánuló
irgalmasság is, de úgy gondolom,
csak akkor tudnunk majd igazán
önzetlenül jók lenni másokhoz, ha
először elhisszük, hogy Isten jó. Az
irgalmasság ugyanis valami ilyesmit
jelent: ingyenes jóság, amelyet nem
lehet kiérdemelni, amiért nem kell
megdolgoznunk, amelynek nem mi
vagyunk az oka, hanem Ő a forrása.
A mi igyekezetünk csak válasz Isten
jóságára: „mert Ő előbb szeretett
minket”. (1Jn 4,19)
HAVASSY BÁLINT LÁSZLÓ PLÉBÁNOS
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A győztes Carlos Gomez

„Az ökölvívás édes tudomány, mágikus tánc” (Lennox Lewis)

fejezetek a tatai ökölvívósport
történetéből
A magyar ökölvívósport az eddigi olimpiákon tíz arany-, két ezüst- és három bronzérmet
szerzett, ezzel a magyar olimpiai éremtáblázat hatodik helyét foglalja el.
Azoknak a sportbarátoknak, akik egy kicsit is figyelemmel kísérik a magyar ökölvívást, nem
idegen Papp László, Kajdi János, Gedó György, Kovács „Kokó” István, illetve Erdei Zsolt neve.
Ők voltak az elmúlt évtizedek kiemelkedő öklözői, és ők a mai fiatalok példaképei.
Az ökölvívás kezdete

A kezdeményezés a tatai grófé volt

Az ökölvívás a legrégebbi küzdősportok
egyike. Kr. e. 10. századtól már a görögök
is versenyszerűen űzték, később a rómaiak is nagyon megkedvelték. A Dunántúlon
élt rómaiak freskóin, edényein és a vázáin
rendszeresen feltűnnek ökölvívás ábrák.
A katonák, gladiátorok békeidőben is
művelték e sportot, az állandó gyakorlás
ébren tartotta a harckészültséget és az
edzettséget. A rómaiak találták fel az öklöző ringet is, amely meghatározó kelléke
mind a profi mind az amatőr ökölvívásnak. A középkorban a páncélos lovagok
világában nem kapott szerepet az ökölharc, így a sportág évszázadokra feledésbe merült.

A sportág magyarországi kialakulásáról, történetéről alig van feljegyzés,
dokumentum. Az elterjesztéséhez és
magyarországi meghonosításához azonban kellett a tatai gróf Esterházy Miksa
(1837-1883), aki „maga is versenyzett,
nagy valószínűséggel a gyaloglásban elért
sikerei nyomán kapta a vándort jelentő
VIATOR nevet, melyet előszeretettel használt a sporttal kapcsolatos tevékenysége
során.”(1) Esterházy külföldi diplomáciai
szolgálataiból visszatérve Tatára, remeteségpusztai kastélyába, egyre inkább tettekre váltotta elhatározásait. Tudni kell,
hogy atlétikán az 1870-es évek elején az
összes szabadtéri sportot és sportjátékot
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együttesen kell érteni, így az ökölvívást is.
Esterházy Tatát az ökölvívás egyik vidéki
bázisaként szerette volna látni. „1881-82ben pár alkalommal a remeteségi birtokán
ideiglenesen felállított ringben pesti bokszolók mutatták be tudásukat az érdeklődőknek. Itt tartott bemutatót a gróf hívására Nagy Károly, Feledy Ferenc, Ivánka Pál
és Györffy Aladár, akiket ő személyesen is
ismert. Olykor maga Esterházy is nekivetkőzött a kastélya melletti ringben egy-egy
bokszcsatára.”(2)
Az „Athletika” című könyvében egy
teljes fejezetet szentelt az ökölvívásnak.
A magyar sportújságírásban példátlan
propagandát fejtett ki, amellyel jelentős
sikert ért el: szervező tevékenységének
eredményeként honosodott meg MagyarTATAI PATRIÓTA
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országon az ökölvívás. A sportág megerősödésében jelentős szerepet játszottak a
levente intézmények, melyek elsősorban
küzdő jellege miatt karolták fel a sportágat.
„A leventék az ökölvívás sportot 1935-től
Tóvároson, a volt Sándor Malom (Malom
Szálló) épületében, majd 1939-ben az Ipari
Tanonc Iskola helyén berendezett Levente
Otthonban biztosították.” (3) Ezekben az
intézményekben hozta létre Wolf Károly
szikvízgyártó a TAC (Tatai Atlétikai Club)
ökölvívó, súlyemelő és birkózó szakosztályát. Mellesleg Wolf 1924-ben Lengyelország súlyemelő- és birkózó bajnoka is volt.
Az 1925-ben megalakult Magyar Ökölvívó Szövetség sikerét jelzi, hogy az 1936os berlini olimpián a könnyűsúlyú Harangi Imre aranyérmet nyert. Az olimpiai
döntőt a tatai Pluhár István rádióriporter
közvetítésével ismerhette meg az ország.
A fején viselt kötés miatt ő nevezte el ekkor Harangit „turbános bajnoknak”.
Az ezt követő években nincs nyoma a
tatai öklözők létezésének. Majd „1945.
július 28-án a MADISZ (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség) és a MÁV vezetői
tárgyalása eredményeképpen a Tóvárosi
Keresztény Körben megalakult a MÁV-TACMADISZ SE. Az új egyesület elnöke Dr. Sárvári Sándor, az ügyvezető pedig dr. Mihály
Géza lett. Az öt szakosztályt működtető
egyesületben ott találjuk az ökölvívókat is,
akik először a Kristály Étteremben, majd
a MADISZ helyiségében tartották edzéseiket, melyeken tíz-tizenkét fiatal öklöző vett
részt Domoszlai Kálmán edző irányításával. 1949-ben a TAC újjászerveződött szakosztályai között még ott vannak az ökölvívók, akik közül Csanki István, Horváth
József, Pintér Jenő és Vitai Jenő megyei bajnokok is voltak.”(4) Ezekben az években a
Tatabányai Bányász Sport Club versenyzői árnyékában a tatai öklözőknek nem
sok babér termett. Így a kiemelkedő tatai
tehetségek hamar Tatabányára igazoltak.
Ennek okaként az öklöző sportélet Tatán
az 1950-es évek elejére, a sorozatosan
hibás döntések és szakszervezeti hozzá
nem értés áldozatává vált.

Flórián Béla Mike Tysonnal

Újra van Tatán ökölvívósport
Az újjászervezésre, újrakezdésre több
évtized múlva, 2000-ben került sor Flórián Béla korábbi tatabányai ökölvívó, a
világ legjobb profi bírói közt számon tartott szakedző kezdeményezésére, melyet
2012-ben felkarolt a Tatai Tömegsport és
Tájfutó Honvéd Sportegyesület és annak
elnöke, Mészáros Károly.
A Magyar Ökölvívó Szövetség 2014-től
régiókra osztotta a sportágat abból a megfontolásból kiindulva, hogy koordinálják, fejlesszék, valamint segítsék a helyi
szakosztályok szakmai munkáját. Nyolc
ilyen régiót hoztak létre. Tata a Közép-dunántúli régióba tartozik Székesfehérvár
központtal, amely egyúttal regionális
utánpótlás bázist is jelent. Évente régiós
megmérettetések vannak, és a legjobbak
országos versenyeken is indulhatnak. A
tatai fiatal ökölvívóknak kedvező, hogy
Győrben ökölvívó akadémia is működik,
segíti a tehetségek felkutatását, a mozgás

Sándor Malom (Malom Szálló): az ökölvívók egykori edzőhelye
TATAI PATRIÓTA

és a sport versenyszintű megszerettetését. Jelenleg a budapesti „Madár” Ökölvívó
Akadémián képzi magát Vörös Márton, és
előszerződése van Kecskeméti Martinnak
és Rolandnak. Most már a tatai öklözőkön
a sor, hogy szorgalmas munkával kibontakoztassák tehetségüket, és ehhez Flórián
Béla személye a biztosíték.
FLÓRIÁN BÉLA

62 éves testnevelő-ökölvívó szakedző
WBC és EBU nemzetközi profi ökölvívó bíró
25 éve ökölvívó bíró, 1991-től nemzetközi bíró
Negyed század a profik között

Vámosi László: Tatán mindenki tudja,
hogy nemzetközi profi boksz bíró vagy,
olyan profi öklözőkkel kerülsz kapcsolatba, akiket csak a híradásokból ismerünk.
Milyen ökölvívó múlttal alapoztad meg ezt
a kivételes karriert?
Flórián Béla: Az ökölvívást tízévesen
ismertem meg Bajnán, keresztapám Maráczi István révén. Ekkor még kézilabdáztam, jól is ment a játék, ezért Dorogra igazoltak, de párhuzamosan az ottani
ökölvívó edzésekre is eljártam. Bár kézilabdában megyei gólkirály is voltam,
ennek ellenére az ökölvívás mellett döntöttem. 1975-ben már a Tatabányai Bányászban öklöztem, ahol I. osztályú versenyző lettem, még a magyar utánpótlás
válogatottban is ringbe léptem.
VL: Majd a nagyválogatott következett…
FB: Nem, mert közben elvégeztem a
Testnevelési Főiskolát, és szakedzői képesítést szereztem, ezzel befejeződött versenyzői pályafutásom.
VL: Kezd érdekesen alakulni…
FB: Igen, hiszen több évet kihagytam,
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majd a megyei szövetség biztatására
bokszbíró tanfolyamra jelentkeztem.
Soha nem gondoltam arra, hogy egyszer
bíró leszek, hiszen még mindig elevenen
élt bennem, amikor versenyzőként lepontoztak. Két év múlva már I. osztályú, majd
rövidesen nemzetközi bíró lettem.
VL: Ezzel kezdetét veszi a profi karrier?
FB: Az 1991-ben megalakult profi szövetség az elsők között hívott soraiba. Kemény három év következett, hiszen meg
kellett tanulni a szakmát, a fogásokat
és a mozgást is. Sikerült egy sor külföldi
bokszmeccs felvételét is megnézni, és
ezek alapján gyakorolni. Végül 1993-ban
sikeres WBC (Világ Boksz Tanács) vizsgát
tettem, majd 1995-ben az EBU-nál (Európai Boksz Unió) szereztem licencet. Így
Magyarországon egyedüliként rendelkezem két nemzetközi bokszbírói minősítéssel. Ebben az évben már elmondhatom,
25 éve vagyok a profi ökölvívó világban.
VL: Mi a nehezebb, a vezetés vagy a
pontozás?
FB: A ringmunka látványos és hiba nélküli vezetést igényel a bírótól. Ha a gyengébb bokszoló érdekében le kell fújni a
meccset, nem aratunk osztatlan sikert, hiszen nincs lehetőség a korrigálásra. Ezzel
együtt a ringmunkát szeretem jobban.
VL: Hogyan készülsz egy-egy boksz gálára?
FB: Az első profi meccsem 1991-ben
volt. A hazai szakma kiemelt figyelemmel
és rendkívül kritikusan követte lépéseimet a profik között. Ennek ellenére jól
vizsgáztam, s ez megerősített abban, hogy
jól választottam, hiszen itt csak hiba nélkül lehet létezni. Ezért nem meglepő, hogy
minden mérkőzésre nagyon komolyan készülök, a ring szereplői is így tesznek, csak

erre koncentrálnak.
VL: Mely meccseid voltak a legemlékezetesebbek?
FB: Nagyon sok érdekes és emlékezetes
meccset vezettem, pontoztam, ilyen volt a
Kicsko-Chisora vagy a Ros Jones Jr.-Spilka mérkőzés. Mégis van egy, amit soha
nem felejtek el, ez a Női VB címmeccs a
svéd címvédő Frida Walberg és kihívója,
az amerikai Diana Prazak között. A svéd
a hetedik menetig előnyben volt, ekkor
kapott egy tiszta ütést, amelytől megrogyott, és rá kellett számolni. Rögtön felismertem, hogy komoly a baj, és lefújtam a
mérkőzést, Walberg összeesett és elájult.
Azonnal kórházba vitték, és megállapították, hogy agyvérzést kapott. Utólag kiderült, hogy leléptetésével az életét mentettem meg. Azóta szerencsére felépült.
VL: A sportág szakemberei szerint a
magyar ökölvívó sport a „huszonnegyedik
órában van”. Te hogyan látod a sportág
helyzetét?
FB: Valóban nagy a probléma, de ez elsősorban az olimpiai kvótaszerzésre vonatkozik, amely kihat a sportágra. Hiszen
egyre kevesebb gyerek vállalja a kemény
edzéseket, ráadásul az ökölvívás önkiválasztó. Nem elég a jó fizikum, lelkileg
és pszichésen is rendben kell lenni. Örvendetes azonban, hogy megalakultak a
bentlakásos ökölvívó akadémiák. Tatáról
is bekerült egy fiatal, kettő pedig előszerződéses. Sajnos ebből a nevelőegyesületek nem sokat profitálnak, így semmi sem
ösztönzi őket az újabb és újabb tehetségek kinevelésére.
Az egész magyar ökölvívósport lemaradt az erőboksz irányába tartó világtól.
Mi még a klasszikus ökölvívást műveljük,
„bokszolgatunk és szidjuk a bírókat”. VéÍgy ünnepelte VB győzelmét Karama Nyilawila

gezetül úgy gondolom, hogy központilag
és irányítottan kellene ezen változtatni,
ami egyértelműen a szövetség feladata.
VL: Tatán az ökölvívás újraindításában
elévülhetetlenek az érdemeid. A fiatal tehetségek tőled tanulják a sportág alapjait. Látsz-e közöttük „ifjú Papp Lacit, Gedó
Gyurit, Kovács Kokót és másokat?
FB: Szakosztály nélkül 2000-től építgetem a tatai ökölvívást, a versenyzőket
tatabányai színekben versenyeztettem.
Tizenöt év alatt egy sor tehetséges öklöző
jött a felszínre, korosztályos diákolimpiai
és magyar bajnoki címet és helyezéseket
szerezve. Kiemelkedő sikernek tartom,
hogy a szakosztályi rangsorban megelőztük a kiemelt Tatabányát. Így nem volt
meglepő, hogy a TSC fuzionálási ajánlatát
elfogadtam, és az összes versenyzőmet átigazoltam oda.
VL: Hogyan kerültetek újra Tatára, a Tatai Tömegsport és Tájfutó SE-hez?
FB: Jöttek az eredmények, de a beígért
támogatás nem, így 2012-ben visszajöttünk Tatára. Sajnos a versenyzők egy része nem, így ismét az alapoknál kezdtem
a szakosztály építését. Mára azonban
ismét jó és eredményes csapatunk van,
hiszen a mi bokszolónk, Kecskeméti Roland magyar bajnok, EB ötödik helyezett,
Kecskeméti Martin Diákolimpiai Bajnok,
EB ötödik helyezett, Vörös Márton ifjúsági magyar bajnok, EB második helyezett.
A felnőttek között Babarcsik Krisztián,
Varga László, Zsilinszky Roland és dr.
Lakatos Balázs értek el jó helyezést. Örömünkre szolgál, hogy Kecskeméti Roland
és Martin Tata Város Önkormányzatának
támogatott sportolója lett. Egyébként az
egész szakosztály költségeit saját magam
finanszírozom.
VL: Itt az idő, hogy a már sikeres szakosztály az elődök tiszteletére kezdeményezze és meghonosítsa Tatán az Esterházy Miksa Ökölvívó Emlékversenyt.
Köszönöm a beszélgetést.
VÁMOSI LÁSZLÓ

Felhasznált irodalom
1.-2. Magyar Athletikai Club krónikája
1875-2000, Budapest, 2000, 9-10. o.
3.-4. Körmendi Géza-Süttő Olivér: Sportegyesületek és sportélet Tata-Tóvároson
1910-1985, 88-90. o.
Pluhár István: Magyarországi sportegyesületek története, Budapest, 1942.
Magyar sport Budapest 1936.
Flórián Béla közlései és Fotóarchívuma
Laborcz György Péter Fotóarchívuma
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MESTERSÉGEM CÍMERE

Nagy Gábor (hátsó sor jobb szélén) és Kiss Bernadett (hátsó sor balról a második) kollégáikkal

lehet másképpen is…
Nagy Gábor és felesége, Kiss Bernadett 2007-ben indították útjára fejvadász cégüket. Azóta a
tatai Hire-One Személyzeti Tanácsadó Kft. Magyarország egyik legsikeresebben működő munkaerő-közvetítő vállalkozásává nőtte ki magát. Szembe mentek az árral, és más szemléletre alapozták cégüket. Szeretettel és tisztelettel fordulnak az emberek felé. Náluk mindenki, aki hozzájuk
fordul, legyen az munkaadó vagy munkavállaló, kap visszajelzést.
Mivel foglalkozik a Hire-One?
Kizárólag gyártó cégek munkaerő igényének kiszolgálásával foglalkozunk,
vagyis fehérgalléros, szakképzett
munkaerő-közvetítéssel. Elsősorban
közép- és felsővezetői pozíciókra keresünk megfelelő szakembereket.

Hogyan indították el a vállalkozást?
Feleségem, Kiss Bernadett (sajnos
nem tudott jelen lenni az interjún –
szerk.) korábban a MATÁV-nál dolgozott, az egyik üzletágvezető személyi
titkára volt. Ez azt jelentette, hogy ha
az igazgató nem volt bent, akkor ő helyettesítette a prezentációkon, ő szervezte az életet. Mindig is érdekelte a
HR, és egy idő után azt vette észre,
hogy állást kereső kollégái hozzá fordulnak segítségért: hogyan írják meg
az önéletrajzukat, hogyan készüljenek az interjúra stb. Gyermekeink
születése után öt évig otthon volt.
Miután visszatért a munka világába,
még egy évet dolgozott Pesten. Utána
úgy döntöttünk, hogy helyben kellene
TATAI PATRIÓTA

kezdenünk valamit, nem kellene folytatnia az ingázást. Mivel a kapcsolati
tőkénk megvolt, úgy gondoltuk, belevágunk, és létrehozunk egy munkaerő-közvetítő céget. Ekkor 2007et írtunk, épp a válság előtt voltunk.
Már akkor Dunát lehetett rekeszteni
a fejvadász cégekkel, mi azonban
más szemlélettel álltunk a munkához,
mint a konkurencia. A kezdetek kezdetén én nem is nagyon vettem részt
a dolgokban, egy spanyol cég ügyvezetőjeként dolgoztam Tatabányán,
csak 2012-ben csatlakoztam a csapathoz. Bernadett a nulláról épített fel
mindent, körbejárta az összes elérhető forrást. Aztán szépen lassan alakultak a dolgok, egyre több kapcsolatunk
lett, egyre több partnercégre tettünk
szert. Ma már kilencven nagyvállalattal van szerződésünk, elsősorban
Nyugat-Magyarországon, de összesen
tizenegy megyében vagyunk jelen. Tatai székhelyünkön kívül Pesten is van
irodánk, onnan Magyarország keleti
régióját próbáljuk kiszolgálni.

Miben mások, mint a többi fejvadász cég?
Nagyon egyszerű a dolog, szeretjük az
embereket, és tiszteljük őket. Ennyi a
kulcs. Mindenki, aki hozzánk fordul,
kap visszajelzést. Csapatunk is egyedülálló: az itt dolgozó kollégák szinte
már egymás barátai lettek, egymást
támogatva próbálunk minden nap
többet nyújtani.

Foglalkozásuk nem tartozik a legkedveltebbek közé. Számos téves
elképzelés él az emberek fejében a
fejvadászokról. Melyek ezek?
Jól ráérzett. Mi megpróbáljuk rögtön
ledönteni a falakat. Nem szeretjük a
kliséket, a merevséget, a felületességet – azokat meghagyjuk a budapesti
irodáknak. Emberi hangon szólunk
az ügyfelekhez, megpróbáljuk megtalálni velük a közös hangot, nem
beszélünk magas lóról, felnézünk rájuk. Sokszor előfordul, hogy nem mi
keressük meg az embereket, hanem
ők fordulnak hozzánk, hogy segítsünk
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munkát találni. Ilyenkor tisztában
vagyunk azzal, hogy mögöttük egész
család áll, amelynek egzisztenciája
függ attól, hogy találnak-e megfelelő
állást. Ennek tudatában próbálunk segíteni mindenkinek. Lehet, hogy nem
tudunk azonnal, de amikor adódik valami, biztosan szólunk nekik, megkérdezzük, kívánnak-e élni a munkalehetőséggel. Sokat jelent nekünk, hogy
a jelöltek már egymásnak ajánlanak
bennünket: ha nekik segítettünk, segítsünk barátaiknak, feleségüknek,
gyermeküknek.

Milyen évet zártak? Miben mérhető a fejvadász cég sikeressége? Abban-e, hogy hány pozícióra találtak
megfelelő szakembert?
Míg Magyarország legnagyobb munkaerő-közvetítő cége, a Randstad ezer
pozíciót töltött be tavaly, mi négyszázat. Ők ezt hetvenfős gárdával érték el,
mi nyolc emberrel, vagyis mi háromszoros hatékonysággal dolgozunk.
Országos szinten a második-harmadik helyen vagyunk ebben a szektorban. Nekünk nem is ezek a számok a
legfontosabbak, hanem azok a pozitív
visszajelzések, amelyeket a cégektől
és a magánszemélyektől kapunk. Nagyon jó csapatunk van, jelenleg tízen
dolgozunk, mindenki másban erős,
másban jó, kölcsönösen motiváljuk
egymást, kollégáinkat partnerként
kezeljük.
Milyennek látja a mai magyar munkaerőpiac helyzetét?
Az elmúlt évek azt mutatják, hogy
a nyugati államok Magyarországot
továbbra is olcsó gazdasági környezetnek tartják, szívesen fektetnek be
nálunk, elsősorban a mi régiónkban.
Nézzük csak meg a tatai ipari parkot,
újabb cégek települnek ide, a meglévők pedig tovább bővülnek. Mindez
azonban komoly munkaerőigényt állít a régióval szemben, amely már teljesen ki van aknázva. Itt a munkaerőhiány már komoly problémát jelent.
Jelenleg minden erős nagyvállalat –
főleg a gyártó szektorban – 10-15%os hiánnyal küzd. Míg korábban csak
közép-, illetve felsővezetői pozícióra
kerestünk mérnököket, ma már technológusok, középszintű képesítéssel
bíró szakemberek felkutatásával is
foglalkozunk, mert ma már ők sincsenek a piacon.
Mi ennek az oka?
Egyrészt a meglévő cégeket folyamatosan fejlesztik, bővítik, ezért egymástól próbálják elszipkázni a munkavállalókat. Másrészt a 25-35 év közötti
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korosztály, ha van diplomája, egy-két
éves szakmai tapasztalata, és beszél
angolul vagy németül, akkor elmegy
külföldre dolgozni, ahol az itthoni
bér két-háromszorosát tudja megkeresni… És itt lépünk mi a képbe. A
cégtől megkapjuk a megbízást: ilyen
és ilyen pozícióra keressünk embert.
Különböző csatornáinkon keresztül
meghirdetjük az állást, a beérkező
pályázókat megszűrjük. Olyan is előfordul, hogy személyesen keressük fel
az adott pozícióra kiszemelt, megfelelő munkaerőt, aki magától még nem
gondolt arra, hogy munkahelyet váltson. Mi lehetőséget adunk a kezébe.
Hogyan teszik ezt?
Szóbeli eszközökkel, retorikával, semmi mással. Ha megtaláljuk a megfelelő jelölteket, kiközvetítjük őket, ahol
többkörös interjún vesznek részt. Ha
a cég meg tud egyezni a pályázóval,
csak akkor kapjuk meg honoráriumunkat, sikerdíjas megbízással dolgozunk. Nagymérvű befektetés van
a mi oldalunkon, előre nem tudjuk,
megtérül-e. Úgy próbálunk dolgozni,
hogy mindig megtérüljön elkerülve a
kockázatot, hogy a munkavállaló hamar otthagyja a céget.
Könnyű elcsábítani valakit biztos
munkahelyéről?
Nagyon változó, attól függ, milyen pozícióról van szó. Ha felsőfokú műszaki végzettségű szakembert keresnek,
az mindig nehezebb. Sokszor nem is
csak a pénz számít, nagyon fontos a
munkakörnyezet. Sok múlik azon is,
mikor találjuk meg az illetőt. Ha épp
akkor, amikor állásával elégedetlen,
akkor megfelelő ajánlattal nagy valószínűséggel meg tudjuk nyerni.

Jelenleg hány pozícióra keresnek
embert?
Százhatvan nyitott pozíciónk van.
Jelenleg kitehetjük a megtelt táblát.
Most szinte válogatnunk kell, milyen
pozíciót tudunk elvállalni. Tudni kell
azonban, hogy a mi szakmánkban
egy pillantra sem szabad hátradőlni,
minden nap egyformán kemény és
teljes figyelmet igénylő. Az itt dolgozó kollégáknál rengeteg szálon futnak
az események. Természetesen a meglévő régi partnereknek folyamatos
szolgáltatást biztosítunk. Viszont az
újonnan jelentkező cégek közül pillanatnyilag nem mindenkivel tudunk
szerződést kötni.
Mire figyel a fejvadász, amikor pályázót interjúztat?
A szakmai tudás könnyen mérhető,

pár kérdéssel tesztelhető, és az önéletrajzban is benne van. Például ha
valaki évek óta folyamatmérnökként
dolgozik egy nagy cégnél, valószínű,
hogy jó szakember. Hogy milyen személyiség, tud-e csapatban dolgozni,
szereti-e a kihívásokat, kockázatvállaló-e vagy megfontolt, gyors vagy lassú, azt nehezebb leszűrni. Az interjúk
során nem kifejezetten a szaktudást
nézzük, hanem a személyiségjegyeket
vizsgáljuk. Ha valaki nem megfelelő
szakember az adott területre, már be
se hívjuk interjúra. Egy 45-60 perces
beszélgetés elég rövid ahhoz, hogy
valakit teljesen megismerjünk, ezért
különböző kérdéseket teszünk fel, különböző kommunikációs eszközöket
alkalmazunk, hogy minél rövidebb
időn belül minél többet tudjuk meg az
illetőről. Kollégáink egytől egyig olyan
tudással, képességgel rendelkeznek,
hogy a megfelelő kérdéseket teszik
fel a megfelelő időben. Segítségünkre
vannak még profi személyiség-kérdőívek, melyeket az utóbbi öt-hat évben
minden pályázónkkal kitöltetünk.
Mit tanácsol a jelenlegi álláskeresőknek?
Most nagyon könnyű a dolguk. Ha
valakinek van szakmája, beszél egy
nyelvet, nagyon könnyen talál magának ideális állást. Nyitott szemmel
kell járni, s bátran bele kell vágni,
mert az élet rövid, és minél később
találja meg valaki az ideális munkahelyet, annál több bosszúságot okoz
magának. Most bőven van lehetőség a
megfelelő pozíciók betöltésére. Tatán
és környékén pedig kifejezetten könynyű gyártó vállalatoknál állást találni.

Szükséges-e akkor, hogy újabb
munkahelyeket teremtsenek itt a
városban? Ki fog dolgozni az újonnan betelepülő cégeknél?
Lehet építeni azokra, akik ma még nap
mint nap ingáznak Tata és távolabb
lévő munkahelyük között. Ők biztosan szívesebben dolgoznának idehaza. Azonban úgy gondolom, lassan
telítődni fog itt a munkaerőpiac. Pár
százfős gyártóegységek még jöhetnek
ide, mint például az NHK Spring Kft.
(A cég felső menedzsmentjének nagy
részét a Hire-One–on keresztül sikerült megtalálniuk – szerk.), de több
ezerfős cégek már nem találnának
elegendő munkaerőt.
Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a
helyi cégvezetőkkel. Az Ön nevéhez
fűződik a Tatai Managerek Klubjának (TAMAK) létrehozása is. Mit
takar ez az összefogás?
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Feleségével külön tudják-e választani a munkát és a családi életet?
Amikor elkezdtünk együtt dolgozni,
sokan mondták, nem lesz jó vége ennek. Mi azt gondoljuk, ha a házasság
jól működik, működik a közös munka
is. Külön helyiségben dolgozunk, napközben mindenki teszi a dolgát, van,
hogy nem is látjuk egymást. Nyilván
vannak olyan munkával kapcsolatos
dolgok, amelyek átcsapódnak a magánéletünkbe, de azokat megbeszéljük. Arra tudatosan figyelünk, hogy a
Hire-One irodáin kívül ne a munkáról
beszéljünk.
Mivel töltik szabadidejüket?
Nagyon szeretünk utazni, kirándulni,
közösen sportolni, együtt lenni a családdal. Két általános iskolás fiúnk van.
Nőnek, mint a gomba, ki kell használni ezt az időt. Nálunk a nyaralás
is csak családi nyaralás lehet, úgy tudunk igazán egymásra figyelni.

ESZEM-ISZOM

Még a Hire-One megalapítása előtt
jött az ötlet. Tíz évet dolgoztam Budapesten egy amerikai hitelminősítő
cég közép-európai vezetőjeként. Miután hazajöttem Tatára, úgy éreztem,
jó lenne összefogni az itteni vállalkozókat, üzletembereket, akik itt élnek
vagy dolgoznak a körzetben, de nem
nagyon ismerik egymást, elmennek
egymás mellett. Úgy gondoltam, ezek
az emberek olyan szürkeállománnyal,
tapasztalattal rendelkeznek, hogy jó
volna olyan fórumot létrehozni, ahol
mindezt meg tudják osztani egymással. 2006-ban tíz-tizenöt fővel indult
útjára a klub, kezdetben merevebb
keretek között. Mindenki öltönyben
érkezett, előadókat hívtam, kis vitaindítóval kezdtük. Idővel rájöttünk,
hogy a legjobb előadásokat mi tartjuk, és lazultak a keretek is. Ma már
inkább baráti összejövetelek ezek.
Évente két-három alkalommal találkozunk, és hajnalig beszélgetünk.
Nagyon heterogén a társaság, nemcsak azért, mert különböző szakmák
képviselői vagyunk (pénzügyestől orvoson át mérnökig minden szakember megtalálható), hanem politikai,
illetve életfelfogás szempontjából is
mások vagyunk. Mindenki másképp
gondolkodik, de ezt el kell fogadni.
A társaság minden tagja jó ember, és
egyforma szeretettel, lelkesedéssel
viszi előre vállalkozását. A találkozókra mindenki hozza szakterületéről a
legújabb információkat, híreket, amelyeket megoszt a többiekkel.

A kép illusztráció. forrás: mjksz.hu

Szöllősi Mihály receptje

gulyás rövid lével

- ahogy annak idején a pásztorok készítették
Hozzávalók 4 főre

Elkészítés

0,6 kg marhalábszár
0,6 kg marhanyak
10 dkg vöröshagyma (makói)
3 dkg pirospaprika
0, 5 dkg erős paprika
1 db közepes zeller és a szára, amelyet később kiveszünk
1 db sárgarépa
1 db zöldség
2,4 dkg só
40 dkg burgonya (kockára vágva)
kevés piros arany
paradicsompüré vagy lecsó
kevés köménymag
2,5 l víz

A húst felkockázzuk, a hagymát apróra vágjuk. Egy fazékba beletesszük
a hagymát, rá a felkockázott húst.
Majd 2,5 liter vízzel felöntjük, és feltesszük főni. Nem szedjük le a habját. Amikor elfőtte, beletesszük a sót,
a pirospaprikát. Lassú tűzön tovább
főzzük. Kb. 1 óra múlva beletesszük
a zellert, a zellerszárat, a sárgarépát
és a zöldséget karikára vágva, a köménymagot, a piros aranyat, a paradicsompürét vagy a lecsót. A főzés
utolsó 20 percében tesszük bele a
burgonyát. Aki akar, csipetkét is tehet bele. A főzés ideje a marhahústól
függően kb. 2,5 – 3 óra.
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