VEZÉRCIKK
diákönkormányzat tatán
Mi, felnőttek gyakran bíráljuk a
„mai” fiatalokat, hogy egyre ösztönösebben élik életüket, alig van
jövőképük. Jobb esetben saját jövőjükkel foglalkoznak, és keveset
törődnek közösségükkel, településükkel, nemzetükkel. Van ebben
némi igazság, bár ellenpéldákat
is sorolhatnánk. Ifjaink életének
minősége közös felelősségünk,
gyermekeink jó tükreink, akik
megmutatják igazi hibáinkat és
erényeinket. Hogyan alakuljon ki
bennük a felelős jövőtervezés, ha
nem tesszük lehetővé nekik jelenük befolyásolását, bizonyos fokú
kormányzását közösségi szinten
is?
A jelen diákvezetőiből válnak
nagy eséllyel a jövő felnőtt vezetői, hiszen ők azok, akiket társaik
ma is alkalmasnak tartanak erre a
feladatra. Gyermekeink, unokáink
jövője, jövőbeli életminősége alapvetően függ attól, milyen életfelfogású, erkölcsiségű, beállítottságú
és milyen tudással rendelkező
vezetők irányítják majd közösségeiket. Ezért lényeges, hogy milyen személyes példát mutatunk
a diákvezetőknek, milyen tapasztalatokat, élményeket biztosítunk
nekik, segítünk-e nekik a tapasztalatok helyes értékelésében, saját
hibáik felismerésében és javításá-
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ban, vezetői képességeik, erényeik fejlesztésében. A diákönkormányzat erre ragyogó lehetőséget
nyújt, ezt a lehetőséget meg kell
ragadnunk. Ők pedig önvizsgálathoz és önformáláshoz segítenek
bennünket.
A legtöbb, amit tanító adhat tanítványának, hogy segítse őt annak a belső késztető erőnek a felfedezésében, amely tisztességes,
áldott és áldozatos életútra segíti
őt. Ez a tanító tudománya és művészete. Ilyen tanító akarok lenni
a diákönkormányzatban is. Csak
becsületes közösség képes becsületes vezetőket választani. Ha egy
közösség boldogulni akar, arra van
szüksége, hogy vezetőik felelősséget vállaljanak érte, azt szolgálják
nagy tudással, hozzáértéssel. A
vezetői törekvéseknek ez legyen a
középpontjában, és ne a kiváltságok és az elismertség keresése! A
vezetői munka legnagyobb eredménye, sikere a közösség jóléte,
boldogsága, és csak ezután következik a vezető elismertsége. Mivel
a diákvezetőnek nincsenek kiváltságai, csak vállalt többletfeladata, ezért a szolgálat-központúság
könnyen kiformálódik benne.
A diákönkormányzatok szervezeti felépítésüket, működésüket
tekintve is nagy önállóságot kap-

tak. A (városi) TAVIDÖK a város
iskoláinak diákönkormányzataira
épít. Az iskolai diákönkormányzatok maguk választják meg az
osztályközösségek vezetőit és két
küldöttet a TAVIDÖK-be. Az iskolai DÖK-ök maguk alkotják meg
saját programjaikat, rendezvényeket szerveznek a diákságnak,
részt vesznek az iskolai programok, ünnepségek szervezésében,
lebonyolításában, több hivatalos
ügyben, például igazgatói pályázat kapcsán, fegyelmi ügyekben,
pedagógiai program, házirend
módosításakor véleményt kell formálniuk. Kéréssel, javaslattétellel
fordulhatnak az iskola vezetéséhez.
A TAVIDÖK képviselő tagjai az
iskolák küldöttei. Maguk közül választják meg a diákpolgármestert,
a diák-alpolgármestert. Megbízatásuk egy évre, a következő tanév
eleji választásig szól. Ez a választási rend lehetővé teszi, hogy a
képviselők maguk közül a munka
során a legalkalmasabbnak bizonyuló diákpolgármestert válas�szák.
A TAVIDÖK éves programot készít, melyhez a gazdasági fedezetet az önkormányzat biztosítja. A
diákönkormányzat segíti az önkormányzat munkáját azzal, hogy
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fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

tolmácsolja a diákság véleményét,
kéréseit. Például a diákok kérése
alapján halad az Építők parkjának
fejlesztése. Tata város polgármestere és diákpolgármestere által
szentesített megállapodás alapján
lett Tata gyermekbarát város.
Eztán következik a neheze, a tervek valóra váltása. A szervezés, az
ismeretek gyűjtése, a hírek pontos
és hatékony átadása, a megértés
és a végrehajtás ellenőrzése ös�szetett feladat, itt szükséges a
legtöbb felnőtt segítség. Nekünk,
segítőknek kényes egyensúlyt
kell fenntartanunk a beavatkozás során a kettős cél eléréséhez:
meg kell őrizni, sőt növelni kell a

fiatalok önállóságát, ugyanakkor a
gyakori és durva kudarcélmény is
elkerülendő, hiszen nem akarjuk
elvenni a diákok kedvét ettől a nehéz, de szép munkától.
A múlt kötelez, és egy sikeres
vezetés magasra teszi a mércét a
következő vezetés számára. Így
zajlott az elmúlt tanév programja
is. Felsorolásom nem teljes, csak
ízelítőt adok a gazdag programból. Hagyományosan karácsony
előtt műsorral, ajándékokkal köszöntöttük az idősek otthonának
lakóit, rajzpályázatot és kiállítást
szerveztünk, novella-, vers- és meseíró pályázatot hirdettünk, szemetet szedve tisztítottuk a várost,

Szőgyén – Tata és Tata – Szőgyén
közös kerékpártúrán együtt kerekeztünk a szőgyéni fiatalokkal, A
TAVIDÖK kispályás labdarúgó kupán az iskolák csapatai mérhették
össze focitudásukat. A hagyományos programok mellett idén új
vállalt feladatot is teljesítettünk:
ajándékot gyűjtöttünk a Szent
Borbála Kórház gyermekosztálya
lakóinak, akikkel az ajándékok átadása után játszottunk egyet.
A lehetőséget megragadva kérem Tata diákjait, a szülőket és
tanárokat, hogy kísérjék figyelemmel munkánkat, és segítsék, hogy
gyermekeik, tanítványaik minél
nagyobb számban részesedhessenek mindabból a jóból, amit a
TAVIDÖK nyújt nekik. Továbbra
is várjuk a jobbnál jobb javaslatokat, és főleg a vállalkozó szellemű
megvalósító diákokat. Jó munkát a
következő tanévben is!

dr. Varga András
önkormányzati képviselő

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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éve a fidesz-kdnp a város élén

Jubileumi beszélgetés Michl József polgármesterrel

2006. október 11-én alakuló ülésre ült össze Tata Város
Képviselő-testülete a városházán. Az ülést az akkor frissen megválasztott új polgármester, Michl József vezette. Azóta tíz év telt el, és a városvezető már a harmadik
polgármesteri ciklusát tölti, a Fidesz-KDNP delegálta
képviselők pedig a többséget adják a város élén. Hogyan élte meg az elmúlt évtizedet, milyen sikerek segítették, milyen nehézségek erősítették, és mennyiben
változott a kezdetektől? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk jubileumi interjúnk kapcsán egy napsütéses
szeptemberi délután 2016-ban.
Kezdjük az elején. 2006 őszén egy
magabiztos, rendíthetetlenül határozott Michl József indult-e a
választásokon a polgármesteri
székért, vagy voltak Önben bizonytalanságok, kétségek?
2006-ban mindenképpen új helyzet teremtődött Tatán, ugyanis az
6

akkori polgármester, Hetényi Tamás
bejelentette, hogy nem kíván újraindulni. Ez azt eredményezte, hogy
megnőtt a jelentkezők száma, s minden szervezet igyekezett önállóan is
jelöltet állítani. Én országgyűlési képviselői mandátumért indultam azon
a tavaszon, a felkészülést tehát már
korábban elkezdtem a Tatát érintő

ügyekben. Korábban nem voltam
tagja a tatai képviselő-testületnek.
Ezért – miután 2004-ben választókerületi elnök lettem – tudatosan tanulmányoztam Tata közigazgatását
és az itt folyó ügyeket, feladatokat.
Rendszeresen eljártam a képviselő-testület üléseire, figyeltem a reakciókat, a viták stílusát, a terveket,
javaslatokat, ez tanulási időszak volt
számomra. Így azt mondhatom, hogy
akkori munkám mellett abszolút tudatosan és határozottan készültem,
hogy – ha a választópolgárok is úgy
akarják – készen álljak a szolgálatra.
Az egyéni felkészülés mellett nagy
jelentősége volt a csapatépítésnek
is, hiszen jól működő közösség nélkül nem lehet várost irányítani, tehát
meg kellett találni és fel kellett építeni azt a csapatot, amelynek segítségével hatékonyan tudunk dolgozni,
tervezni és alkotni.
Mi volt akkoriban a legbensőbb
motivációja? Az embert, Michl
TATAI PATRIÓTA
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Józsefet mi hajtotta elsősorban?
Két motiváló erő is dolgozott bennem. Az egyik, hogy mindig minden
helyzetben komolyan vettem, hogy
nem illik a partvonalról bekiabálni,
hanem ha valaki hozzá akar szólni
egy kérdéshez, vagy véleményt akar
formálni egy helyzetben, akkor vállaljon abban feladatot. 2002-ben,
amikor a Fidesz elveszítette a választást − miután ’98 és 2002 között
hatalmas lendülettel dolgozott az
Orbán-kormány, és munkájuk nagyon jó eredményeket hozott – úgy
gondoltam, most jött el az ideje annak, hogy az ember önmagát, munkáját, energiáját az ország építésébe fektesse, mert akkor oda kellett
állni azon közösség mellé, amelyet
az ember tisztel és becsül korábbi
munkássága okán. Nem a karrier miatt akartam politikus lenni, hanem
valóban az motivált, hogy ha valaki
ilyen jól csinálta, és mégis leverték a
polcról, akkor kötelességem e csapat
mellé állni és segíteni a munkájukat.
A másik erő, amely munkált bennem,
ahhoz kötődik, hogy világéletemben
szervező ember voltam, korábban is
olyan feladatokat láttam el, amelyekben szervezni, összefogni, alkotni
kellett. Ezért úgy éreztem, hogy korábbi munkáim során sok olyan ta-

pasztalatot gyűjtöttem, amelyet egy
város élén jól lehet kamatoztatni.
Nem vagyok tökéletes, de azt gondoltam, hogy addigi munkásságom,
jártasságom és vízióim a városról jó
alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy elinduljak a választásokon, aztán majd
kiderül, hogy az embereknek ki és mi
tetszik. Ezzel a nyugalommal álltam
a rajtkőre.
Volt-e Önnek akkor vagy van-e azóta példaképe?

Mindenképpen, például Kálmán
Attila tanár úr, aki országgyűlési képviselői, valamint államtitkári tisztjét
is példaértékű alázattal és szeretettel töltötte be, és emellett rengeteget tett Tatáért élete során. Másokat
is megindító módon tudta építeni,
szeretni és kutatni ezt a várost – ő
etalon számomra. Mellette országszerte több olyan politikus, polgármester barátom, példaképem van,
akiket nagyra becsülök. Abban, hogy
tíz éve szeretettel végzem ezt a munkát, erőt ad egyik legnagyobb példaképem, Orbán Viktor miniszterelnök
úr is. Őt feltétlenül tisztelem munkabírásáért, a hosszú távban való gondolkodásáért és mindennapos erőfeszítéséért, ahogy a pici, apró dolgok
megoldásától az országos, nemzet-

közi ügyek kezeléséig képes mindenre figyelni. Különösen tisztelem
azért, hogy olyan politikus, aki több
alkalommal is fel tudott állni. Orbán
Viktor nem tud elszállni, mert több
alkalommal is vereséget szenvedett,
és onnan tudta újraépíteni önmagát, pártját és az országot. Bencsik
János országgyűlési képviselő − akit
én már nagyon régóta, még a polgármestersége előttről ismerek − szintén példa előttem a városvezetés és
a városépítés terén, hiszen egy nehéz
helyzetbe került bányászvárosból tudott virágzó nagyvárost teremteni.
Tőle is nagyon sokat tanultam.
Mi okozta a legnagyobb nehézséget az első ciklusban? Akkoriban −
baloldali kormányzás alatt − időnként bizonyára „széllel szemben”
kellett dolgoznia, helyi szinten pedig belecsöppent egy már meglévő,
kialakult rendszerbe, amelyet át
kellett alakítania. Mindez milyen
problémákat okozott?

Súlyos nehézséget jelentett, hogy
ellenszélben, más színezetű kormánnyal kellett együttműködnöm,
de épp ezért volt hasznos ez az időszak, mert megtanultam úgy dolgozni, hogy közben a kormány egészen
mást gondolt helyesnek, mint én. A

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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kormány például felemelte a pedagógusok fizetését, amelynek pluszköltségét az első évben még megkaptuk
központilag, de a következő évben
már nem. Ez azt jelentette, hogy ezt
a többletkiadást, a pedagógus-béremelést a város kasszájából kellett
kigazdálkodni. Ez óriási költségvetési nehézséget jelentett az önkormányzatoknak. A legnagyobb gond
az volt, hogy itt állt a város tervek
és tartalékok nélkül. Ingatlanjaink
jól értékesíthető hányadát az előző
városvezetés kényszerűségből már
sajnos dobra verte 2006-ra, Tata lakásállományának nagy részét még
korábban túl alacsony áron értékesítették, így 1000 bérlakásból csupán
300 maradt. Első ciklusomban képviselője voltam a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak is,
ahol szintén azt tapasztaltuk, hogy
a nincstelenségből kellett valamit
létrehozni, mert a bevételt elvitte
az intézményfenntartás költsége.
Ebben a helyzetben mind a megye,
mind önkormányzatunk érdekelt lett
abban, hogy keressünk olyan forrást,
amely a város életben tartását és fejlesztését, valamint az egyes projektek önerejét biztosítják. Így született
meg a döntés, hogy az önkormányzat
kötvényt bocsásson ki. Ezzel 3,5 milliárd forint értékben tudtuk finanszí-

rozni fejlesztéseinket. Ezt a döntést
így utólag már senki sem vitatja, de
akkor sokan nagyon komolyan bírálták, nemcsak a politikai ellenzék részéről, hanem a város polgárai közül
is. Mára kiderült, hogy érdemes volt
vállalni ezt a kockázatot, hiszen tudtuk, hogy Tata fejlődése gazdasági
növekedést is hoz, ráadásul − hála az
Orbán-kormánynak − később átvállalták a hiteleket az önkormányzatoktól. Egyszóval volt sok nehézség,
és volt kockázat, de hittünk abban,
hogy jót csinálunk, és képesek voltunk nemcsak fennmaradni, hanem
előrelépni is. Nagy köszönettel tartozom a mindenkori képviselő-testület
tagjainak és a polgármesteri hivatal
munkatársainak, valamint annak a
sok önkéntes segítőnek is, akik már
a kezdetektől nemcsak a kampányok
során, hanem egész évben részt vettek programjainkban, és segítik a
munkánkat.
Három ciklusa stratégiailag teljesen elkülönül egymástól, vagy inkább egy tíz éve tartó munkafolyamatról beszélünk, amikor minden
mindennel összekapcsolódik?
Van, amiben összefolyik ez a három ciklus, de van, amiben szét kell
választani. Utóbbira példa az a kü-

lönbség, amennyivel könnyebben
és jobban lehet kormányozni egy
települést akkor, ha azonos gondolkodás mentén halad az ország is. Tehát 2010 óta egészen más a helyzet,
mivel az országos politika teljesen
más irányt vett. Ami viszont a folyamatosságot és az egységességet
biztosítja a három ciklus során, az
a Magyary-tervünk, hiszen benne a
mindenkori kormánytól függetlenül
fogalmaztuk meg, hogy Tata merre
szeretne haladni. A Magyary-terv
kialakítását a 2006-os választásokat
követően rövid időn belül elkezdtük,
2008-ra már megszületett az első
összefoglaló kiadvány, amelyet a tataiak kezébe tudtunk adni. Mivel a
vitairat nyilvános volt, lehetett kritizálni, véleményezni, kiegészíteni.
A Magyary-terv a város újkori fejlődésének legerősebb dokumentuma,
amelyet közösen hoztunk létre saját
magunknak. Szerintem ez azért is
jelentette a tatai önkormányzatiság
új korszakát, mert az itt élők láthatják, hogy hosszú távon milyen célok
felé tartunk, és elmondhatom, hogy
nagyon sokan egyetértenek a benne
megfogalmazott értékekkel, elképzelésekkel, még az ellenzéket támogatók közül is.

Képviselőtársaival fotó: Grépály András Zoltán
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2006-ban 49,12%-os eredménnyel
nyerte a választásokat, 2010-ben
63,94%-al nyert, míg 2014-ben 57,
74%-al lett az első. Személy szerint
minek tulajdonítja ezt a stabil népszerűséget, hiszen valljuk be, a politikai választásokat nem pusztán
az elért eredmények befolyásolják,
az emberi döntések hátterében érzelmi, szubjektív folyamatok zajlanak ezen a téren is.
Egy Tata méretű városban az emberek nemcsak a jelölt személyére
szavaznak, hanem arra a közösségre
is, amelyiktől a jobb jövőt remélik.
A képviselő-testület a választások
előtt olyan kiadványt jelentetett meg,
amelyben beszámoltunk arról, mit
tettünk az előző években. Ez nem az
én személyes kiadványom volt, nem
is a Fideszé, hanem a városé, minden
családhoz eljuttattuk, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk róla.
Egy város életében csakúgy, mint
személyes életünkben, időnként
emlékeztetni kell magunkat arra, mi
mindent tettünk közösen a múltban.
Ezért volt jó mindkét választás előtt
ez a két beszámoló a munkánkról,
mert az itt élők meggyőződhettek arról, mennyi mindent vittünk véghez
együtt. Szerintem azért kaptam-kaptuk a bizalmat ciklusról-ciklusra,
mert az emberek látták, hogy a képviselő-testületben a Fidesz-KDNP alkotta többség felvállalta döntéseit és
értük dolgozott.
Ismerjük a mondást, miszerint
„Csak a szépre emlékezem…”, de egy
teljes életben kudarcainkat is látnunk kell győzelmeink mellett. Az
elmúlt évtized során mit élt meg kudarcként, hol voltak a mélypontok?

Alapvetően optimista ember vagyok, és a rosszban is a jót akarom
látni, ezért igazán olyan kudarcélményem nincs is, amelyet úgy éltem
volna meg, hogy akkor most itt a világ vége… Inkább úgy fogalmaznék,
hogy nehézségekből, gondokból jutott bőven az évek során. Ha mégis
szigorúan ragaszkodunk a szóhoz,
akkor talán azt éltem és élem meg
kudarcként, hogy a városban még
mindig van egy igen nehéz körülmények között élő réteg, amelyen csak
úgy tudunk segíteni, ha együttműködik velünk. Sajnos az együttműködési készség nagyon nehezen alakul.
Megvan a panasz, a segélykérés, de
TATAI PATRIÓTA

sokszor hiányzik az együttműködés.
Ebből is látszik, hogy a városvezetés
nem pusztán pénzügyi vagy jogszabályi kérdés, hanem az emberekkel
való közvetlen, személyes összjáték
kiépítésének a kérdése is, mert csak
ezen keresztül tudnak ráébredni
arra, hogy végső soron mindenki önmaga életének a kovácsa. Ha valaki
saját életének összekovácsolása, építése során akad el, akkor várhat segítséget, de ha nem vagyok hajlandó
a saját életem előrejutásán dolgozni,
akkor nagyon nehéz rajtam segíteni.
Ez jelentős probléma, amely sokat
foglalkoztat: hogyan segítsünk azon,
aki önmagán nem akar segíteni? Ha
egy projektet nem sikerült megvalósítani, vagy nem olyan ütemben haladtunk, ahogyan szerettem volna,
azon is lehet persze keseregni, de
az javítható, megoldható helyzet. A
nehéz kérdés az, hogy egy város közössége hogyan tudná még jobban
hordozni a rászorulókat, akik nehézségekkel bajlódnak, de ők maguk
már nem tudnak vagy nem akarnak
együttműködni. Az együttműködés,
a kompromisszumkészség egyik legszebb példája a Kossuth tér és környéke felújítása volt, amiért folyamatosan kaptam hideget-meleget.
Amikor úgy tűnt, hogy elment a hajó,
és nem lesz belőle semmi, akkor azt
javasoltam a képviselő-testületnek,
hogy ha már vállaltunk egy önerőt,
akkor annak a terhére tegyük rendbe
legalább a Fischer-házat, amely akkoriban borzasztó állapotban volt. Úgy
gondoltam, ha mégsem kapjuk meg a
támogatást a Kossuth térre, legalább
szépüljön tovább a város a Bercsényi
utcai épülettel. Végül ennek köszönhetően tudott mégis továbbmenni az
egész projekt, mert fel tudtunk mutatni egy elemet, amit már megvalósítottunk. Ezért a döntéshozók elhitték, hogy hiába maradt nagyon kevés
időnk, mégis képesek vagyunk rá,
hogy az egész projektet megcsináljuk. Így újulhatott meg a Kossuth tér,
amelynek létjogosultságát azóta már
senki sem vonja kétségbe. Ezzel is sikerült bebizonyítanunk, hogy van értelme küzdeni, együttműködni, időnként kompromisszumokat kötni, és
egy kudarcnak látszó helyzetben is a
jót keresni.
Ha már a Kossuth térnél járunk,
amely igazi nagy siker lett, az átadó ünnepségen érezhető volt,
hogy ez mennyire közel állt az ön

szívéhez. Voltak-e még ezen kívül
kiemelkedő, mámoros pillanatok
az elmúlt tíz évben?
Hálás vagyok, mert nagyon sok jó
élményem van. Egyszer eljött hozzám egy ismerősöm, egy civil szervezet vezetője, és hozott nekem egy
gyönyörűen bekötött kötetet, amelybe összegyűjtötte a sajtóban rólunk
és sikereinkről megjelent cikkeket,
fotókat – mindezt önkéntesen, a saját ötletéből –, ezzel nagy örömet
szerzett nekem. Azóta már a sokadik
kötetnél tart, és rendszeresen elhozza nekem a kész könyvecskéket. Az
ilyen aprónak tűnő, de óriási munkával járó dologtól kezdve minden
egyes nagy projektig számos nagy
öröm ért. Nem felejtem el soha, milyen érzés volt először kézbe venni a
Magyary-terv első elkészült kötetét
vagy kinyomtatott beszámolóinkat.
De minden Tatához kapcsolódó kiadvány megjelenése igen sokat jelent nekem, mert a város szellemi
épülése rendkívül fontos számomra.
Emlékezetes volt minden olyan pillanat is, amikor Tata valamilyen díjat
nyert. Legalább évente egy jelentős
díjat elnyertünk az elmúlt tíz évben.
Továbbá az, hogy Magyarországon
összesen két városnak van Európa
Díja, s az egyik mi vagyunk, azt gondolom, minden itt élőt büszkeséggel
tölthet el.
Tíz év hosszú idő egy család életében is. Azt hiszem, egy közéleti
szereplő családtagjai rengeteg áldozatot hoznak a háttérben. A férj,
az apa, a nagyapa nem mindig ér
haza vacsorára, a hétvégeket, ünnepeket gyakran tölti házon kívül.
Hogy sikerült a politikát és a magánéletet összehangolni?
Ez a munka tőlük is nagy türelmet
kíván. Egyrészt kénytelenek voltak
már korábban is elviselni számos kényelmetlenséget, mert hosszú évekig
távol dolgoztam a zsámbéki főiskolán, hasonlóan elfoglalt munkakörben. Szeretteim egyébként tudják
rólam, hogy egyfelől abszolút családcentrikus vagyok, hiszen nagycsaládban nőttem fel, de kifelé élő ember is
vagyok, aki mindig azt kereste, hogy
hol tud tenni, létrehozni valamit a
világban. Olyan alkat vagyok – és
ezt semmiképp sem öndicséretként
értem – akit a szolgálat éltet és hajt
előre. Ez olyan attitűd, amelyet a
9

AKTUÁLIS
családomtól, a szüleimtől hoztam, és
ebből nem tudok kibújni, ez a saját,
belső „indítókulcsom”, ez nem az én
érdemem. Inkább ajándékba kaptam, és csak így tudok élni, családom
pedig szeretettel elfogadja és elviseli
ezt. Jó érzés, hogy sem a feleségem,
sem pedig a gyerekeim nem tekintik különlegesnek foglalkozásomat,
inkább szerényen és alázattal hordozzák ezt a szép családi feladatot. A
legnagyobb hálával tartozom nekik,
hiszen nemcsak támogatnak és segítenek, hanem el is viselik, hogy a férj,
az édesapa és nagypapa politizál, s az
ezzel járó összes nehézség szépségével együtt érinti őket is.
Miben változott az elmúlt tíz évben
Michl József?

Abban mindenképpen, hogy ma
már lényegesen megfontoltabban
döntök, mondhatom, hogy ezen a
téren bölcsebb lettem. A tapasztalat időközben magával hozta, hogy
már körültekintőbben, sokkal több
szempontot figyelembe véve tudok
döntéseket hozni. Ami nehéz ebben
a munkában, hogy tudni kell nemet
is mondani. Még mindig gyakran
megszenvedem, ha valakinek vagy
valamire azt kell mondanom, hogy
nem, de próbálok már erre is úgy tekinteni, hogy ez is az én munkám, és
a nemleges döntéseket nem hozhatja
meg helyettem más, tehát nekem kell
felvállalni, mint a város életét befolyásoló döntést. A sok jó igen mellett, a nemeket is határozottan ki kell
mondani.

Mi ezeknek a heteknek-hónapoknak a legfontosabb feladata?
Most az a legfontosabb feladat,
hogy az új uniós pályázati időszakban a korábbi és még meg nem valósult terveinket termőre fordítsuk,
új projekteket indítsunk el, és a már
megvalósultak gyümölcseit leszedjük. Számos turisztikai fejlesztésünk
nagyszerűen működik, a város által
hozott rendeletek szabta irányok is
jók, adózási rendünk, bevételi oldalunk is stabil, saját lábunkon állunk,
biztonságos pénzügyi alapokon. A
közeljövőben kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni Tata közútjainak,
mert bár az elmúlt években ezen a
téren is tettünk jelentős lépéseket, itt
mégis lemaradásunk van. Ezért a jelenlegi uniós ciklusban további olyan
fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek elsősorban a városban
élőknek jók. Emellett folytatjuk közösségépítő programunkat a Magyary-terv nyomvonalán haladva. Idetartozik a könyvtárfejlesztés, ebbe
a civil szervezeteket is bevontuk, és
arra törekszünk, hogy az eredmény
sokak örömét szolgálja majd.
Hány ciklusa lesz még Michl Józsefnek polgármesterként?

Tervezni addig szabad, amíg az
ember becsülettel, tisztességgel és
erővel előre bír lépni. Ha Isten ad
nekem erőt még további ciklusra −
és a tataiak is egyetértenek ezzel −,
akkor komolyan megfontolom majd
a megfelelő időben, hogy induljak-e
ismét a választáson. Vannak még

szép terveink, óriási feladatok, amelyek megvalósításra várnak. Mindez
jó képviselő-testületet, cég- és intézményvezetőket kíván, de a legfontosabb a közösségépítés, a családok
életének, a civilek és az egyházak
munkájának a fejlődése, hiszen egy
város nemcsak kőből, hanem elsősorban lelkekből áll.
Akkor a jövővel kapcsolatban fogalmazzunk úgy, ahogy nemrégiben tatai közönségtalálkozóján
Jókai Anna írónő tette, miszerint
„tegyük ezt a kérdést Isten kötényébe”?

Nem akarok kibújni a kérdés alól,
és örömmel vállalok egy újabb ciklust, de még messze vagyunk attól,
hogy ennek részleteiről gondolkodjunk. Ami viszont nagyon fontos,
hogy Tatán sikerült megvalósítanunk, hogy − bár a város vezetése a
Fidesz-KDNP közösségéből kerül ki
− döntéseink mégsem pártpolitikai
döntések, hanem igazából a városi-patrióta gondolkodás megerősítésének segítői vagyunk. Így soha
semmit sem annak alapján ítéltünk
meg, hogy az milyen pártnak vagy
képviselőinek jó, hanem, hogy a tataiaknak jó-e. Tehát első a város, az itt
élők élete, és ez minden mást felülír.
Köszönöm szépen, Polgármester
úr. Végezetül kérem, fejezze be az
általam megkezdett mondatot: „…
Tata számomra…
...Isten és családom után az első. ”

Ábrahám Ágnes Barbara

Európa Díj átvétele 2013-ban fotó: Grépály András Zoltán
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közösséget építünk
Magyary Zoltán Tudásközpont jöhet létre, és számos közösségépítő és helyi identitást erősítő fejlesztés, illetve kezdeményezés valósulhat meg Tatán a legújabb TOP
pályázat keretében. Városunk nyolcszázmillió forintos támogatásban részesülhet.
2016 májusában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében új pályázatot írtak ki
közösségi szinten irányított városi
helyi fejlesztések (CLLD – Community Led Local Development) megvalósítására. A támogatásra minden
tízezer feletti lakosú település a lakosságszámhoz mérten pályázhat.
Az elnyerhető összeget közösségi
és kulturális célú beruházásokra,
illetve egyéb programok, kezdeményezések megvalósítására lehet fordítani, lehetőség szerint olyanokra,
amelyek a helyi gazdaságfejlesztéshez is hozzájárulnak. Például városi
kulturális intézmények felújítására,
városrészi közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére, eszközfejlesztésre, helyi közösségszervezési
és helyi identitást erősítő tevékenységekre, kulturális, közösségi programok megvalósítására, közösségi
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alapú gazdaságfejlesztési megoldások népszerűsítésére.
Tata városa esetében az elnyerhető támogatás összege nyolcszázmillió forint. A pályázni szándékozó
településeknek ún. Helyi Közösségi
Fejlesztési Stratégiában kellett meghatározniuk, hogy a rendelkezésre
álló összegből milyen projekteket kívánnak megvalósítani. Önkormányzatunk júniusban alkotta meg helyi
közösségi fejlesztési stratégiáját,
amelynek alapját a Magyary-terv
2.0-ban megfogalmazott célkitűzések adják. A programot nem egymaga, hanem a város életében fontos
szerepet játszó, meghatározó szervezetek bevonásával, közreműködésével alkotta meg. Ún. Tatai Helyi
Akciócsoportot hoztak létre, amely a
jövőben konzorciumi formában fog
működni, vezetője Tata Város Önkormányzata lett, munkaszervezetét

pedig a Tatai Városgazda Közhasznú
Zrt. irányítja. A stratégiaalkotásban
a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ, illetve a
Tenderauditor Kft. közösségi és településfejlesztési szakemberei segítették. Az akciócsoport tizenöt taggal
alakult meg, az önkormányzaton és
a Tatai Városgazda Kft.-n kívül tagja
lett a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság, Tata és Térsége Civil Társulás, Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.,
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár,
Honvéd Bajtársi Klub, Tatai Televízió Közalapítvány, Városi Nyugdíjas
Klub, Által-ér Szövetség, Rudas-Info Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.,
Dental Visual Communication Kft.,
Duna-Gerecse Nonprofit Kft., Zofi
Rendezvényszervező Kft., valamint
a Látványgyár Kft. A terv közösségi megalkotásának célja, hogy Tata
hosszú távú fejlesztése az itt élők,
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fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

itt működő közösségek, gazdasági
szervezetek és intézmények bevonásával történjen. A városvezetés már a
2008-as Magyary-tervben és a 2015ös felülvizsgálatban is kinyilvánította, hogy városfejlesztési programja
legnagyobb erőforrásának a városmértékű együttműködést tartja: „Egy
olyan mértékű városfejlesztés, helyi
társadalom- és intézményfejlesztés
előtt állunk, amelyet az itt élők egyetértésével, együttműködésével, széles
körű bevonásával hajtunk végre, és
amelyet folyamatos felülvizsgálattal
újítunk meg”.
A csoport műhelymunkájának és
az őket segítő szakembereknek köszönhetően júniusban elkészült Tata
Helyi Közösségfejlesztési Stratégiája,
amely a város pályázati anyagának
alapja is egyben. A dokumentum
egyrészt helyzetképet ad a városról földrajzi, gazdasági, kulturális és
társadalmi szempontból, a már megvalósult együttműködésekről, projektekről, másrészt meghatározza a
város jövőképét, és megfogalmazza
a közösség által szükségesnek ítélt
fejlesztési irányokat, illetve, hogy milyen fejlesztésekre kívánja fordítani a
megpályázható összeget.
Az akciócsoport következőképp
szeretné látni Tatát a jövőben: „Tata
XXI. századi város – a térség turisztikai, oktatási, kulturális, egészségügyi,
közszolgáltatási központja. Tata erős
gazdasága biztosítja minden itt élő
ember megélhetését. Az oktatás sokszínű központja az élethosszig tartó
tanulás jegyében. Képzési és oktatási
palettája magas színvonalú és széles körű. Korszerű kulturális, sport
és szabadidős terek és szolgáltatá12

sok biztosítják a helyiek, a térségben
élők és a városba látogatók igényeit.
Magas színvonalú egészségügyi és jól
szervezett közszolgáltatási rendszer
áll rendelkezésre. Épített örökségével,
természeti értékeivel jól gazdálkodik,
és megőrzi azokat az utókor számára. Környezete tiszta, rendezett. A
zöld energiát innovatív fenntartható
módon használja az élet minden területén. Élhető, biztonságos és vonzó
kisváros, erős családi és közösségi tradíciók jellemzik”.
A csoport a felvázolt jövőkép
alapján hét fejlesztési irányt, illetve beavatkozást jelölt meg, amely
elengedhetetlen a városszintű közösségépítéshez. Ezek közül kiemelkedik a Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár áthelyezése a felújítandó
Helyőrségi Klubba. Ezt a beruházást
a pályázat kulcsprojektjeként jelölték meg a stratégiaalkotók. A műve-

lődési ház jelenlegi épülete ugyanis
nem felel meg a megnövekedett és
megváltozott igényeknek, az ingatlan rendkívül rossz állapotban van.
A könyvtár maga raktározási gondokkal küzd, irodái zsúfoltakká váltak. 2014-ben a kormány az önkormányzat tulajdonába adta a Tiszti
Klubbot, amely méltó helyszíne lehet a városi könyvtárnak. A projekt
keretében nemcsak felújítanák az
Ady Endre utca 12-14. szám alatti
ingatlant, és átköltöztetnék oda a
könyvtárat, hanem létrehoznának
egy Magyary Zoltán Tudásközpontot,
amely könyvtári szolgáltatásokon
túl közösségi térként is funkcionálna. Az épületben kialakítanának egy
előadó-, illetve konferenciatermet,
amelyet elsősorban a tatai és a kistérségi civil szervezetek használhatnának. Egy kávézó is helyet kapna
benne, amely mindenki előtt nyitva
állna. Az átköltöztetésre vonatkozó
tervek már el is készültek. A város a
megpályázott összeg 34%-át, vagyis
kétszázhetvenkét-millió forintot fordítana a tudásközpont létrehozására.
A Helyi Közösségi Akciócsoport a
megpályázható nyolcszázmillió forintos összeg mintegy 55%-át költené beruházási projektekre, 12%-át a
munkaszervezet működésére, 33%át pedig egyéb kulturális, közösségi,
közösségfejlesztési programok megvalósítására fordítaná. A tudásközpont kialakítására szánt összegen
túl további kilencvenötmillió forintot költenének épített és szabadtéri
közösségi terek fejlesztésére, valamint újak létrehozására, működtetésére és eszközbeszerzésére. Ezen
beruházásokkal elsősorban a város
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fiataljainak szeretnének megfelelő
találkozási pontokat biztosítani. A
közösségi terek létrehozása – a fiatalok közösségbe vonásán túl – elősegíti a helyi társadalom integritását.
A stratégiaalkotók a fennmaradó
összegből különböző programokat
támogatnának. Olyanokat, amelyek
nemcsak az egyének integrációját
segítik elő, hanem erősítik a közösségeket és az együvé tartozás érzését.
Hagyományőrző programok támogatására több mint hatvanhatmillió
forintot fordítanának. Ezzel nemcsak
a városban működő népi értékeket,
hagyományokat bemutató csoportokat, közösségeket, szervezeteket, intézményeket segítenék, a programok
kiterjesztésével ugyanis a város kulturális arculata is bővülne. A pályázat
lehetőséget teremtene a történelmi
borvidék hagyományainak újrafelfedezésére is, illetve arra, hogy Tata a
történelmi borvidék központjaként
tudjon megjelenni. A programok bővítésével a műemlék jellegű épületeket és azok környezetét is jobban ki
tudná használni a város.
Új sportprogramok szervezésére,
elindítására, eszközök beszerzésére, bérlésére stb. hetvennégymillió
forintot szánnának a stratégiaalkotók. A szabadidős, sport- és közösségfejlesztő programok támogatása
lehetővé tenné a helyi sportélet kibővítését, élénkítését. A sporttevékenységek kiterjesztésével több fiatalt
lehetne integrálni a városban működő közösségekbe, és növelni lehetne
a sportoló fiatalok számát. Mindez
hosszú távon erősítené a helyi identitást, és tovább növelné Tata város
sport és rekreációs szerepét.
A
megpályázható
összegből
mintegy ötvennyolcmillió forinttal kompetenciafejlesztő-, képző és

szemléletformáló programokat támogatnának. Az élethosszig tartó
tanulás szellemiségében már most
is léteznek non-formális kompetenciafejlesztő képzések, kurzusok
(foglalkoztatási, tanulási, életmód,
digitális írástudás), de ezekről sokan tudomást sem szereznek. Ezért
a fejlesztési lehetőségeket több célcsoportra szeretnék kiterjeszteni:
fiatalokra, idősekre, vállalkozókra,
illetve a nagy intézmények által ellátatlan területek lakosságára. A
programokkal elő lehetne segíteni a
hátrányos helyzetűek integrációját
is. Továbbá olyan programcsomagok
elindítását is támogatnák a rendelkezésre álló összegből, amellyel a
helyi vállalkozások fejlődéséhez járulhatnak hozzá, hosszú távon pedig
a város gazdaságának fellendülését
segítenék elő. Például pályaválasztási, pályaorientációs, munkaerőpiaci,
önismereti tréningek szervezéséhez
nyújtanának segítséget.
Mintegy hetvenegymillió forinttal támogatnák, elsősorban a fiataloknak és az időseknek szervezett
tudományos, ismeretterjesztő, valamint digitális kompetenciákat segítő programokat. Ugyanis annak
ellenére, hogy Tata város a térség
kulturális és oktatási központja és az
országos és megyei átlagnál képzettebb lakossággal rendelkezik, az egy
lakosra jutó bruttó hozzáadott érték
jelentősen elmarad a megyei átlagtól,
vagyis a meglévő tudást nem sikerül
gazdasági erővé transzformálni. Ez
részben a korszerű tudományos ismeretek, részben pedig a digitális
kompetenciák hiányával magyarázható. Ezért a stratégiaalkotók mindenképp szükségesnek tartják, hogy
segítsék a tataiak ismereteinek bővítését.

Hetedik területként jelölték meg
a pályaválasztási, karriertervezési programok és szolgáltatások támogatását. Erre azért van óriási
szükség, mert a járásban regisztrált
álláskeresők 72,8%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és mégsem
tudnak elhelyezkedni. A munkanélküliek hatoda 25 év alatti, míg
negyven százaléka 45 év feletti. A
helyzetet tovább nehezíti, hogy a
pályakezdők iskolai végzettsége és
a fiatalok által megjelölt keresett
állások is alacsony korrelációt mutatnak. Ezért mindenképp szükségesnek tartják, hogy pályaválasztási
és karriertervezési programokkal és
szolgáltatásokkal is segítsék a fiatalokat az elhelyezkedésben vagy pályájuk módosításában. Erre a beavatkozásra hatvannyolcmillió forintot
szánnának a stratégiaalkotók.
Az akciócsoport június végén adta
be a stratégia alapján elkészített pályázatát. Nyár végén a város már meg
is kapta az értesítést arról, hogy formai szempontból rendben találták
az anyagot, mely alkalmas arra, hogy
érdemben is megvizsgálják. Az akciócsoport már meg is kezdte munkaszervezetének létrehozását, és a
pályáztatás eljárási rendjének kidolgozását. A támogatandó területekre
beérkező pályázatokat ugyanis ez a
grémium fogja elbírálni.
Amennyiben a tartalmi vizsgálat is
pozitív eredménnyel zárul, az elkövetkezendő két évben igen komoly
helyi közösségépítésnek lehetünk
tanúi, sőt részesei, mert a stratégiában megfogalmazott fejlesztésekkel,
célkitűzésekkel minden itt élőt és itt
működő vállalkozást, szervezetet és
intézményt meg kívánnak szólítani
valamilyen formában.
Bodonovich Ágnes

TATAI PATRIÓTA
Magyary Zoltán Tudásközpont látványterve
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Platán Várárok Vendégház

„az építészek kihívása
műemlékekkel foglalkozni”
Markos Anikó építészmérnök kapta meg idén a
Tata Városáért kitüntetés egyik arany fokozatát.
Saját tervezőirodája van, ezenkívül a szakmai
közéletben is aktív szerepet vállal, 2004 óta a Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara elnöke. Családi házak, társasházak, középületek, szolgáltató és ipari épületek tervezésével, műszaki
ellenőrzéssel foglalkozik. Húsz éve él és dolgozik
Tatán, ahol számos épület dicséri keze munkáját.
Segíti a várost, hogy a helyi fejlesztések pozitívan
befolyásolják a városképet.
TATAI PATRIÓTA
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Mit érzett, amikor megtudta, hogy
elismerést kap?
Nagyon meglepődtem, hiszen ritka
a mi szakmánkban, hogy valaki ilyen
elismerést kapjon. Bár Tatán van
ennek múltja, hiszen néhány évvel
ezelőtt Páhy László építész, idén pedig Molnár László építőmérnök kollegám kapott városi kitüntetést. Ez a
díj legalább akkora elismerés a szakmának mint az egyénnek. A megyei
építész kamara elnökeként sokat
dolgozom azért, hogy az építészek
elismertsége kicsit nagyobb legyen.
Évről évre ezért adjuk át mi is az Év
Háza díjat, hogy megismertessük a
tervezők munkáit, lássák az emberek, mennyi munka van egy épület
mögött, és micsoda értéket képvisel.
Néha bele se gondolunk, mekkora az
építész felelőssége, hiszen épületei
akár száz évig ott állnak majd pozitív vagy negatív irányba befolyásolva
a városképet. Jó dolognak tartom, ha
mindezzel szembesítjük az építtetőket. Húsz éve élek és dolgozom Tatán, ez egy szakmai létben elég hos�szú időnek számít. Próbálok egyéni
munkáimon túl a közösségnek is
segíteni, hogy a városkép kedvezően
alakuljon. Ennek visszacsatolását látom a díjban.

Nem ez az első elismerés, amelyet
kapott. Épületei már számos díjat nyertek el, például Nívódíjat,
Év háza díjat. Most azonban nem
egy-egy munkáját díjazták, hanem egész szakmai tevékenységét, a városért tett fáradozását.
Másképp értékeli ezt a kitüntetést,
mint amikor egy-egy épületét díjazzák?
Igen, különösen azért, mert olyanokkal állhattam együtt a színpadon, akiket tisztelek és szeretek,
akik saját szakterületükön nagyszerű munkát végeznek. Kövesdi
Mónikával – rokon szakmánk miatt
– sokat dolgozom együtt. Előttem
végzi a kutatásokat, amelyekre aztán tervezhetünk egy műemlék fel-

újítást. Schenk Lászlóné Erika tevékenységét is ismerem, látom, milyen
óriási és egyedi dolgot alkot. Sokat
jelent nekem, hogy ilyen emberekkel együtt kaptam díjat.
Korábban, amikor interjút szerettem volna készíteni Önnel, azt
mondta, hogy majd inkább akkor
üljünk le beszélgetni, ha van valami aktualitása. Nem nyilatkozik
szívesen?

A kamarában viselt tisztségem
miatt sokszor megszólalok a szakma érdekében, magyarázom a jogszabályokat, beszélek a megyei
munkákról. Saját munkáim kapcsán
a terveimről és az épületeimről beszélek, ha annak aktualitása van.

Tatai családi ház látványterve, 2014-ben Év Háza díjat nyert

Családi ház Tatán, 2013-ban az Év Háza lett Komárom-Esztergom megyében

16

TATAI PATRIÓTA

KÖZEL KÉP

Platán étterem

Meséljen a gyermekkoráról! Hogyan került kapcsolatba az építészettel?
Egy Vas megyei kicsi faluból származom, hárman vagyunk lánytestvérek. A szüleim kereskedők voltak, ők
voltak a helyi boltosok. A középiskolában volt egy fantasztikus ábrázoló
geometria tanárom, néhányunkkal
külön is foglalkozott. Szárnyaltunk.
Neki köszönhetően soha az életben
nem kellett ábrázoló geometriát tanulnom, úgy megalapozta a térlátásomat és a három dimenzióban való
gondolkodásomat. Jó matekos voltam, és mindig is szerettem rajzolni.
Ezért az építészetet választottam, a
Budapesti Műszaki Egyetemre mentem. Sok mindenben édesapámra
hasonlítok, aki nagyon precíz és alapos ember volt − sajnos túl korán
elhunyt. Tanulmányaim során és a
munkában én is próbálok mindent
precízen és pontosan végezni. Valószínűleg e tulajdonságoknak köszönhetem, hogy eljutottam idáig.
Hogyan került Tatára?

Férjemmel a kollégiumi évek alatt
ismerkedtünk össze. Miután végeztünk, egyszerre kaptunk állást Tatabányán. Néhány évig ott éltünk,
de én kisebb településre vágytam,
ahol emberibb léptékben lehet élni.
Talán azért, mert kis faluból szárma-

TATAI PATRIÓTA

zom. Elkezdtem Tatán telket keresni, hogy majd itt fogunk építkezni.
Ugyanazt csináltam, amit ma is teszek sok építtetővel: jártam az utcákat, néztem, hogy hol van eladó ház,
becsöngettem, kérdezgettem. Így
találtam rá arra a telekre, ahol ma is
élünk. Innen indult Tata iránti óriási lelkesedésem, elköteleződésem.
Itt adatott meg az a lehetőség, hogy
régi épületekkel, műemlékekkel foglalkozhatok.
A műemlék rekonstrukciókat tekinti fő profiljának?

Most már igen. Ez nem csak azt
jelenti, hogy műemlék épületeket
újítunk fel, hanem azt is, hogy a környezetét is rehabilitáljuk. A szakmabeliek tudják, hogy a műemlékekkel
való foglalkozás, a műemléki környezetben való tervezés kétszer annyi
munka, mint egy átlagos tervezés.
Ugyanis óriási a szakhatósági elvárás számtalan jogszabályi kötöttséggel, és adott egy rendkívül rossz
állapotú épület, amelyből a tulajdonos ki akarja hozni a maximumot.
Sokszor teljesen le akarja bontani
az épületet, amely külön konfliktust
okoz az építtető és a hatóság között.
Ez a tervezési környezet nagyon kemény pálya. Azt gondolom, hogy az
építészek kihívása műemlékekkel
foglalkozni.

A kitüntetés átadásakor elhangzott a laudációban, hogy szeretné
az építtetők és a lakók számára
értékké emelni a tatai építészeti
jegyeket, a divatos elmúló, építészetileg értéket nem képviselő stílusok ellenében. Ezt hogyan kell
értenünk?
Úgy gondolom, ha valaki Tatára
jön, és itt szeretne építkezni, akkor
magáévá kell tennie a hely szellemét,
olyat szabad csak építenie, ami valamilyen szinten illeszkedik ebbe a környezetbe. Például ha valaki nagyon
mást akar, nagyon ragaszkodik egy
mediterrán házhoz, akkor azt máshol kell megépítenie, ahol nincsenek
előírások, kötöttségek. Úgy látom,
hogy az építtetők és a lakók kicsit
nehezen teszik magukévá azt, hogy
az épületnek illeszkednie kell egy
ilyen régi környezethez. Sokat dolgozunk azért, hogy a megrendelők ezt
elfogadják. A műemlék épületeknél
pedig azt próbáljuk megértetni, hogy
a régi is szép, nem kell mindent kicserélni, fel is lehet újítani, és hozzá
kell igazítani a környezetet is. A régi
épületek közé pedig úgy teszünk újakat, hogy illeszkedjenek egymáshoz.
Lehet egy épület mai, korszerű, kortárs, de fontos, hogy építészeti minősége közelítse meg a környezetét.
Próbáljuk lefaragni a vadhajtásokat,
és visszahozni a köztudatba, milyenszép is tud lenni egy fehér fal, egy
17

KÖZEL KÉP
oromfal. Amikor elkészülnek ezek
az épületek, akkor érzékelik igazán,
micsoda hatásuk van az egész utcára.
Az egyszerűség teszi széppé az épületet, nem a túldíszítettség.

A közelmúltban három egymás
mellett álló épületet tervezett a
megújult Kossuth térre. Itt is két
műemlék épület közé helyezett el
egy modern épületet. Mi volt az
alapkoncepció a tervezés során?
Gyakorlatilag mindhárom épület
védett. A Gottwald cukrászdánál komoly egyeztetésekre volt szükség,
hogy portált nyithassunk a régi ablakokból. Szerencsére a tervtanács
is azon a véleményen volt, hogy ez
elfogadható ebben a városi környezetben, illeszkedik a tér habitusához. A plébánia épülete, amely
egyedi műemlék, maradt a maga
világában. Itt nagyon extrém helyzettel találkoztunk. Kívülről klasszikus komoly épület, az udvar belső
viszont feltöltés alá van beágyazva.
Ebből kell most kibányásznunk az
épületet, hogy az udvara is életet
kapjon. Kívülről egyelőre nem sok
változás lesz, kivéve a bejáratot.
Reméljük, hogy jövőre a második
ütemben folytatódik az épület külső
rekonstrukciója. A közbenső épületnél még egyedibb volt helyzet,
ugyanis itt egy telken két épületegyüttes állt. Az utcafronton lévő
épület, amelyet mindenki virágboltként ismer, védettsége folytán megmarad saját tömegében és díszítettségében, az új épületrész viszont
mai lesz belesimulva a zártsorú beépítésbe, térfalat képezve. Elképzeléseim szerint téglaburkolatot kap
majd. Az új komplexum földszintjén
üzleteket alakítunk ki, felül pedig
exkluzív lakásokat, amelyek az új
Kossuth térre néznek. A telek hátsó
részén „u” alakú beépítéssel lakások
lesznek. A telek emelkedéséből adódóan remekül be tudtunk illeszteni
alá egy teremgarázst is.
Melyik volt a legkedvesebb munkája?

Valahogy a kisebbekhez jobban
kötődöm, mint a nagyokhoz. Kettőt
mondanék. Az egyik a Platán mögötti vendégházak. Két kicsi, egyedi műemlék épületet hoztunk ki a
pusztulásból az építtetővel együtt.
Fontos, az építtető hozzáállása, az
18

építész önmaga kevés. Ingatlanfejlesztési Nívódíjat is kaptunk érte, a
zsűri hangsúlyozta, hogy ilyen kicsi
épület még soha nem kapott elismerést ebben a kategóriában. Ugyanilyen állapotban volt a Wágner-házként ismert épület a Fürdő utcában.
Az építtető közreműködése folytán
közfunkciót is kapott. Hálásan olvastam a Patrióta előző számában
a védőnőkről szóló cikket. Jól érzik
ott magukat, szeretnek abban a környezetben dolgozni, bár elsőre azt
hitték, hogy túl kicsi lesz, ráadásul
szűk folyosós és még boltíves is.
Jó érzés olvasni, milyen jó ott nekik. Csodaszámba megy manapság,
hogy ilyen épületben van az orvosi
ügyelet. Nem felejtem el, amikor beköltöztek az ügyeletes orvosok, az
egyik kedves doktornő másnap odajött hozzám: − Képzeld, Anikó, éjjel
kicsit lepihentem, majd felugrottam,
és azon gondolkodtam, melyik szállodában vagyok! Ezek az épületek
fontosabbak nekem, mint a nagyobb
munkáim. A házak nem nagyságuk,
hanem érdekességük miatt maradnak meg az emberben.

természetes anyagok és az egyszerű
minőség híve vagyok. Nem tudnék
műanyag nyílászárók mögött élni.
Házaimat a túldíszítettség helyett
inkább az anyagfelületekkel teszem
mozgalmassá. A kortárs, minimalista épületeimen ezek ugyanúgy megtudnak jelenni, mint egy hagyományosabb épületen.
Röviden milyen a Markos Anikó-stílus?

Egyszerű, tiszta formavilág, hagyományos anyaghasználat. Aki
bemegy a házaimba, láthatja, hogy
a használhatóságra törekszem. Vannak, olyan kollégák, művész-építészek, akik talán nagyobb hangsúlyt
helyeznek az építészeti megfogalmazásokra és kevesebbet a használhatóságra. Én nem ezek közé tartozom, szorosan, precízen próbálom
végiggondolni a használati oldalt is.
Akkor inkább mondja magát mérnöknek mint művésznek?

Tartozik valahová, van-e olyan
építészeti irány, amelyet magáénak vall?

A kettőt nem választom szét. Ne is
válasszuk szét! Vannak olyan építészek, akik abszolút művészi vénával
rendelkeznek, mint például Gyarmati Lajos kollégánk, aki képzőművész is volt, ritka tehetséggel áldotta
meg a sors. Sok olyan kollégánk van,
aki építész, és közben egy művészeti ágnak is művelője. Ugyanakkor
az építésznek mérnökileg is át kell
látnia a munkáit. Sokszor vádolják
az építészeket, hogy művészek, nem
foglalkoznak a szerkezettel, sem a
funkcionális kialakítással, csak az
önmegvalósítással. Én a funkció kiszolgálását egyenrangúan kezelem
az építészeti megjelenéssel.

Nem tudnám karakteresen megnevezni, házaimra általában ráismernek. Én a hagyományos tömegekben nőttem fel, ettől függetlenül
vannak olyan házaim, amely kortársak, kubus jellegűek. Le nem tagadhatom, hogy nagyon szeretem a
téglát, nekem a tégla az építőanyag.
Régi házaim, a sajátom is eredeti
téglaburkolattal készült. Ma már
bizony megalkuszunk, és ragasztott téglával burkoljuk házainkat
költség és egyéb megfontolásokból,
energetikai mutatók miatt is, kell,
hogy hőszigetelés kerüljön alá. A

Két oldalról veszek részt benne.
Az egyik a kamarai oldal, minden
szakma érdekképviselete kemény
dolog. Igyekszünk a szűken vett
szakmát helyzetbe hozni. Hírhedtek
az építésügyi jogszabályok, mindig
változnak, és könnyen el lehet veszni bennük. Azon dolgozunk, hogy
minket is meghallgassanak, és részt
vehessünk a jogszabályalkotásban.
Sokszor hozzák fel, hogy például
Németországban mennyire naprakész egy mérnök, mennyire egyszerűen mennek a dolgok. Így igaz,

Mit tervezne még Tatára, vagy
van-e olyan épület, amelyikhez
szívesen hozzányúlna?

Igen, a Posta épülete a Kossuth téren. Reményeim szerint rövid időn
belül megszületik róla a döntés. Korábban volt már egy nekirugaszkodásunk, de sajnos nem valósult meg,
lekerült a Posta beruházási listájáról sok tatai szívfájdalmára. A Postának ott a helye, fantasztikus dolog,
hogy a főtéren kap helyet.

Aktívan részt vesz a helyi közéletben. Miért tartja ezt fontosnak?
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mert az ottani jogszabályok sok évesek, nálunk azonban elég gyakran
változnak. Már ki se nyomtatjuk a
jogszabályokat, csak rákeresünk a
jogtárban az aktuális állapotra. Fontosnak tartom, hogy legyenek olyan
emberek, akik más szempontokat
visznek egy város életébe, és szakmaiságukkal segítik a települést.
Hál’Istennek Tatának van főépítésze, aki képes távlatokban gondolkodni, városi szinten látja a beruházásokat. Aki beruház, az mindig
saját szemszögéből látja a dolgokat. Az építésznek ezen túlmenően,
nemcsak magát az épületet, hanem
a környezetét, annak kapcsolatait is
figyelembe kell vennie.

A 2008-as Magyary-tervvel egy
időben szakmai körök alakultak,
hogy megvitassák a város aktuális problémáit, és meghatározzák
a szükséges fejlesztéseket. Mivel
foglalkozott a Fellner Jakab kör,
amelynek Ön a vezetője?
Az aktuális várost, városképet
befolyásoló építészeti feladatokkal. Például a homlokzatok, illetve
a tömbök felújítása kapcsán voltak
beszélgetéseink, hogy ezek a munkák irányítottan folyjanak, hiszen az
egész városképre hatással vannak.
Többek között színdinamikai kérdéTATAI PATRIÓTA

seket vitattunk meg. Azt gondolom,
ez is pozitív fejlesztés volt, nem voltak eredménytelenek a beszélgetéseink.
Nehéz-e a szigorú jogszabályi kötöttségek mellett – amelyek ráadásul állandóan változnak − érvényre juttatni elképzeléseit, hogy
az a ház valósulhasson meg, amelyet megálmodott?

Ahhoz, hogy egy tervező milyen
házat álmodik meg adott területre,
tudnia kell az összes jogszabályi keretet, minden szempontot figyelembe kell vennie. Szakmánk komplex
gondolkodást igényel. Vegyünk egy
pikáns példát: műemlék épület tűzvédelmi tervezése, amelyben íves,
szűk lépcsőház van, és nem felel
meg a mai jogszabályoknak. Ilyenkor indulnak az egyeztetések, közös
gondolkodás a helyi tűzoltósággal,
műemlékvédelemmel, néha még az
országos tűzvédelmi hatóságig is el
kell mennünk, hogy valamilyen megoldást találjuk. Nem olyan egyszerű
a dolog, hogy csak papírra vetjük a
terveket. Egy kívülálló nem is sejti,
hogy egy építész mennyi időt tölt
el egyeztetéssel. Nem a rajzasztal
mellett ülünk, hanem egyeztetjük
ezt a rengeteg szempontot, előírást
az építtetővel, a hatósággal, a szak-

hatósággal. A munka nagyobb részét ez teszi ki. Egy építész nemcsak
mérnök, hanem jogász és ügyintéző
is egyben.
Mikor jut ideje a tervezésre?

Jó kérdés. Napközben már nem
nagyon tudok tervezni. Ez azt jelenti, hogy hajnalban, este, hétvégén.
Fiatalkoromban még éjszakáztam,
de ma már nem megy. Minden kolléga tudja, aki irodát vezet, hogy
a folyamatos telefoncsörgések és
egyeztetések közé nem fér be, hogy
leüljek és elmélyedjek egy témában.
Az építésügy sorsa régóta lóg a
levegőben. Átkerül-e valamikor is
a helyi önkormányzatoktól a kormányhivatalhoz?

A legutóbbi egyeztetések szerint
ez nem most fog megtörténni. Inkább azt a jogszabályváltozást szeretnék bővíteni, amely megszüntette a háromszáz négyzetméter
alatti családi házak engedélykötelezettségét. Az építtetőnek ma már
csak bejelentési kötelezettsége van,
és tizenöt nap után elkezdheti az
építkezést. Ám a bejelentéshez már
teljes körűen el kell készíttetnie a
terveket. Ezt a módosítást szeretnék kiterjeszteni a hozzáépítésre, az
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átalakításra és a melléképületekre.

Kapnak-e segítséget a tervezők a
jogszabályok értelmezéséhez?
A hatósági oldal részvételével találkozókat szervezünk a kamarában,
hogy közösen átbeszéljük a változásokat. Fontos, hogy egyformán értelmezzük a törvényt, csak úgy tudunk
eredményesen dolgozni. Ez már jó
néhány éve működik.
Mindenhol azt halljuk, hogy újra
fellendült az építőipar. Tervezőként ezt hogyan érzékeli?
Ismét sok munkánk van. A 2008-as
világválság azonban minket, tervezőket ért el először. Mi nem terveztük meg azokat a házakat, amelyeket
aztán nem építettek meg. Építész
irodák mentek tönkre, feloszlottak.
Nagy, neves építészek dolgoztak úgy,
hogy nem volt irodájuk, hanem csak
ha jött egy munka, kollégákat vontak
be. Úgy látjuk, hogy ebből kievickéltünk. Az új uniós pályázati rendszernek köszönhetően elindultak az
önkormányzatok szociális, egészségügyi beruházásai. Ez hatalmas
szegmens. Megkezdődtek a megkeresések, elindultak a projektek. Mindenképpen több a tervezendő családi ház, és úgy prognosztizálják, hogy
jövőre még ennél is több lesz a CSOK
és az áfaváltozás eredményeképp.
Hogyan tudja ezt a sok mindent
összeegyeztetni? Saját iroda, kamarai elnökség, helyi közéleti tevékenység, család…

Gyerekeim már nagyok, ez már
más élethelyzet. Mivel egyetemisták,
az ő kevés idejükhöz kell igazodnom,
hogy találkozzunk. Ráadásul fiam
külföldön tanul, ő még kevesebbet
van itthon. A huszonnégy óra gyakorlatilag kevés, ki vannak centizve
a napjaim, a hétvégék is, mert sok
magánépíttető ilyenkor ér rá. Nemrég olvastam a műegyetem egyik
lapjában, amelyet szintén építésznek tanuló lányom hozott haza: − Az
építész sohasem alszik, az egyetemen már hozzászoktatják ehhez. De
tataiként itthon egy átlagos este is
ki tudunk kapcsolódni bicózással,
„tókör” gyaloglással, szaunázással a
Fényesen.
Pállné Bodonovich Ágnes

A képek Markos Anikó fotóarchívumából valók.
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adottság és szándék
Adottság és szándék kell ahhoz, hogy egy település kedvelt turisztikai célpont legyen
– vallja Berczelly Attila, a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület elnöke. Szerencsére
Tata nemcsak kiváló adottságokkal rendelkezik, hanem a szándék is megvan arra,
hogy ezeket fejlessze. Berczelly Attilával és Magyarics Gábor TDM menedzserrel beszélgettünk.
Milyen volt az idei tatai turisztikai
szezon? Egyáltalán beszélhetünk-e
róla múlt időben?
Magyarics Gábor: Tatán és környékén a turisztikai főszezon nem
ér véget augusztus 20-án, mint a
nagyobb fürdőhelyeken, mivel nem
kifejezetten vízparti, nyári programokat, szolgáltatásokat kínálunk,
hanem az aktív pihenésre, az ökoturizmusra, a kulturális értékek bemutatására és a városlátogatásra
nyújtunk lehetőséget, s ezek nem
kötődnek szorosan a nyári hónapokhoz. Bármilyen furcsa, a nyári szezonban nincs olyan sok vendégünk,
mint a tavaszi és őszi időszakban.
Berczelly Attila: Ismereteim szerint a kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalma rekordokat döntött
ebben az évben. Tata turisztikai vonzereje jelentős mértékben azokra a
létesítményekre épül, amelyek uniós pályázatok keretében jöttek létre, és a Városkapu működtetésében
vannak. Ezeken a helyeken a tavalyi
TATAI PATRIÓTA

évhez képest a látogatók száma jelentősen növekedett. Míg a Fényes
Tanösvény tavaly húszezer embert
vonzott, addig idén a mai napig már
közel harmincötezer látogatója volt.
Még mindig nem értük el azt a csúcsot, amelyet szerettünk volna, mindenesetre figyelemre méltó az emelkedés. Az Ökoturisztikai Központ
igénybevételében is hasonló növekedést tapasztaltunk. Sajnos az idei
nyári időjárás nem igazán kedvezett
a fürdőzőknek, a Fényes-fürdőn fele
annyi vendég volt, mint tavaly. Bár ez
nem kifejezetten turisztikai célpont,
mert elsősorban a helyi lakosság
igényeit szolgálja ki. A többi szolgáltatási területről egyelőre nincsenek
pontos adataink.
A turizmus kapcsán gyakran halljuk emlegetni a TDM mozaik szót.
Mit takar ez pontosan?
B.A.: A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület fogja össze a turizmusban érdekelt szolgáltatókat. Már

nemcsak a tataiakat és a környékbelieket, hiszen tagjai között van például Kisbér, Oroszlány és Bábolna
önkormányzata is. Az egyesület tart
fenn egy TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) munkaszervezetet, amelyben különböző területekért felelős szakértők dolgoznak.
Többek között az a feladata, hogy a
térségben elősegítse a turisztikában
érdekelt szolgáltatók együttműködését, és biztosítsa a turisztikai szolgáltatások marketing hátterét. Magyarországi szinten jól prosperáló
munkaszervezetünk van, amelynek
működtetéséhez anyagilag legnagyobb mértékben Tata városa járul
hozzá. Nagyon aktív menedzserünk
van Magyarics Gábor személyében,
aki az országos szövetség alelnöki
tisztjét is betölti. 2010-ben jöttek
létre az első TDM szervezetek, és
nélkülük ma már nem is lehet turisztikai célú pályázatot beadni.
M.G.: Korábban a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, a turizmus állami intézményrendszerének jelenlegi
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átalakítása után pedig várhatóan a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál
kell kérvényezniük a leendő TDM
szervezeteknek a működéshez szükséges regisztrációt. Pontosan meghatározott előírásoknak kell megfelelniük: milyen feladatokat kell
kötelezően, illetve önkéntesen ellátniuk, hogyan épül fel és működik a
munkaszervezetük, milyen végzettségű szakembereket kell foglalkoztatniuk, milyen pénzügyi hátteret
kell biztosítaniuk, milyen arányban
lehetnek a tagok között önkormányzatok, vállalkozók, illetve civilek stb.
Hány tagja van a szervezetnek?

M.G.: Jelenleg nyolcvanhárom
tagja van, köztük tizennégy önkormányzat. Továbbá magánszemélyek,
szállásadók a négy csillagos szállodától kezdve a magánszállásokig,
rendezvényszervezők, programszolgáltatók, attrakció-szolgáltatók stb.
Az elmúlt öt évben eljutottunk arra
a szintre, hogy a tagtoborzáson túl
sokan maguk keresnek meg minket,
mert hallottak az egyesület működéséről, eredményeiről. Ahogyan Elnök
úr is említette, ha valaki turisztikai
célú pályázaton szeretne indulni,
akkor kötelezően fel kell vennie a
kapcsolatot a területileg illetékes turisztikai szervezettel. E kérdésben a
választmány nagyon komoly előírást
határozott meg. Csak abban az esetben adjuk ki a kötelező igazolást és
minden egyéb anyagot, ha a pályázó
vállalja a szervezeti tagságot nemcsak a projekt megvalósítási, hanem
fenntartási időszakában is.
Sok esetben a tagok konkurenciái
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egymásnak. Hogyan sikerül közös
nevezőre jutniuk?
B.A.: Nem jelentenek egymásnak
konkurenciát, ha a közösen végzett
munka gyümölcseként több turista
érkezik Tatára. Egyszerű matematikai képlet, miért is éri meg összefogniuk. Ha van két turista, hajba
kap rajtuk a három étterem, de ha
tíz turista jön, mindannyian jobban
járnak. Nagyjából erről van szó. Rájöttek arra, hogy közösen jobb eredményeket érhetnek el. Az együttműködésből fakadó bevételeik is
meggyőzték őket arról, hogy ez így
helyes.
M.G.: Gyakorlatból is tudok példát
mondani. Időről-időre megkeresnek bennünket, például ha nagyobb
konferenciát szeretnének szervezni
Tatára és környékére. Nyilvánvaló,
hogy egy-egy szolgáltató egyedül
nem lenne képes kiszolgálni a rendezvényt. Az egyesület tagjai megkeresik egymást, összefognak, közös
árajánlatot adnak: egyik biztosítja a
szállást, a másik a konferencia helyszínét, a harmadik meg az étkezést.
Ha valaha volt is konkurálás a helyi
szolgáltatók között, az már a múlté az
egyesületnek és az említett egyszerű
matematikai képletnek köszönhetően. Az egyesületen belüli érdekek
összehasonlítása nem is olyan egyszerű dolog, hiszen önkormányzatoktól kezdve szállodákon át a civil
szervezetekig sok mindenki tagja az
egyesületnek. Ezért demokratikus
döntéshozói folyamat érvényesül.
Például, amikor felmerül a kérdés, mi
is legyen egy adott pályázat tartalma,
mindenki elmondhatja, mit gondol a
témáról, majd ezeket a munkaszer-

vezet megszűri, és az elképzeléseket
hozzáigazítja a pályázat feltételrendszeréhez. De nem csak a pályázatokat, hanem bármilyen egyéb kérdést
is közösen vitatunk meg.
Úgy elnöke a Tata és Környéke Turisztikai Egyesületnek, hogy semmilyen személyes, illetve anyagi
érdeke nem fűződik az egyesület
sikeres működéséhez.

B.A.: Így igaz, hiszen nem vagyok
tulajdonosa egyetlen turisztikai szolgáltatásnak sem. A múltkori taggyűlésen egyhangúlag szavaztak meg elnöknek. Elfogadják, hogy egy városi
tulajdonú gazdasági társaság vezérigazgatójaként vagyok az egyesület
elnöke. A pozícióm nem azt jelenti,
hogy bármit megengedhetek magamnak.
Hogyan dolgozik az egyesület?

M.G.: Szakmai tevékenységünk
2011-ben indult. Ekkor több részterületre vonatkozóan stratégiát készítettünk, ezek közül kiemelkedik a
turisztikai pozicionálási és versenyképességi stratégiánk, amely meghatározza azokat a turisztikai termékeket, formákat, amelyeket fejleszteni
szeretnénk Tatán és környékén. Ehhez rendelünk hozzá mindenfajta
marketing és kommunikációs tevékenységet a különböző célcsoportok
alapján. Gyakorlatilag 2011 óta is e
hosszú távú terv alapján dolgozunk,
amelynek főbb elemeit minden évben lebontjuk egyéves szakmai és
pénzügyi tervre. A területi bővítés
miatt éppen idén jutottunk el oda,
hogy szükségszerűvé vált a stratéTATAI PATRIÓTA
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gia áttekintése és aktualizálása. A
közeljövőben telephelyet nyitunk
Bábolnán és Kisbéren, megpróbáljuk
jobban bevonni az ottani turisztikai
kínálatot a térség egészének kínálatába. Éves tervünket is ehhez igazítva kell majd módosítanunk.
B.A.: A munkaszervezet pályázat
útján jött létre. Ehhez azok a települések nyerhettek támogatást,
amelyek úgy döntöttek, hogy a helyi turizmus fejlesztését átadják a
munkaszervezetnek. Ez azt jelenti,
ha egy polgármesteri hivatalban volt
például turisztikai referens, az ettől
kezdve feleslegessé vált, hiszen a
szervezet átvette feladatát. Az egyesület és a tatai önkormányzat között
megállapodás jött létre, amely arról
is rendelkezik, hogy ha a város valamilyen turisztikai fejlesztés mellett
dönt, akkor ki kell kérnie e szakmai
grémium véleményét. Szervezetünk
a város turisztikai stratégiájában is
szerepet vállal. Olyan területtel foglalkozunk, amely az emberekben pozitív érzéseket vált ki.
Tatának mely területre kell ös�szpontosítania energiáit? A turizmusra vagy az iparra? Hosszú távon mi tartja el a várost?

B.A.: Leginkább a „búzamező” tartja el. Kérdés, hogy azok a fiatalok,
akik itt nőnek fel, itt maradnak-e.
Hogy mi tartja el a várost? Sok minden kell hozzá: iskola, munkahely
stb., különben elköltöznek az emberek. A fiatalok akkor is elmennek, ha
nem lesznek szabadidős tevékenységet kiszolgáló létesítmények, és
nem lesz olyan élet, hogy jól érezzék
magukat itt. A másik kérdés pedig az,
hogy a rendelkezésre álló forrásokból a fejlesztések közül mi élvez prioritást. Én azt mondom, ha egy városnak nincsen turisztikai adottsága,
akkor nyilván a mezőgazdaságára és
egyéb területeire koncentrál. Tatának van adottsága, így lehet a turisztikai területet is fejleszteni. Nyilván
nem azt mondom, hogy ettől kezdve
nincs szükség iparra. Sőt, a turisztikának komoly szekunder hatása van
az ipar fejlődésére. Hiszen amikor a
befektetők megnéznek egy várost,
nyilván arra kíváncsiak, milyen munkaerővel tudnak számolni, milyenek
az útviszonyok, a logisztika, de azért
az is befolyásolja a döntéshozást,
hogy kellemes, dinamikusan fejlődő,
élhető várost találnak-e ott. Ha megnézzük az uniós források felhasználását, jól látható, hogy a város óriási
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összegeket áldozott a turisztikai
attrakciókra tudván, hogy a régió
legjobb adottságaival rendelkezik.
Korábban, amikor a környező ipari
parkokban a nagy beruházások folytak, Tatának a turizmus fejlesztése
jelentette az alternatívát. Ez nem azt
jelenti, hogy más területen nem fejlődött. Fejlődött és a jövőben is fog.
M.G.: A több lábon állás egy város
életében ugyanolyan fontos, mint
egy ember életében. Tata adottságai
alapján nem emelkedik ki ipari vagy
egyéb területen. Megpróbál több
lábon állni. Ha azt nézzük, mi járul
hozzá jobban a város költségvetéséhez: egy ipari létesítmény vagy a
turizmus, akkor az előbbi, de a város
adottságaiból adódóan érdemes ez
utóbbit is fejleszteni. Ki kell hozni
mindent, amit egy ekkora méretű
városból ki lehet, sőt még annál is
többet. Nagyon fontos a város népességmegtartó ereje. Nem akarom
elvenni Polgármester úr szavait,
mert ő szokta mondani: – Ha a város
bármilyen fejlesztésbe kezd, legyen
az turisztikai célú projekt, akkor elsősorban abban gondolkodik, hogy
az itt élők igényeit elégítse ki, nekik
nyújtson plusz szolgáltatást. Ha rajtuk kívül a turistáknak is jó, mert ők
is megtalálják a programlehetőségeket, a szabadidő-eltöltési lehetőségeket, az még jobb.
Tata és környéke esetében melyek
a legfontosabb turisztikai célcsoportok? Elsősorban kikre építjük
turisztikai kínálatunkat?

M.G.: A 2011-es versenyképességi és pozícionálási stratégiánkban
három turisztikai formát határoztunk meg: aktív, öko- és kulturális

turizmus. Elsősorban ezekre a területekre koncentrálunk, és ezeket kívánjuk fejleszteni. Tata más hasonló
városokhoz képest abban próbál
más lenni, hogy természeti értékeit,
gyönyörű környezetét helyezi a középpontba. A zöldszemléletre fókuszálunk, ebben igyekszünk kínálatot nyújtani a hozzánk érkezőknek.
Emellett természetesen a kulturális
és épített értékeket is óvjuk és bemutatjuk. A stratégiában életkorra,
jövedelmi viszonyokra való tekintettel és számos egyéb módon meghatároztuk a célcsoportokat, akik ezt a
típusú turisztikai kínálatot keresik. A
hozzánk érkező vendégek kétharmada belföldi, csupán egyharmada külföldi. Alapvetően a hazai turistákra
építünk. Elsősorban Budapestről és
annak vonzáskörzetéből látogatnak
városunkba. Bármilyen furcsa, második legnagyobb küldő területünk
a Közép-dunántúli régió, vagyis saját
régiónk. Ezt már számos kutatással
és számítással alátámasztottuk, és
próbáltunk választ találni rá a Magyar Turizmus Zrt.-vel (új nevén
Magyar Turisztikai Ügynökséggel).
Azzal magyarázható, hogy az elmúlt
években a turisták szívesebben keresnek fel közelebbi helyszíneket,
nemcsak belföldön, külföldi desztinációk esetében is igaz ez. Egyrészt
az utazási költségek miatt, másrészt
azért, mert manapság nem egy-kéthetes szabadságot vesznek ki az
emberek, hanem inkább több alkalommal hosszúhétvégékre utaznak
el, s nem szeretnének sok időt fordítani azt utazásra. A külföldi turisták
esetében azt tapasztaltuk az elmúlt
időszakban, hogy szálláshelyeinken
a német, az osztrák és a Benelux államokból érkező turisták mellett meg-

TDM ülés, Berczelly Attila elnök és Magyarics Gábor TDM menedzser fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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Tata, a vizek városa
fotó: Grépály András Zoltán
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növekedett a cseh, lengyel és szlovák
vendégek száma. Az elkövetkezendő
időszakban rájuk is kell koncentrálnunk. Ebben segítségünkre van az
Észak-Komárom és Párkány között
megalakult TDM szervezet, akikkel
nagyon jó együttműködés kezd kialakulni, próbáljuk egymás vendégkörét megszólítani, áthívni.
A környék ipari parkjaiban dolgozó, elsősorban külföldi üzletemberek szívesen választanak
maguknak tatai szálláshelyet. Tekinthetjük-e őket külön turisztikai
célcsoportnak?
M.G.: Ők második lakásként használják a tatai szálláshelyeket. Igaz,
hogy az év jelentős részében itt
laknak, de nem szabadidős célból
vannak itt. Munkába mennek, majd
vissza a szálláshelyre. Esténként
megfordulnak ugyan különböző vendéglátóhelyeken, igénybe vesznek
egy-egy szolgáltatást, de mindezt a
normál életvitel keretein belül teszik,
nem szabadidős tevékenységként.
Más kérdés, ha megtetszik nekik a
helyszín, és később családjukkal is
visszatérnek ide, mert akkor már
szabadidős turistaként tekinthetünk
rájuk.
Milyen újdonságok vannak a helyi
turizmusfejlesztésben?

B.A.: Sok újdonságról számolhatunk be. A korábbiakhoz képest ma
már teljesen más szemlélettel irányítják a turizmust nemcsak Tatán,
hanem országos szinten is. Újdonság
az is, hogy az uniós projektek keretében több turizmust szolgáló létesítményt újítottak fel, illetve építet-

tek meg az elmúlt években. A város
további fejlesztései között is vannak
olyanok, amelyek a turizmusra fókuszálnak, például a Fazekas utcai
Kőfaragó-házzal kapcsolatos tervek:
helyi termékeket és gasztronómiát
támogató interaktív látogatóközpont
jön létre. Újdonságnak mondható az
is, hogy hétvégente hatalmas tömeg
jelenik meg a tóparton annak köszönhetően, hogy bicikliúton ma már
két irányból is meg lehet közelíteni a
várost. Bízunk benne, hogy ezekre a
változásokra a szolgáltatások fejlesztése és a marketing területén is egyedi módon tudunk reagálni.
M.G.: Nemcsak Tata, hanem a környék is próbál előrébb lépni a turizmusfejlesztésben. A régióban több
helyen vannak már elbírált vagy
elbírálás alatti pályázatok, de szép
számmal vannak elképzelések, gondolatok is arról, milyen turisztikai
célú projekteket lehetne megvalósítani. Az egyes települések megpróbálják kihasználni saját adottságaikat, például Almásfüzitőn az Azaum
római tábort, Oroszlányban pedig a
soproni Központi Bányászati Múzeumtól üzemeltetésre átvett szabadtéri bányászati múzeumot szeretnék
fejleszteni. A megyében rengeteg településen terveznek turisztikai célú
beruházásokat. Nemrég egy magánszemély fordult hozzánk segítségért:
megvásárolt a Gerecsében egy kúriát – ahol egyébként életvitelszerűen
laknak is −, és szeretnék megnyitni
a látogatók előtt, be akarják mutatni
az épített örökséget és környezetét.
Elképzelésekből nincs hiány, de én
mindig azt mondom, hogy a legnagyobb kihívást nem a megvalósítás,
hanem a létesítmény működtetése és
a térség turisztikai kínálatába való

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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beillesztése jelenti. A pályázatokból
megvalósulnak a létesítmények, aztán jönnek a hétköznapok, amikor is
meg kell tölteni azokat élettel, programokkal, hogy minél több látogatót
vonzzanak. A pályázati ciklusban nekem mint menedzsernek az a legnagyobb kihívás, hogyan lehet a különböző terveket összehangolni, hogy
ne egymástól független fejlesztések
legyenek, hanem egy hálózat részeként jöjjenek létre. Az a pályázati előírás, hogy fel kell venni a kapcsolatot
a helyi TDM szervezettel és hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni tőle, épp
azt a célt szolgálja, hogy értesüljünk
a helyi turisztikai célú beruházásokról. Mihelyst tudomást szerzünk
ezekről, próbáljuk olyan irányba terelni az elképzeléseket, hogy ne egymástól függetlenül, egymást kioltva,
egymással párhuzamosan valósuljanak meg, hanem egy rendszer részeként.
Miért kell egyáltalán a turizmussal
foglalkozni?

B.A.: Manapság nagyon divatos szó
a turizmus, minden város szeretne
valamilyen turisztikai látványossággal előrukkolni. A települések kitörési pontnak tekintik, gyakran a politikai kampányokban is építenek rá.
De ez nem úgy működik, hogy több
bolygónyi turista várakozik valahol
az univerzumban, hogy egy település kimondja végre, hogy fogadnak
turistákat. Roppant nehéz elérni,
hogy egy nyíregyházi család a végtelen lehetőség közül épp Tatát és
környékét válassza. Mi kell ahhoz,
hogy mégis hozzánk látogassanak
el? Adottság és szándék. Ha egy városnak van adottsága − természeti és
épített környezete − az még önmagában kevés, kell a szándék is, hogy
ezeket fejlesszük. Attól még, hogy
van egy adottság, az még nem válik
szolgáltatássá. Attól még, hogy van
egy erdő és átvezet rajta egy út, senki nem fog ott túrázni, csak ha megvannak hozzá a megfelelő szolgáltatások: információs térkép, kijelölt
útvonal, tud enni valahol a gyerek
stb. Ha nincs szándék, ezek nem jönnek létre. A szándék az erőfeszítések
összpontosítását is jelenti. Ez a kettő
kell: adottság és szándék, ha ez nincs
meg a város részéről, akkor a turizmus nem más, mint illúzió, amelyet
sokáig lehet kergetni.

Bodonovich Ágnes
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a szeretet ereje
„A szeretet ereje mindenre képes, de a szeretet hiánya képtelenné teszi a legjobb szándékot is” – ez a Wass Albert idézet olvasható a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona honlapján. Magó Ottó igazgató szerint a fenti sor akár az intézmény mottója is lehetne, hiszen kollégáival azért dolgoznak, hogy szebbé, boldogabbá tegyék az idősek hátralevő
életét, ezt pedig csak szeretettel, kellő odafigyeléssel, elfogadással lehetséges.
Lélekpróbáló feladatot látnak el a
Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának kollégái, hiszen nap mint nap
találkoznak betegséggel, halállal.
Komoly veszteségeket élnek meg:
elmennek azok az emberek, akiket ismertek, és akik életük részévé
váltak. Magó Ottó igazgató szerint
mindezt csak úgy lehet feldolgozni,
ha az ember megtalálja a legapróbb
örömöket a mindennapokban: − Bőven van benne részünk, csak észre
kell vennünk. Melyek ezek az apró
örömök? Például sikerül talpra állítani egy ágyban fekvő beteget, akiről egy másik intézményben már lemondtak, vagy sikerül néhány kilót
magára szednie egy csontsoványan
bekerülő néninek. – Ha minden ilyen
apróságnak tudunk örvendeni, és
megmaradunk embernek, akkor nagyon kicsi a kiégés esélye. Fontos,
hogy milyen lelkiállapotban jövünk
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be dolgozni, mert csak így tudunk
adni az embereknek – vallja a vezető,
aki a szakmai ismereteknél előrébb
valónak tartja a szeretetet, az elfogadást, az empátiát és a motivációt. − A
legfontosabb az − mondja −, hogy az
itt dolgozók arra törekedjenek, hogy
önmagukhoz képest a lehető legtöbbet nyújtsák. Lehet, hogy valaki szakmai tudása nem csillagos ötös, csak
négyes, de ha szeretettel fordul az
idősek felé, az mindennél többet ér.
A tatai otthonban nagy számban vannak demenciában, vagyis időskori
szellemi hanyatlásban szenvedő betegek. – Munkatársaim egy idő után
kellő odafigyeléssel megértik őket,
kitalálják, mit szeretnének, mint
ahogy az édesanya is megérti beszélni nem tudó gyermekét – árulja el az
igazgató.
Az idősek otthona 2007-ben került
át a Komárom-Esztergom Megyei

Önkormányzattól a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás fenntartásába.
Magó Ottót – aki módszertani csoportvezetőként a ’90-es években néhány évig már dolgozott az otthonban
– ezután hívták vissza az intézmény
élére. Nem volt nehéz dolga, hiszen
ismerte a helyet, és a kollégák egy részét. A fenntartócsere sem az ott lakók életét, sem a dolgozók munkáját
nem befolyásolta negatívan. Hosszú
távon az otthon jól járt azzal, hogy
nem egy nagy intézményrendszer
részeként működik. – A kistérségi
társulással sokkal szorosabb kapcsolatot tudunk fenntartani, és jobban
figyelembe tudjuk venni a környéken
élők igényeit – mondja az igazgató. A
lakók 55%-a a kistérségből való annak ellenére, hogy az egész megyéből
jelentkezhetnek az idősek. Az utóbbi
években már kifejezetten törekszenek arra, hogy a környékről töltsék
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fel a megüresedett helyeket.
A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona két telephelyen működik: a Kocsi utcában és a Fényes fasoron. Az
előbbiben ötvenkilenc, az utóbbiban
pedig kilencvenhét embernek tudnak helyet biztosítani. Az otthonba
jelentkezés alapján lehet bekerülni.
Átlagosan fél-háromnegyed évet kell
várni a bejutásra, olyan nagy igény
van az effajta ellátásra. A tavalyi év
végén kilencvenhárom ember szerepelt a várólistán. A szociális ellátásban manapság az a tendencia, hogy
minél tovább a saját otthonában
gondozzák, ápolják a rászorulókat.
Hiszen elsősorban a családnak a feladata, sőt kötelessége, hogy az idős
családtagjáról gondoskodjon. Az intézménybe az kerülhet be, akinek
napi négy óránál több ápolásra van
szüksége, amelyet nem lehet otthon
megoldani, vagy nincs hozzátartozója. – Rég elmúltak azok az idők,
amikor valaki azért kerül be, mert
magányosnak érzi magát – árulja el
az intézményvezető –, a várakozók
73%-a ugyanis krónikus vagy ápolási
osztályon fekszik, vagy átmeneti idősek otthonában van. Üres hely esetén
az intézménynek számos körülményt
kell figyelembe vennie: járó- vagy
fekvőbeteg helye üresedett-e meg,
férfi vagy női szobában van-e hely,
sürgősséggel adta-e be a jelentkező
a kérelmét, mozgássérült-e az illető (ebben az esetben a Kocsi utcai
telephely rögtön kiesik, mert nincs
akadálymentesítve) stb.. Az otthon
28

munkatársai minden kérelmezőhöz
kimennek, és előgondozást végeznek, felmérik, hogy milyen ápolásra
szorul az idős, mire van szüksége, és
az otthon tudja-e ezt nyújtani. Mindezek alapján születik meg a döntés,
hogy a sürgősen ellátásra szorulók
közül ki kerüljön be a megüresedett
helyre. Az intézmény munkatársai
az előgondozás ideje alatt is minden
segítséget megadnak, tartják a kapcsolatot a beteggel, időnként meglátogatják, felvilágosítást adnak, hogy
hova fordulhat segítségért, milyen
átmeneti lehetőségei vannak addig,
amíg nem lesz az otthon lakója.
Az intézménynek ötvenkilenc
munkatársa van, ebből negyvenketten foglalkoznak közvetlenül az idősekkel: az ápolók és mentális szakemberek. Az otthonban általában

menetrend szerint zajlik az élet. Ám
az ott dolgozók számos programot
kínálnak a bentlakóknak, hogy szebbé, boldogabbá tegyék a mindennapjaikat, egyik sem kötelező, az idősek
maguk döntik el, hogy részt vesznek-e rajtuk. – Az a tapasztalatunk,
hogy a benti programokra szívesebben jönnek el a lakók, még azok is,
akik mozgásukban nem akadályozottak – mondja a vezető. Délelőttönként
mindig van valamilyen manuális foglalkozás, például az épületek évszaknak megfelelő díszítését készítik el,
de volt olyan is, hogy az egyik templom ministránsainak varrtak száz darab tábori nyakkendőt. A szabadtéri
programok közül az udvaron megrendezett családi napok, a közeli séták a legnépszerűbbek. Messzebbre
is eljutottak már, akik szerettek volna, például meglátogatták az Országházat. Egy időben többen átjártak a
tatabányai gyermekotthonba, hogy
foglalkozzanak az árvákkal. – Volt
egy kerekesszékes lakónk, aki sokáig
hezitált, menjen-e a gyerekotthonba.
Bíztatásunkra végül elment, és kicserélve jött haza, a gyerekek teljesen
kinyitották, ő volt a sztár, a kocsiján
hozta-vitte a kicsiket, ők is nagyon
élvezték. Ezektől a programoktól
rengeteget kapnak az idősek, boldogsággal tölti el őket minden kicsi
változatosság, és fontosnak érzik magukat, hogy ők segíthettek – meséli
Magó Ottó. Az otthonban szívesen
látnak vendégül bárkit, ünnepekkor
az óvodások és az iskolások – például a „jávorkás” diákok Varga András
tanár úrral – rendszeresen tartanak

Rendezvény az Idősek Otthonában (középen Magó Ottó igazgató) fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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előadást, néhány tatai család pedig
az ádventi és a nagyböjti időszakban
jár be zenélni. Ilyenkor a lakók kisebb ajándékokat készítenek nekik.
Az igazgató úr nagyszerű kezdeményezésnek tartja, hogy ötven óra önkéntes munka elvégzése ma már az
érettségi megszerzésének feltétele. A
diákok maguk döntik el, milyen területen szeretnék ezt teljesíteni. Évről
évre sokan jönnek az otthonba segíteni, elkísérik az időseket sétálni, felolvasnak nekik, beszélgetnek velük,
részt vesznek az ételkiosztásban stb.
Már arra is volt példa, hogy egy bácsi
izgalmas élettörténetét jegyezték le
a fiatalok. A művelődési ház „ringató” foglalkozását is tartották már az
otthonban, az időseket is bevonták
a kisgyermekes programba. A lakók
mindmáig emlegetik ezeket az alkalmakat. A város vezetői is rendszeresen részt vesznek programjaikon,
köszöntik a kilencven- és százéves
születésnapjukat ünneplőket. Az
otthon a Városi Nyugdíjas Klubbal,
a Vöröskereszttel, a Máltai Szeretetszolgálattal, a rendelőintézettel és
Tata többi intézményével is kiváló és
szerteágazó kapcsolatot ápol, melyből nemcsak az idősek, hanem a többi fél is profitál és tanul: elfogadást,
nyitottságot, türelmet stb.
Az idősek otthonának költségvetését két forrás biztosítja, egyrészt
az állami normatíva, vagyis az állam
hozzájárulása a működési és fenntartási költségekhez, másrészt a havi
térítési díj, amelyet a lakók fizetnek
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a lakhatásért, az ellátásért és az ápolásért.
Az otthon évek óta figyelmet fordít arra, hogy lehetőségéhez mérten
fejlessze az épületet és az eszközállományt. A korábbi években (2008.
és 2010-2011.) benyújtott fejlesztési
pályázatoknak köszönhetően a Tatai Kistérségi Többcélú Társulással
együttműködve teljesen megújították a Fényes fasori székhelyintézményt. Korszerűsítették a fűtési
rendszert, kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték a homlokzatot és
a tetőt. Ezáltal energiatakarékosabb
és gazdaságosabb lett az intézmény
működtetése. Belső felújítást is végeztek, új vizes blokkokat hoztak
létre, amelyek megfelelnek a lakók
igényeinek. Továbbá új eszközöket
szereztek be, automatikus motomed berendezést vásároltak, amel�lyel még a kerekesszékesek végtagjait is át tudják mozgatni. – Szenzációs
készülék! A gép érzékeli, melyik végtagja gyengébb, és arra rásegít – meséli az igazgató. Ezenkívül bioptron
lámpát is beszereztek, amellyel az
idősek sebeinek, fekélyeinek gyógyulását tudják gyorsítani. Igyekeznek a
legjobb tárgyi feltételeket biztosítani
a bentlakóknak. Ehhez több helyről
kapnak segítséget. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak egy Bécs melletti
idősek otthonával, onnan küldtek
ágyakat, etetőasztalos éjjeli szekrényeket. A Máltai Szeretetszolgálattól
pedig modernebb, állítható fejrészes
betegágyakat kaptak. Idővel az ös�-

szes régi sodronyos ágyat sikerült
lecserélniük. 2010-ben energiaracionalizálási pályázaton is nyertek,
ennek keretében megújult, és beázás
ellen védetté vált az épület födémje.
Az ingatlan külső hőszigetelést is kapott.
Most újabb nagy lépésre készül
az időskorúak otthona: a kistérségi
társulással együttműködve szeretnék bővíteni a Fényes fasori épületet,
hogy a Kocsi utcai otthont kiválthassák, és az ott lakókat átköltöztethessék. Erre azért van szükség,
mert a Kocsi utcai épület rendkívül
rossz állapotban van, zsúfolt, nem
felel meg a modernkori igényeknek,
nincs is akadálymentesítve, ez további problémákat okoz. Korábban már
felmerült az épület korszerűsítése,
ám az előzetes felmérések alapján ez
igen költséges volna, és működtetése
hosszú távon nem lenne gazdaságos.
A legjobb megoldásnak az a felvetés bizonyult, hogy a székhelyintézményt kell bővíteni. Erre már komoly
tervek, szakmai koncepció is készült.
Pályáztak további fejlesztésre, de sajnos tartaléklistára került a projekt.
Majd lezárult az uniós pályázati ciklus anélkül, hogy megvalósult volna
a bővítés. Mihelyst új lehetőség lesz
a témában, elindulnak rajta maguk
mögött tudva a város és a kistérség
támogatását is. − A Kocsi utcai épület
kiváltása óriási előrelépést jelentene
az idősellátásban, ugyanis hatalmas
igény van rá: ma meg tudnánk nyitni
egy ötvenfős osztályt, annyi jelentkezőnk van – mondja bizakodva az
igazgató.
A tervek megvalósulása esetén
javul a lakók életminősége, az intézmény fenntartási és működési költségei pedig jelentősen csökkenek.
Bízzunk benne, hogy mihamarabb
sor kerülhet a fejlesztésre, és a mostani lakók közül minél többen élvezni
tudják a megújult otthont.
Bodonovich Ági
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fotó: Grépály András Zoltán

a kálvária-domb
Néhanapján felmegyünk a Kálvária-domb tetejére, körbetekintünk a
gyönyörű tájat szemlélve, lábunknál
a város, körülöttünk a hihetetlenül
tágas tér, hiszen a dombtetőn szinte beburkolózunk a levegőégbe, - és
annyi minden eszünkbe jut. „Alattad
a föld, fölötted az ég, benned a létra”
– ad életre szóló útmutatást Weöres
Sándor. „Két dolog tölti el lelkemet
tisztelettel és csodálattal: a csillagos
ég felettem, és az erkölcsi törvény
bennem” – írja Immanuel Kant. „Min-

denütt felyül ég” – Zrínyi Miklós szűkszavú vitézi etikája szerint. Föld és
ég, ezek érnek össze itt a dombtetőn,
különleges lehetőséget kínálva egy
rövid zarándokútra, nemcsak lelkünk
rögös útján, de a valóságban is, hiszen
megszentelt hely ez, szakrális tartalmakkal, Krisztus keresztútjára utaló
jelentéssel.
A különös kisugárzású helynek a
Kálvária létesítése előtti, távoli múltja
is érdekes lehet számunkra.
A dombot felépítő, tengeri üledék-

ből keletkező mészkő bemutatása a
geológusok feladata, de a kő, amint
szegletkővé lesz, máris mai világunkhoz, épített környezetünkhöz tartozik. A ferdén futó mészkőrétegek lehetőséget adtak a város történelme
során többféle kőanyag kitermelésére, amelyek különböző történeti-építési korszakokhoz kötődnek. A tűzkőről – amelyből az ősember pattintott
szerszámait készítette – szinte szót
sem ejtve a középkori kőbányászattal, a fehér színű Dachstein mészkővel

Tata vára a Márvány-heggyel, Siebmacher metszete, 1602 (Kuny Domokos Múzeum)
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A kápolna 1945-ben (amatőr felvétel, Kuny Domokos Múzeum)

kezdődik történetünk, amely a középkori kőfaragványok anyaga. A domb
keleti részén volt a kékkőbánya,
amely a vár építőköve. A rózsaszín
Jura mészkő az a bizonyos „márvány”,
amely a hegynek nevet is adott, hiszen a várat ábrázoló, török időkben
készült metszeteken mindig feltűnik
a domb képe, „Marmorberg” névvel
azonosítva. A török idők után Esterházy József újra megnyittatja a márványbányát, és végrendeletében is
kiköti, hogy epitáfiumát ebből a kőből
kívánja faragtatni. Ez a vörösmészkő
a város jellegzetes kőanyaga, amely
a lakóházak lábazati burkolatán, lépcsőin, ablak és kapukeretein, kerékvetőin figyelhető meg nagy gazdagságban. A domb keleti részén található
mésztufát már nem a tenger, hanem
az édesvízű források alakították ki. A
márványbányához hasonlóan a „Porhanyóbánya” sem működik már, de az
innen való kövek figyelhetők meg például az Angolpark barlangszerű külsővel felruházott, mesterséges romépítményein is. Ma már talán nem is
gondolnánk, milyen fontos megélhetési forrás volt a kőbánya, mennyire
virágzott a 18. századtól a kőfaragó
mesterség. A domb körzetében kőfaragó mesterek műhelyei álltak, kővágó legények laktak errefelé, ezt bizonyítja az is, hogy a domb környékének
utcanevei között szerepelt a Kőfaragó
TATAI PATRIÓTA

utca, Kőbánya utca elnevezés.
A hely írásos forrásokból kirajzolódó történelme a középkorban
kezdődik. A helytörténeti kutatás a
domb környékét a városba később
beolvadó, középkori Szentiván faluval azonosítja. A magaslat neve ekkor Szentiván-hegy. A tatai bencés
apátság birtokaihoz tartozó település plébániatemplomáról 1387-ben
történik először említés. A templom
(részben legalábbis) ma is áll. A ma
Kálvária-kápolnaként emlegetett kis
kápolna a dombtetőn ennek a középkori templomnak a szentélye, ám a
templom hajója, a hívek tartózkodási
helye ma már nincs meg, bár alapfalai
a felfalazásnak köszönhetően pontosan kirajzolódnak a kápolna előtt elterülő kis fennsíkon.
A törökkori metszeteken a Marmorberg (Márvány-hegy) tetején egy
romos templom látható e helyen. Valóban sok sérülést szenvedhetett az
amúgy is koros épület, mert a birtokot 1727-ben megvásárló Esterházy
József már intézkedett megerősítéséről. Végül is 1755-ben bontották le a
háromhajós templom hosszházát, és
végezték el a szentély kápolnává alakítását. A gótikus, csúcsíves ablakokat
befalazták, oldalt nagyobb ablakokat
nyitottak, elöl pedig elegáns, egyszerű homlokzattal, volutás oromzattal,
csinos huszártoronnyal zárták le. A

szemtanú, Körmöczy István iskolamester feljegyzései tudósítanak erről:
„Anno 1754. az Kápolnát elkészíték.
Anno 1755. Szentiván kápolnát festették.”
A kápolna tehát továbbra is azt a
titulust őrizte ezidőtájt, amelyre valamikor a 14. században a szenthelyet
felszentelték: védőszentje továbbra
is Szent Iván, vagyis Keresztelő Szent
János volt. A Keresztelő különleges
a szentek sorában, hiszen mint az
ószövetség utolsó prófétája, alakja
az Ószövetséget és az Újszövetséget
köti össze, nemcsak Jézus rokona, de
Jézus előfutára, útjának előkészítője is (a Prodromosz, amint a bizánci
egyház mondja). Maga a személy a
határon áll tehát, de születésének
ünnepe is a határra került, a nyári
napforduló napjára, amikor az addig
növekvő napfény újra átadja helyét
a növekvő éjszakának (a tűzgyújtás
szokása ebben a gondolatkörben leli
magyarázatát). A Keresztelő születésnapjának ünneplése is kuriózum,
hiszen általában szentjeink égi születésnapját (haláluk napját) szokás
ünnepelni. Ő azonban kivétel, azért is,
mert a Szentírás tudósít róla, hogy hat
hónappal Jézus előtt jött a világra, így
születésnapja könnyen kiszámítható.
A kápolna tehát Keresztelő Szent
János kultuszát szolgálta. A piaristák
házi krónikája szerint már a piarista iskola alapításának évében, 1765.
június 24-én ünnepi processióban
indult a diákság „ad Tempellum S. Joannis Bapt. Nobis Vicinum” (Ker. Szent
János hozzánk közel eső templomocskájához). Egy 1766-os, szintén latin
nyelvű bejegyzés arról tudósít, hogy

Kőfaragó szerszámok Johann Georg Mess
kőfaragómester sírkövén, 1782

(Révhelyi Elemér felvétele, Kuny Domokos Múzeum)
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Archív felvétel a Kálvária-kápolna
(Szentiván-kápolna) 1755-ben készült freskóiról
(Révhelyi Elemér felvétele, Kuny Domokos Múzeum)

a város ősi hagyománya szerint népes körmenet vonul e napon a hegyen
lévő kápolnához, melyet tiszteletre
méltó, régi kövekből építettek. Nem
véletlen a tiszteletre méltó kövek említése. A kor vallásossága szerint az
évszázadokon át fennálló templom és
az abban felhangzó imák olyan csatornát nyitnak ki az ég felé, amelyet
a templom lebontása esetében sem
lehet felszámolni, ezért döntöttek
úgy, hogy a régi egyház ereklyéjeként
megőrzik annak szentélyét, és belefoglalják egy új épületbe, egy új tokba.
(A főtéri régi templom, a Szent Balázs
esetében ugyanígy gondolkodtak:
először a szentélyt kápolnává szerették volna alakítani, utána változtattak
tervet, s emeltek a helyére Szűz Mária-szobrot.)
Archív felvételek őrzik a kápolna
belső kifestésének képét. Az 1755ben készült freskón az oltárkép jelenetében a Jordánban Jézust megkeresztelő Szent Jánost láthatjuk. A
freskó azóta elpusztult, körmeneteket
nem tartanak, ma már nem utal semmi a Keresztelő tiszteletére. Mikor,
hogyan alakult át Keresztelő Szent
János kápolnája Kálvária-kápolnává?
A 18. században már Magyarországon is elterjedt a Kálváriák állításának
szokása. A Kálváriák a jeruzsálemi
Via Dolorosa mintájára szemléletesen megjelenítették Krisztus szenvedésekkel teli útját Pilátus házától a
Golgota (latinul Kálvária) hegyére. A
legalkalmasabb helyszín erre bármiféle rendelkezésre álló magaslat lehetett, amelynek emelkedőjén stációkat
(a keresztvitel Szentírásból vett állo32

másainak, jeleneteinek fülkéit) szoktak felállítani. A magaslat csúcsán
mindenhol Krisztus keresztfája áll, a
Szentírásban említett szereplőkkel.
Ilyen Kálvária áll a közeli Bodajkon,
Péliföldszentkereszten, Esztergomban, kisebb változata pl. Kecskéden.
Tatán a Kálvária felállítására a legkedvezőbb helyszínnek nyilvánvalóan a
Márvány-hegy/Szentivánhegy mutatkozott.
A körítőfallal övezett Kálvária-szoborcsoport középső talapzatán magasodik Krisztus keresztfája, alatta a
Szűzanya és János evangélista alakjával, akik az Írás szerint is tanúi voltak
a jelenetnek. A keresztfa tövében a
bánattól összeroskadt Mária Magdolna alakja látható. A középső keresztfától jobbra és balra a latrok keresztjei láthatók. A szoborcsoportról
nagyon kevés adat áll rendelkezésre.
1768 után készült, mestere a többi tatai barokk szobor alkotója, Schweiger
Antal képfaragó.
Schweiger a fajanszgyárat bérbe
vevő, a gyártást megindító három
Holicsról érkezett mester egyike.
Holicson is, Tatán is mintázó volt,
vagyis kisebb kerámiaszobrokat, és a
díszesen megformált edények plasztikus részleteit készítette. Holicson
mintázott fajanszszobrai ugyanazt a
kompozíciót mutatják, mint a dombtetőn álló, életnagyságú alakokból
álló szoborcsoport. Tudomásunk
szerint csak Tatán, az ekkor épülő,
kibontakozó városban kapott nagy
szobrászi megbízást, például a főtéri
Immaculata-szobor, a plébániatemplom főoltára, a Nepomuki Szent János-hídszobor esetében. A tehetséges
mester Kálvária-szoborcsoportja –
talán elhelyezése miatt is, a hozzá
fűződő vallásos szokások miatt is –
olyan meghatározó jelentőségűvé
vált, hogy átalakította a domb és a
kápolna jelentését. Ma már csak Kálváriaként ismerjük és emlegetjük a
magaslatot.
Hogy nézett ki ez a hely ebben az
időben? Ha megnézzük a város 18.
század végéről származó térképét, a
latin nyelvű feliratokon könnyedén el
tudunk igazodni. A domb magaslatán
álló kápolnát keresztes alaprajzzal és
S. Ioanis felirattal azonosítja a térképrajzoló (még Szent János-kápolnaként említik). A Kálvária-szoborcsoport helyén három keresztet látunk
(a szoborcsoport már áll). A közelben
a szenthely gondozására, őrzésére
rendelt remete háza volt (Eremus).

A domb lábánál, négyszögletes területet foglal el a zsidó temető. Kissé
távolabb, szabálytalan részt jelöl ki
az egykori kékkőbánya (Kű bánya). A
vörösmészkő kitermelése egy másik
szabálytalan alakú bányagödörben
történt (Marmor), még csak egy kis
részt hasítva ki a hegyből.
A domb képét a 20. század jelentősen átformálta. Nem csak az a bombatalálat, amely 1945-ben majdnem
elpusztította a kápolnát (a falképek
emiatt mentek tönkre). A márványbánya igazi nagyüzem lehetett, mert a
domb nagy részét az 1950-es évekre
kitermelték. Ezzel együtt eltűnt a remete lakása, és a Kálvária-szoborcsoport felszámolása is tervben volt, ezt
a legenda szerint csak a nagy felháborodás akadályozta meg. A kőbánya

Archív felvétel a Kálvária-szoborcsoportról

(Révhelyi Elemér felvétele, Kuny Domokos Múzeum)

hozta ugyanakkor felszínre azokat a
földtörténeti értékeket és csodákat,
amelyeknek megtekintését ma egy
különleges szabadtéri múzeum teszi
lehetővé számunkra.
1939-ben épült fel a domb északi
oldalán Stieber Antal „Turul” elnevezésű serétöntő üzeme (a sörétgyár),
egy egészen egyedülálló ipari emlék,
amelyet, csak hogy közelebb lehessünk az éghez, ma kilátóként használhatunk. És ne feledkezzünk meg a
domb további értékeiről sem: a keleti
lejtőn, a keletre tájolt sírokban pihennek a város zsidó közösségének
polgárai. A városon kívül, 1740-ben
létesített sírkert ma már műemlék: a
helytörténet, a családtörténet forrása,
a kőfaragómunka emléke, a visszaemlékezés, a merengés színhelye.
Kövesdi Mónika
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„uram isten, siess minket
megsegíteni”
A kötet Fodor András személyének
állít emléket, felvázolva a kort, amelyben élt, bemutatva magánéletének és
lelkipásztori munkásságának legfontosabb eseményeit. A kötetben nyolc
megemlékezést és harminckét interjút is olvashatunk, melyeket korabeli
fotók és dokumentumok követnek.
Fodor András Székesfehérváron
nőtt fel, és ott érettségizett 1938-ban
az Állami Ybl Miklós Reálgimnáziumban. Szülei a Fejér megyei Kajászóról
származtak, de otthagyták falujukat, a
földművelést a városi életre cserélték.
Édesapja rendőr lett, de a rokonokhoz
a Váli-völgybe mindig visszatértek.
Nemcsak Kajászóra, hanem az attól
nem messze levő Alcsútra is. A békés
gyerekkor színtere volt még Bakonyszentkirály, ahol nagybátyja, Szalóky
Béla református lelkipásztor szolgált.
Fodor András életének Pápa is meghatározó helyszíne: itt végezte a Teológiai Akadémiát, s talán még ennél is
fontosabb, hogy itt találkozott Gózon
Katalinnal, későbbi feleségével, a hű
társsal és segítővel.1945-ben vette át
lelkészi oklevelét, és ez év decemberében kötöttek házasságot.
A Rákosi-éra magánéletében is a
nagy megpróbáltatás ideje volt. Három gyermekük született ebben az
időszakban (1947, 1951, 1955), és
röviddel
születésük
Fodor
András után mindhármat
eltemették.
a traumát is át keltatai
reformátusEzt
lelkipásztor
(1920-2003)
lett élniük
az egyházi élet drasztikus
„Uram Isten, siessmellett, de folytatták
visszaszorítása
Minket megsegíteni,
hittelIlyaz
és fáradhatatlanul senagyéletet,
szükségünkben,
Jézusért,
gítettekKrisztus
másokat.
Mi
Urunkért,
És Megváltónkért.”
Lelkészi
pályafutását 1943-ban
Először halkankezdte
énekeltük, ez
volt a „kisharang”,
aztán hangosan énemeg
Bakonyszentkirályon,
ezt
keltük, ez volt a „nagyharang”. Így kezdődött a gyermekek istentisztelete évtizedeken
keresztül
Fodor
András
szolgálatával,
aki ebben az
követően különböző helyeken
szolévben töltötte volna be 95. életévét. Az Ő személyének állít emléket
gált,a kort,
ezek
időbeli
sorrendben:
Tata,
e könyv, felvázolva
amelyben
élt, bemutatva
magánéletének
és lelkipásztori munkásságának legfontosabb eseményeit. A kötetben
Bakonyszentkirály,
Tata,
Tárkány,
Taszemélyes megemlékezéseket és kortársakkal készített interjúkat is olvashatunk, melyeket
korabeli fotók
és dokumentumok egészítenek ki.
tabánya,
Környe-Oroszlány,
Tatabánya, Tata.
Leghosszabb ideig Tatán tevékenykedett, s vált a tataiak hű lelkipásztorává − tizennégy éven át Döbrössy
Lajossal, majd tizenhat esztendőn át
dr. Márkus Mihállyal közvetlen munkatársi kapcsolatban. 1978-tól 1990-
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ig a Tatai Református Egyházmegye
esperese is volt, és 1993-ban ötven év
szolgálat után vonult nyugdíjba.
Az egyházon kívül is vállalt közéleti feladatokat. 1980-tól a Hazafias
Népfront Városi Bizottságának és a
Városi Tanács számvizsgáló bizottságának lett tagja. 1980-1990 között
tanácstagi munkája során elsősorban
a szegényekért, elesettekért emelt
szót. 1990-ben megkapta a „Tata városért díjat”, melynek átvételekor – rá
jellemzően – ezt mondta: „Feleségemnek nagyon sokat – bár azt is mondhatnám, hogy jóformán mindent neki
– köszönhetek.”
Fodor András békére törekvő, vis�szafogott egyéniség volt, aki odafigyelt híveire, együtt élt velük, tudta
bajaikat, tanáccsal segítette őket
problémáikban. Mindebben segítő
társa volt felesége. Mindketten hittel
tekintettek a jövőre, és bölcs kompromisszumokat tudtak kötni.

IRODALOM

Könyvajánló

Az emberek emlékezetében úgy
maradt meg, mint kitűnő hittanoktató, felkészült prédikátor, az elesettek
segítője, a családokat látogató, ökumenikus gondolkodású pap. Az interjút adó személyeknek egyöntetű
véleménye, hogy Fodor András esperesi kinevezése után is olyan alázattal
végezte a szolgálatot, mint előtte. Úgy
élt, ahogy pályájának kezdetén, az
akkor még leendő feleségétől kapott
Bibliában az ajándékozó beírással
kérte tőle:
„Az élettől nyert öröm és megelégedés el ne vakítson. A sors csapásai, emberek gonoszsága el ne szomorítson,
a sátán hitedet meg ne rendítse; ne
feledd el: örömödben és bánatodban
Isten mindig melletted áll.
Kató
Légy hív mindhalálig, és néked
adom az életnek koronáját.”
					
Bokodi István

Fodor András

tatai lelkipásztor
(1920-2003)
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Portré

„megfagyott az életünk”
Dr. Mészáros Gábor tatai szülészorvos 1956 utáni
meghurcoltatásának versbe szedett története

Őszi tragédia
(Kacsóh: Késő ősszel dallamára)
De szép ősz volt,
Kigyulladt a magyar csillag fent az égen
Októberben
Kivirult a rég elveszett reménységem.
Újra szabad,
Újra magyar lesz az élet
Nem zsarol már
Török, tatár, vagy a német,
Szabad honban – így gondoltam,
Istenem, de boldog voltam.

Jött a tavasz
Vele jöttek újabb álmok, új remények
Feltámad még
Felébred még álmából a magyar élet.
A börtönben
Ébredtünk fel az álomból,
Fejünk felett
A gyehenna tánca tombol.
Rabságunkban – elfásultan
Halódunk a porba hulltan.

Késő ősszel
Novemberben szétfoszlott az egész álom
Elvesztettem
Ifjú hősök vérén szerzett szabadságom
Sötét éjben
Januári hideg szélben
Megfagyott az
Életünk a szörnyű télben,
Vége, végem – szertehullt a
Magyar élet reménysége.

Ismét ősz van
De még mindig nyakunkon a vörös járom
Nincs tán még egy
Ily szomorú sorsú nép a nagy világon
Hisszük mégis,
Bár a sátán rabja lettünk
Nemsokára
Kiderül az ég felettünk
Szebb lesz minden – jó lesz minden
Megszabadít az Úristen.
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IRODALOM
Ezt a verset a Tata Város Zsigmond
Király Díja „A MAGYAR SZABADSÁGÉRT 1956-2006” fokozatával
2006-ban, posztumusz kitüntetett
Dr. Mészáros Gábor írta, aki 1900.
május 11-én született Potokon, Galíciában. Édesapja bányamérnök volt
Galíciában. Kilenc testvére közül hét
meghalt. Középiskoláit Sárospatakon, Szatmárban, majd a budapesti
Református Gimnáziumban végezte.
1917-ben érettségizett, majd bevonult katonának. Lovastüzér hadnagyként szerelt le, miközben megjárta az
olasz frontot is. 1922-ben az orvosi
egyetem elvégzése után doktorrá
avatták. Ezek után a budapesti egyetem gyógyszerészeti intézetében
tanársegédként működött 1924-ig,
amikor is a budapesti II. sz. klinikára
ment dolgozni. 1927 decemberében
a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika első tanársegédje lett, ahol
egyetemi tanári képesítést szerzett.
Itt az egyetem vezetése megbízza
a szegedi klinikák Betegélelmezési Osztályának megszervezésével
és vezetésével. 1936-ban a Gyulai
Állami Kórház igazgatója lett, majd
1939-ben mint miniszteri biztos
vette át a kassai kórházat a csehszlovák szervektől. Később a kórház
igazgatójává nevezték ki. A német
megszállás után megakadályozta,
hogy a genfi egyezmények ellenére
a katonai szervek a kassai kórház
területére katonai megfigyelő pontokat és rádióállomást helyezzenek
el, ezért felfüggesztették állásából.
A meghiúsult kiugrási kísérlet után
a Gestapo mindenütt kereste, míg
ő a Vas utcai Felsőkereskedelmi Iskola pincéjében berendezett egészségügyi rendelőben dolgozott. 1945
áprilisában a Népjóléti Minisztérium
Betegellátási főosztályvezető-helyettese lett. 1946 októberében a kórház
szülészeti-nőgyógyászati főorvosaként került Tatára, ahol letartóztatásáig dolgozott. A népi demokratikus
államrend megdöntésére irányuló
szervezkedés bűntette miatt indított
bűnügyben tíz évre ítélték. Hat év letöltése után Szegedről szabadult az
1963-as amnesztiának köszönhetően. Súlyos cukorbeteg volt. Előbb Tatára tért vissza, ahol időközben lakásától megfosztották, majd Miskolcra
költözött leányához, aki az ottani
kórházban volt gyermekorvos. Rövid
ideig gyakorolhatta még szakmáját,
majd „felsőbb” utasításra felbontották szerződését. Ettől kezdve feleséTATAI PATRIÓTA

gével lánya gyermekeinek nevelésében vett részt. A Megyei Rendőrség
politikai osztálya két-három hónapos rendszerességgel hívta be fiával
együtt kihallgatásos figyelmeztetésre, ez egész haláláig tartott. 1968.
november 15-én hunyt el Miskolcon,
leánya lakásában. Budapesten az új
köztemetőben, szülei kriptájába temették el, erős rendőri készültség
mellett.
Dr. Mészáros Gábor 1946-ban költözött családjával Tatára, a Rákóczi
utca 7-be. A tatai kórházban szülész
főorvosként dolgozott, református
presbiter volt, nagy műveltségű, biztos fellépésű férfiú, kiváló szónok
és szervező. Az 1956-os forradalom
meghatározó tatai alakja. Október
25-én kezdeményezője volt a forradalom mellett kiálló távirat elküldésének. Tagja volt a Kórházi Munkástanácsnak, az Ideiglenes Nemzeti
Tanácsnak, a Komárom megyei Nemzeti Tanácsnak is, ahol az alakuló
ülést levezette. A Nemzeti Tanács
agilis tagjaként mind a tatabányai
forradalmi szervek, mind a győri Dunántúli Nemzeti Tanács munkájában
részt vett kamatoztatva szónoki és
érvelő képességét. E tevékenységéért 1957. május 29-én letartóztatták,
majd tíz évre ítélték.
Ügyemben megvolt már a tárgyalás.
Boszorkányper, épp úgy,
mint annyi más.
Tíz év, teljes vagyonkobzás. Elég?
A többihez képest ez semmiség.
Minden bíró megtorlást mennydörög,
Életfogytiglan tartó börtönök,
Halálítéletek szörnyű sora,
Boszorkányégetés barbár kora.

Higgadtságával, műveltségével és
erős hitével kiemelkedett többi rabtársa közül, akik később is szívesen
emlékeztek vissza rá.
„Egyik ilyen érdekes alakja volt a
börtönorvosoknak dr. Mészáros Gábor, aki a tatai kórháznak volt szülész
főorvosa. Mint mélyen vallásos református ember, nem volt olyan reggel
vagy étkezés, mikor magába szállva,
időnként hangosan is, ne imádkozott
volna. Egy cellában voltam vele, és mi
ilyenkor mindig néma tisztelettel hallgattuk. A nyugalom és a derű áradt
belőle. Sokat beszélgettünk. … Semmi
köze nem volt a kommunizmushoz,
mélységesen humanista, demokrata
ember volt. …Csak azt nem értettem,
hogy miképp lehet egy anatómiát ta-

nult ember ilyen mélységesen vallásos? Meg is kérdeztem tőle egy alkalommal.
– Tudod fiam, – válaszolta – éppen azért mert orvos vagyok, nagyon
sokszor találkoztam az életben olyan
jelenséggel, esettel, amikor csak az
isteni csoda segített, és én ennek számos tanújelét láttam. Ezért lett az én
hitem ilyen megingathatatlan.”
„Egy ízben nagyon depressziós hangulatban voltunk a zárkában, de Gábor bácsi nyugodt, higgadt, emberi
bölcsességgel teljes szavai felráztak
bennünket. Akkor kérdeztem meg
tőle:
– Gábor bácsi, mi az, ami téged
olyan otthonossá tesz ebben a környezetben? Olyan megelégedett vagy,
nem látszik rajtad semmi depresszió,
semmi kisiklás, ami a mi napjainkban
gyakran előfordul.
– Édes fiam, – válaszolta szerényen
- beszéltem már nektek az Istenbe vetett hitről. Én meg vagyok győződve
arról, hogy az Isten mindenkinek elrendeli, milyen lesz a sorsa. Ha az én
Istenem az Ő végtelen bölcsességében
azt rendelte számomra, hogy nekem
ide kell kerülnöm, veletek együtt, akkor valamilyen célja volt ezzel. De,
gyere csak ide az ablakhoz! Neked jó
szemed van. Itt van velünk szemben
a köztemető, és a kerítésen belül láthatóak a sírkövek. Látod ott jobbról a
harmadikat?
– Látom, Gábor bátyám.
– El tudod olvasni, mi van ráírva?
– Igen. Az van ráírva, hogy Mészáros Györgyné.
– Ő az én édesanyám. Hát nem az Isten végtelen bölcsessége, hogy amikor
kitekintek az ablakon, az én drága
jó édesanyámnak a sírját láthatom?
Hogyne lennék boldog és megelégedett, amikor még a rabságban is a közelében lehetek.
Én csak némán nyeltem egyet, mert
nem tudtam mit kezdeni ezzel a hittel.” (Kopácsi Sándor: A 476-048.
számú elítélt – Börtöntörténetek)

Mészáros Gábor egész életében
írt naplót. Általában kockás spirálfüzeteket írt tele, jórészt lila tintával, amely mára már elég nehezen
olvasható. A kéziratok nagy része
ma is megvan családja birtokában.
Mindennap feljegyezte a történteket,
gondolatait. Ezekből aztán ő maga
állította össze a „Visszaemlékezéseket”, melyeknek első részét még
a kassai időkben gépelte le, a többit
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már kiszabadulása után, Miskolcon
1964-68 között. A teljes sorozat hét
részből áll. Ennek hatodik része –
amely 1996-ban meg is jelent – foglalkozott az októberi eseményekkel.
A napló írása mellett a börtönévek
alatt verseket is írt, amelyeket eposz
formába rendezett. Fia, Bálint vis�szaemlékezése alapján a versek egy
részét – több száz sort – a fejében
őrizte meg kiszabadulásáig, s azután
gépelte le. A többit kis jegyzetpapírokra jegyezte fel.
S amint nézem a szép piszkos falat
Agyam már ismét verseket farag
S mikorra őröm ismét felkeres,
Kész lettem én is, elkészült e vers.

Szabadulása után Miskolcon gépelte le a művét, 1964 húsvétján fejezte
be ezt a munkát. Mészáros Gábor e
százkilencvenhét oldalból álló verses
gyűjteménye, valamint további tatai
vonatkozású 1956-os iratok a közelmúltban kerültek a Kuny Domokos
Múzeum történeti gyűjteményébe. A
dokumentumok feldolgozása jelenleg is zajlik.
A verses mű rengeteg, a korra és az
elítéltek helyzetére jellemző, konkrét, megtörtént epizódot örökít meg.
Így például a tatai raboskodás azon
momentumát, amikor a köztiszteletben álló orvost rabruhában hajtották
végig a városon ételhordás címén, a
megszégyenítés és a megfélemlítés
nyilvánvaló szándékával. Ezt a képet
a szemtanúk, a tataiak emlékezete is
őrzi:
Az egyik reggel szól az őr nekem
Az ételhordó vedret hogy vegyem
A börtönből a kávét én hozom.
Így végig kell mennünk a városon.
Sokan köszöntenek… egy nő szalad
S míg rendőrömre szór szidalmakat
A vedret – kéri – adjam át neki,
Hogy én cipeljem el nem sziveli.

A letartóztatását és börtönéveit
megörökítő versekből álló költeménye nem volt ismeretlen a történész
szakma előtt. Szívesen idézték a kádári megtorlás idejének bemutatására, a váci börtönsztrájk és annak
leverését bemutató tanulmányban is.
(Kertész Dezső-Litván György: Váci
börtönsztrájk, 1960. Visszaemlékezések és dokumentumok. Évkönyv
IV. 1956-os Intézet 1995)
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„A váci éhségsztrájkban részt vevők,
S közülük is főként a szervezők
A nép ellen nagy bűnt követtek el,
Amelyre most az állam így felel:
A bűnös most egy évig nem beszél
Rokonságával, nincs csomag, levél,
S időkedvezményt sem kaphat soha!”
így szól a BV főparancsnoka.
Mészáros Gábor költeményén végigkövethető életfilozófiája, stabil
értékrendszere. A mű egyik fő értéke annak a megjelenítése, ahogy egy
polgári világból származó értelmiségi nem hagyja megtörni magát a
kádári megtorlás legsötétebb praktikáival sem. A szerző a börtönévek
alatt is meg tudta őrizni humánus
világképét, erős hitét, amely az eposz
utóhangjában is hangsúlyosan megjelenik:
Hosszú lett, bár rövidre tervezém
És most, midőn végére értem én
Az Úrnak – látom – célja volt velem:
Sok társamon kellett segítenem,
Bármily hitványul is végeztem ezt
Ha mégis könnyebb lett néhány
kereszt
Megérte, s lelkem hálával tele,
Áldassék mindezért az Úr neve.

Schmidtmayer Richárd

A versrészleteket
Osgyáni Zsuzsanna válogatta.

egy tatai
egyetemista
pesten
Szemtanúként az
1956-os magyar
forradalomról
Előzmények
1956 őszén az akkori Kertészeti
Főiskola (ma Egyetem) III. éves hallgatója voltam. Az ötvenes évek elején
az oktatás a felsőfokú intézményekben nagy részben politikai beállítottságú volt. Hallgatótársaim között
elterjedt akkoriban ez a megjegyzés:
„Mire elvégezzük az egyetemet, már
egy almában is meglátjuk az osztályharcot”. Tanári karunk nagy része
még a korábbi idők gazdag szakmai
ismereteit kívánta átadni nekünk,
de sok kevésbé fontos ismeretanyag
is terhelte órarendünket. Jellemző
volt, hogy például Marxizmus-leninizmus c. tárgyból heti négy óra
előadást és két óra szemináriumot
tartottak, míg a szaktárgyakat csupán heti három-négy órában adták
le. Nemegyszer hangoztattuk elégedetlenségünket emiatt, és ez minden
alkalommal az „illetékesek” tudomására jutott, mert köztünk is ott ültek
a „fülek”. 1956 tavaszán a szovjet XX.
kongresszus után már bátrabban követeltük a szakmai órák számának
gyarapítását, a fővárosi értelmiségi
körökben pedig az év nyarán már
megfogalmazódtak a korabeli reformigények. Szept. 16-án Szegeden
megalakult a MEFESZ, az alakuló ülésen a budapesti egyetemek és főiskolák küldöttei is jelen voltak. Október
21-22-én a fővárosi egyetemi hallgatók is megalakították a MEFESZ helyi
szervezeteit, és elhatározták, hogy
október 23-án délutánra a Petőfi- és
Bem-szobornál diáktüntetést szerveznek.
A diáktüntetéstől a forradalom kitöréséig

Október 23-án délelőtt az egyetemeken még megtartották az előaTATAI PATRIÓTA
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Hemmerlein József, a forradalom tatai vezéregyéniségének temetése november 3-án, 34 évesen halt hősi halált (magántulajdon)

dásokat. Tapasztalt tanáraink a
„lélegzetvétel” hatására az eddig
elhallgatásra kényszerített példaképeket állították elénk, és élénken
érdeklődtek az előző este tartott
diákgyűlésről, az akkor már megfogalmazott tizenhat pontról, és a
délutánra meghirdetett tüntetésről.
Közben előkerültek a kokárdák is,
és óriási taps kíséretében kitűzték
azokat egy-egy előadótanárunk köpenyére. 23-án dél körül a rádió közölte, hogy a belügyminiszter – Piros
László — betiltotta a tervezett tüntetést. A tiltás ellenére mind a budai,
mind a pesti oldal hallgatói nemzeti
színű zászlóval vonultak fel a Műszaki Egyetem udvarára, illetve a pesti
oldalra. Itt értesültünk arról, hogy a
BM engedélyezte a tüntetést. Kopácsi
Sándor, Budapest rendőrfőkapitánya
olvasta mikrofonba az engedélyt.
Szoros kötelékben – védekezésül a
provokátorok ellen − vonultunk mi,
budaiak a Bem-szoborhoz, ahol már
Veres Péter beszélt, majd Bessenyei
Ferenc szavalt, később Sinkovics
Imre vette át Bessenyei szerepét, aki
időközben a hallgatókkal együtt a
pesti oldalról, a Petőfi-szobortól átjött a Bem-szoborhoz. Itt láttuk először, hogy késsel vágják ki a zászlókból a Rákosi-féle címereket.
A beszédek és szavalatok után az
egyetemi hallgatók tömege megindult a Duna-parton a Margit-híd felé,
közben Kossuth-nótákat és más ’48as dalokat énekeltünk. A Margit-híd
közepén nagy transzparenst láttunk:
„Csepel munkásai köszöntik a bátor
TATAI PATRIÓTA

ifjúságot”. A hídról befordultunk a
Balassi utcába a hírhedt „Fehér ház”
felé. Ez volt akkor a BM, lapos tetején
egyenruhás fegyveresek tartózkodtak. Bátorságunk kissé alábbhagyott,
egyik-másikunkban meg is fogalmazódott egy esetleges atrocitás lehetősége is, de a Gondviselés másként
határozott. A Parlament előtt már
óriási tömeg „fogadott” bennünket, a
ma már ismert szólamokat hangosan
skandálva: „Új kormányt akarunk,
Nagy Imrét az élére! Azt kérdezzük,
Pesten-Budán hova lett a magyar
urán?” Az óriási tömegben számtalan
kórus alakult, és hasonló tartalmú
mondatokat ismételgettek. A hangulat itt már arra engedett következtetni, ez már nem csupán diáktüntetés,
mintha tőlünk függetlenül jött volna
össze a nagy tömeg. A hangos követelések miatt és a tömeg szétoszlatásának reményében hirtelen lekap-

csolták a Kossuth tér közvilágítását,
de a Parlament kupolájának tetején
az ötágú csillag továbbra is fénylett.
Ez az akció olaj volt a tűzre, a sötétben a tömeg iszonyatos hangerővel
követelte: „A csillagot is eloltani”. Rövid idő után napilapokból és egyéb
papírból készült fáklyák világították
be a teret, és hamarosan felgyulladtak a közvilágítás lámpái is. A tömeg
követelései egyre erősödtek, főként
Nagy Imrét követeltük. Egyszer csak
kilépett valaki a Parlament erkélyére, és bejelentette: − Kocsi ment Nagy
Imréért! Hamarosan Erdei Ferenc jelent meg az erkélyen. „Polgártársak”
megszólítását óriási taps fogadta.
− Győztünk, győztünk – skandálta
a tömeg, majd valaki bekiabálta: −
Ruszkik haza, lesz több kaja! Az egész
Kossuth tér egységesen ismételte az
elhangzott mondatot. Kb. ötszázezren voltunk. Az erkélyen megjelent
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Sinkovics Imre, aki óriási tekintélyre
tett szert, miután a Bem-szobornál
elszavalta a Nemzeti dalt. Itt újra
elmondta. A vers alatt néma csend
volt, de a refrént egy hangon ismételte a tömeg: − A magyarok Istenére
esküszünk… Ezután elénekeltünk a
Himnuszt. Este tíz óra körül megjelent Erdei Ferenc, és bejelentette
Nagy Imrét. Nagy Imre sajnos ros�szul kezdte, „elvtársak” megszólítással. A tömeg vissza: „Nem vagyunk
elvtársak!” Sértve éreztük magunkat, nem ezt vártuk tőle. Nem tudta
átvenni a több százezres tömeg szellemét, hangulatát? Rövid beszéde is
csalódást okozott. – A párt központi
vezetősége összeült – közölte −, a
problémákat a párton belüli tárgyalásokkal kell megoldani. Mindenkit
felkért, hogy őrizze meg nyugalmát,
és menjen haza. Mi nem ezt a Nagy
Imrét vártuk, és a tömeg újrakövetelni kezdte a korábban hangoztatott
sztrájkot, majd az akkor ismert politikusokat szidalmazta, és többpártrendszert követelt. A hangulat akkor
már forradalmi volt.
Közben, amíg a Parlament előtt
tartózkodtunk, Gerő Ernő rádióbeszédében a résztvevőket „lázadó
csőcseléknek” minősítette. Akkor
még nem voltak hordozható rádiók,
így a fenyegető beszéd híre megkésve jutott el a tüntetőkhöz, közénk. A
felhördült tömeg egy része elindult a
Rádióhoz, a többiek az akkori rendszer szimbólumait, a Szabad Nép
székházát és a Sztálin-szobrot vette
célba. A Parlament elől a megfogyatkozott tömeg éjfél körül hazaindult.
Környékén már magyar harckocsizó
egységekkel találkoztunk, akik barátságosan figyelmeztettek bennünket: „Srácok, jobb, ha hazamentek,
hátha bevetnek bennünket.”
A Szalai utcán át a Bajcsy-Zsilinszky utcára, majd a Múzeum körútra
tértünk. A Nemzeti Múzeum előtt
már egy oldalára döntött villamoskocsi égett. A Rádió felől puskaropogás
hallatszott, akkor még nem tudtuk
pontosan, mi folyik ott. A Szabadság hídon gyalog mentünk keresztül
nagy tömegben. Féltünk, mert a hátunk mögött lövéseket hallottuk, szerencsére nem ránk céloztak.
A Móricz Zsigmond körtéren találkoztunk az első civilruhás fegyveres
felkelőkkel. A Fehérvári útról lövéseket hallottunk. Ekkor már tudtuk,
hogy kitört a forradalom. Már közel
voltunk a diákszállónkhoz, a Somlói
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úthoz. Egész éjszaka fegyverdörgés
hallatszott a Móricz Zsigmond körtér
felől.
Október 23-án éjszaka két óra körül diákotthonunkat megszállták
az Államvédelmi Hatóság fegyveres
katonái. Minden szobában egy-egy
fegyveres őr mellett hosszú órákig
vigyázzállásban kellett várnunk az
egyenkénti igazoltatásra. Hol voltam
este, kivel voltam, ki volt a szomszédom, hallgattam-e Nagy Imre
beszédét stb. kérdésekre kellett válaszolnunk. Közben a gumibotot és
fegyvereiket igazgatták, hogy vegyük
észre ezeket. Néha ordítva közölték:
− Köztetek is vannak piszkos ellenforradalmárok. Aki nem volt otthon,
annak felírták a nevét, mert az biztosan fegyveresen az utcán van. 24-én
hajnalban a rádió már bejelentette
a kijárási tilalmat és vele a statáriumot.
Diákotthonunk lakói, miután mi
a Gellért-hegy tetején laktunk, még
nem vettek részt a fegyveres harcokban, csak ezután, 25-én merészkedtek le a Móricz Zsigmond körtérre,
a Széna térre és a Parlament elé,
korábbi tüntetésünk helyére. Este
kaptuk hallgatótársainktól a szörnyű hírt a délelőtti Parlament előtti
sortüzekről, vérengzésekről, a mai
napig nem tudjuk, ki adott rá parancsot. Elmondásuk szerint a váratlan
sortűznek több száz áldozata volt. Ez
a szörnyűség felbőszítette a pesti tömeget, és erősen kommunistaellenes
hangulatot gerjesztett.
Visszatérek az október 23-i estére,
amikor a Parlament előtti tüntetőkhöz elérkezett a kb. egy órával korábbi Gerő beszéd. A haragos tömeg –

mint jeleztem – részben a Rádióhoz,
részben a Sztálin-szoborhoz vonult.
Többszöri nekifutásra ledöntötték
a szobrot, és traktorokkal a Blaha
Lujza térre vonszolták, majd ott szétverték darabokra. A Parlament előtti
tömeg másik része – amint már említettem – a Gerő beszéd hatására a
Magyar Rádióhoz ment a Bródy Sándor utcába.
Amiről hallomásból értesültem

A Rádiót ÁVH-s fegyveres őrség
védte, és az odaérkező tüntetőket
sortűzzel fogadta. Sérültek, halottak
feküdtek a Bródy Sándor utcában.
Hamarosan több mentőautó érkezett, a tömeg utat nyitott nekik, de
kiderült, hogy a mentők fegyvereket
hoztak az ÁVH-sok támogatására.
A tömeg megrohanta a mentőket,
és megszerezte a fegyvereket. Időközben fegyveres forradalmárok
érkeztek a Rádióhoz, és együttesen
megostromolták az épületet, szinte
szétlőtték a homlokzatot. A Rádió elesett, hamarosan bemondták a hírt,
hogy győzött a forradalom. Rövid
időn belül megszólalt a Szabad Kossuth Rádió Budapest hangja. Néhány
ismert rádióbemondó vállalta a folyamatos tájékoztatást a budapesti
állapotokról. Mivel a Petőfi Rádió
adótornya Szolnokon a kommunisták kezében volt, a Petőfi Rádió a
győri adótoronyból, valamint a pesti
stúdióból rövidhullámon is sugárzott. Így az egész világ értesülhetett
a magyarországi eseményekről a
Szabad Petőfi Rádió Győr adásából.
A Szabad Kossuth Rádióban ekkor
hangzott el többször a „Hazudtunk

November 1-jei ünnepség a hősök emlékére (magántulajdon)
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reggel, hazudtunk nappal, hazudtunk egész nap” közismertté vált
gondolat. Ezért a gondolatért néhány
bemondó később súlyos börtönbüntetést kapott, szerencsére élve
megúszták, pedig akkoriban sűrűn
osztották a kötél általi halált.
Október 25-én, bár már győzött
a forradalom, néhány helyen mégis
megjelentek a bujkáló ÁVH-sok és
véres programjaik is. A már említett Parlament előtti vérengzést is
az ő számlájukra írták akkor, és a
Kilián laktanya is az övék volt még.
Kialakultak a forradalmi csoportok
és területeik Budapesten: Móricz
Zsigmond körtér, Széna tér, Nyugati pályaudvar környéke, Baross tér,
Corvin köz stb.
Újra visszatérek október 23-ra.
Még a Parlament előtti tüntetés idején Székesfehérvárról elindult egy
ott állomásozó szovjet páncélos hadosztály egy esetleges forradalom
leverésére. Ugyanakkor Tatáról és
Esztergomból is elindult egy-egy a
szovjeteknél jóval gyengébb páncélos hadosztály korszerűtlen felszereléssel. Velük találkoztunk október
23-án késő este a Parlament előtt.
Ők figyelmeztettek bennünket. A
magyar páncélosok már 23-án éjjel
átálltak a forradalmárok oldalára, de
a szovjetek közül is nagyon sokan.
Olyan eset is előfordult, hogy 25-én
délelőtt a Móricz Zsigmond körtéren,
amikor a mai Mc’Donalds gyorsétterem helyén kenyeret osztottak a
népnek, a Karinthy Frigyes utcából a
sorban álló tömegbe lőtt egy páncélos, valószínű, hogy nem magyar volt,
mivel azok hamarabb átálltak a forradalmárokhoz. A városban több he-
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lyen is előfordultak ilyen atrocitások.
Ekkor született meg a pesti fiatalok,
a pesti srácok körében az ún. Molotov-koktél találmánya: egyliteres palack ¾ részig benzinnel töltve, kanóc
bele, meggyújtva a szovjet páncélos
alá hajítva. Biztos fegyver volt, a tank
harcképtelenné vált.
Miután győzött a forradalom, Nagy
Imre, az új miniszterelnök tárgyalt
a szovjet csapatok vezetőivel a hadsereg kivonásáról. Utóbb kiderült,
hogy ez csak látszat tárgyalás volt,
mert a szovjet csapatok csak Budapestről vonultak ki, de a város közelében állomásoztak. A főváros és
elvben az ország is tizenkét napra
felszabadult. Megalakult az új kormány Nagy Imre elnökletével, működött a közigazgatás is. Hírt kaptam,
hogy időnként alkalmi vonat indul a
Kelenföldi pályaudvarról Dunántúl
felé. Egy ilyen vonattal eljutottam Tatabányára, majd onnan egy katonai
teherautóval Tatára. A nyugalmasnak látszó időben a szovjet kormány
mozgósította az Ukrajnában állomásozó páncélos alakulatokat, és ezek
Magyarország felé vonulva átlépték a
magyar határt. A kelet-magyarországi közigazgatási szervek telefonon
jelezték Budapestnek, hogy óriási
szovjet csapatmozgások észlelhetők.
Számítottunk a megtorlásra, amely
november 4-én, vasárnap hajnalban be is következett. Még azokban
az órákban leverték a forradalmat,
szétverték a közéletet, a tisztségviselőket letartóztatták, a főváros
egyes területeit szétlőtték, a vidéket
megszállták a második világháborúhoz hasonló mértékben. Ezután
következett szörnyű megtorlásaival

a Kádár-korszak, amely az ország
külön történelmi fejezete. Az oktatás október 23-án természetesen bizonytalan időre megszűnt. A közélet,
csak a Kádár-féle hatalom megerősödésével indult újra, legutoljára az
oktatás 1957. február 15-én. A felsőfokú intézményekben – így nálunk
is – a forradalommal szimpatizáló és
abban résztvevő oktatókat és hallgatókat fegyelmi úton eltávolították.
Később sokuk ellen büntetőeljárás
indult, internálás, börtönbüntetés,
egyetemekről való végleges kizárás
volt a megtorlás.
A közélet ún. normalizálódása után
is hosszú ideig éjszakánként kijárási
tilalom volt, aki valamilyen módon
megszegte, büntetésre számíthatott.
Az egyetemi évfolyamokban fülesek figyeltek bennünket, óvatosak
voltunk velük, kerültük őket. Az én
évfolyamom 1954-ben százhúsz fővel indult, a forradalom után negyvenen hagyták el közülünk az országot.
Valamennyiük ellen büntetőeljárás
indult távollétükben. Diplomaosztásunk idején – 1959-ben – még keményen ráolvasták évfolyamunkra az
„ellenforradalomban” való részvétel
bűnét, pedig közülünk senki kezéhez
nem tapadt vér. Az ünnepségen úgymond megbocsátottak nekünk, az
itthon maradottaknak.
Dr. Nemes Lajos

A képek az 1956-os tatai eseményeket mutatják.

Dr. Nemes Lajos 1935-ben Tóvároson született, elemi- és középiskolai
tanulmányait Tatán végezte. A kertészeti egyetem elvégzése után 1959ben a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem botanikai kertjébe
nyert felvételt, ahol a szakmai fokozatok után igazgatói feladatot látott
el 1995-ig. Természettudományi
doktorátusát 1978-ban kapta meg.
Debreceni évei alatt három szakkönyvet írt, tudományos dolgozatainak száma száz körüli. Tudományos
munkásságáért kormánykitüntetést
kapott. 1995-ben nyugállományba
vonulása után visszaköltözött szülővárosa közelébe, azóta is részt vesz
városunk közéletében. 2009-ben
Tata város díszpolgára lett.
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1. kép forrás: Szépművészeti Múzeum

a mi szent mártonunk
A tataiak szívesen emlékeznek
vissza a Nagytemplom Szent Márton
napi ünnepeire és a búcsúi forgatagra a valaha Disznópiacnak nevezett
terecskén. A búcsújárás szabadulás
az emberi vonatkozások kötelékéből,
fölülemelkedés a megszokott mindennapokon (Bálint Sándor: Búcsújáró magyarok, Szent István Társulat
1994). Fontos, hogy a megélhetés
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érdekében végzett munka mellett
„a puszta létnél többet” valósítsunk
meg közösségi és vallási életük során.
Környékünk valaha része volt, még
ha csak „limese” is, az emberiség fejlődésére társadalmi, politikai és kulturális szempontból nagy hatást gyakorló Római Birodalomnak. A Duna
mint természetes határ biztos védel-

mi vonalat jelentett, ennek megerősítésére városokat és katonai erődöket építettek ki. Békés időszakban,
amikor építkezés sem zajlott, Probus
császár Kr. u. a II. században katonáival például szőlőt telepíttetett. A bor
már a rómaiaknál is kultikus ital volt,
éltek feloldó, felszabadító hatásával,
sőt úgy vélték, hogy megidézi a túlvilági életet, megjeleníti annak annyira
megismerni vágyott lehetőségét.
Pannónia provincia szentet is adott
a keresztény Európának. Márton 316
körül született pogány római családban Sabariában. 15 éves korában
beállt a római hadseregbe, katonaéveiben vitézsége mellett kitűnt a
betegek és a szegények iránti részvétével, egyszerű életmódjával. ,,Igen
jóindulatú volt társaival szemben:
csodálatra méltó szeretet, valamint
emberi mértéket felülmúló türelem és
alázatosság jellemezte. Életvitelének
szerénységét nem szükséges külön
dicsérni, mert már abban az időben
úgy élt, hogy inkább vélték szerzetesnek, mint katonának. Ezen tetteivel
annyira megnyerte magának a katonatársait, hogy csodálatos
szeretettel
forrás: kriszteso.com
vették körül. Bár még nem született
újjá Krisztusban, jó cselekedetei miatt
a keresztség várományosának bizonyult: virrasztott a betegek mellett,
segített a nyomorultakon, táplálta a
szűkölködőket, ruhával látta el a mezíteleneket, és a mindennapi élelemre
szükségesen kívül semmit sem tartott meg magának a zsoldjából. Már
ekkor sem csak süket hallgatója volt
az evangéliumnak, és nem törődött a
holnappal.” (Sulpicius Severus: Szent
Márton élete, Bencés Kiadó, 1996)
A legenda szerint Galliában, Ambianum (ma: Amiens) város kapujánál
télen – ahogy ábrázolni szokták – egy
didergő koldusnak adta köpenye felét. Tizennyolc éves korában megkeresztelkedett, húszévesen megvált
a hadseregtől és Poitiers-be a szent
életű Hilarius püspökhöz ment, hogy
felajánlja szolgálatait. Álmára hallgatván 355-ben visszatért Pannóniába – szülei ugyanis ismét Savariában
éltek–, hogy ott hirdesse Krisztus tanítását.
Mivel sosem vágyott emelkedni
az egyházi hierarchiában, cselt alkalmazva hívták el Tours-ba, ahol
végül szinte a teljes város akarata
előtt meghajolva elfoglalta a püspöki széket. Candes városában érte a
halál, ahol több napig lázasan feküdt
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hamuból készített fekhelyén elutasítván a szalmát. 397. november 8-án
szólította magához lelkét a Teremtő.
A hír, hogy Gallia apostola elhunyt,
gyorsan elterjedt, s Tours városának
lakói kicsempészték a holttestet Candesből, ahol szintén ragaszkodtak
ahhoz, hogy oda temessék. Hatalmas
tömeg búcsúzott Mártontól Toursban november 11-én, ami azóta is
emléknapja.
Erős, önálló jellem volt, nemes
egyszerűséggel és emberszeretettel, igazságérzettel és kitűnő népies
szónoki képességgel megáldva. Jólelkűsége, a betegek iránti érzékenysége miatt a katonák, koldusok és
számos mesterség védőszentjeként
is tisztelik. Ausztria, Németország,
Franciaország, Olaszország területén
számtalan templomot szenteltek az
ő titulusára. A mai Magyarország területén harminchárom település őrzi
nevében Szent alakját, ezeken kívül
hét a történelmi részeken található,
továbbá nyolcvankét templomunk
védőszentje. Kiemelkedő a szülőváros, Szombathely, ahol a források
alapján 860-ban már bizonyosan állt
a tiszteletére szentelt első temploma
keleti városrészben, a hajdan önálló
Szentmárton területén.
Fontos szerepet töltött be hazai
kultusza továbbélésében az eredetileg Győrszentmártonnak nevezett
Pannonhalma bencés apátsága, melyet még Géza fejedelem alapított
cseh szerzetesek meghívásával.
Templomát is ő kezdte építtetni,
majd Szent István idejében, 1002ben szentelték fel, s ma itt őrzik a
szent csontereklyéjét. A hagyomány
szerint a pannonhalmi várhegy mellett született, csak a XX. században
bizonyosodott be, hogy Márton szülőhelye a mai Szombathellyel azonos.
A magyarországi tisztelet igazán
jelentős pontja Szent István királyunk döntése volt, mellyel Szűz Mária mellé Szent Mártont választotta
az ország védelmezőjévé. A XI. századig a salzburgi érsekséghez tartozó Savariában már a 799-es helyi
zsinat óta meglévő hagyomány volt
elsőrendű ünnepként ülni Szent Márton napját. A középkorban a Tours-i
püspök a királyi hatalom, a királyság
védőszentjévé vált, így Szent István
király a lázadó Koppány elleni csatájában is az ő támogatását kérte. A
győzelem után Márton az Árpád-ház,
majd a magyar királyok patrónusa és
országunk védőszentje lett.
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A középkorban Szent Márton alakjának kétféle ábrázolása vált gyakorivá magyar területen: az álló alakos
katona vagy a püspökszent különböző attribútumokkal. A magyarországi
művészetben elsőként a Magyar Anjou Legendáriumban találkozhatunk
ezzel, mely Hertul mester ecsetje
által született 1320-40 körül, Károly
Róbert megbízásából, aki fia, András
herceg számára készíttetett egy kódexet. (2. kép)
Szent Márton ábrázolásainak virágkorát a 15. századra tehetjük.
Elsősorban az Imitatio Christi eszményének képviselőjeként jelenik
meg, s leginkább a szegények patrónusaként, általában püspökként,
a lúd többnyire helyet kap mellette,
ám előfordul nyársra húzott állapotban is. Ezt láthatjuk például az 1510
körüli Pannonhalmi Evangelistarium
(Forgách-kódex)
H-iniciáléjában,
ahol pásztorbotot, illetve egy nyársra
húzott libát tart kezében. (3. kép)
A rekatolizáció nyomán a 17. században erősödik fel ismét Szent
Márton hazai képi kultusza, ekkor
általában a magyar szentek sorában
jelenik meg, illetve önálló oltárképtémává is válik, s gyakori a kor nemzeti
törekvéseit alátámasztandó huszárruhás vagy magyaros öltözetű megjelenítése is. A hazát oltalmazó gesztus
figyelhető meg a Péchy Ferenc által a
győri bencés templomba megrendelt
Magyar szentek kápolnájának oltárképén 1642-ből, itt a felső régióban
Szent István ország felajánlása látható, a középső régióban egy-egy Patrona Hungariae-pajzsot tartva balról
jobbra Szent Adalbert és Márton, illetve Szent László és Imre alakja. (4. kép)

2. kép

3. kép
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A 18. században többnyire két
téma váltakozik az ábrázolások közt:
a gyógyító, csodatévő szent megjelenítése, illetve a barokk monumentalitása és teatralitása jegyében a
korábbiak mellett népszerűvé válik a
Szent Márton apoteózisa (égi felmagasztalása) téma. Ez utóbbiak közül
igen jelentős az 1772-ben Franz Anton Maulbertsch által a győri székesegyházba elkészített Magyar szentek
apoteózisa című festmény (Lovas Orsolya: Tours-i Szent Márton, KÉSZ Jel
újság 2016). (5. kép)
A szent tiszteletét a mi vidékünkön is a bencések terjesztették el.
Az ő megtelepedésüknek köszönheti
városunk a létét, hiszen kristályosodási pontja a Szent István által Márton-hegyen alapított bencés apátságnak a Vértes-Gerecse lábánál fekvő
birtokán, a jelenlegi Kálvária-domb
oldalában volt. A település neve Tata
alakban először 1221-ben fordult
elő. Egészen 1326-ig, a Csák család
uradalmához tartozott, az ő birtoklásuk idején kezdődhetett meg a
vár építése is, melynek felépítésével
majd gyakori fejlesztésével párhuzamosan Zsigmond korától zajlott
az amúgy mocsaras terület alakítása
hadászati, és halgazdálkodási meg-

4. kép

5. kép
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gondolásból.
Zsigmond király − sok más, nevéhez fűződő történet és jellemzés
mellett −a környékbeli borok első
igazi hírvivőjének is mondható, aki
hosszabb távollétei alatt is ennek a
vidéknek nedűjét fogyasztotta legszívesebben. A XIV. századtól a kedveltek között említik az esztergomit, és
ez időben a jelenlegi borvidék nevét
adó Neszmélyt és Dunaalmást övező
vidék is fénykorát élte, története egybeforrt Észak-Dunántúl és az egész
magyarság történetével. Az évszázadok során a harcoló seregeknek
mindig nagy mennyiségű bort szállítottak, s ezzel is serkentették a termelést. Mária Terézia idején is élénk
borkereskedelem folyt a környéken.
A neszmélyi bor, mely a somlói után a
legkarakteresebb volt, jól bírta a vízi
szállítást, így szinte egész Európában ismertté vált. A klosterneuburgi
apátságnak saját pincéje és szőlője
volt Dunaalmáson, és a vidék bora
még a pápa asztalára is felkerült.
A Rákóczi-szabadságharc után a
vidék birtokosai az Esterházyak Tata
és környéke fejlődésének új lendületet adtak azzal, hogy betelepítő tevékenységük révén a Dunántúli-középhegység egyes falvai 1727-től újra
benépesedtek. A német származású
telepesek hozták magukkal a szőlőtermesztés és a borkészítés otthon
bevált gyakorlatát is.
A korábbiakban Piactér névvel illetett városközpont tavalyi felújítása
során feltárt Szent Kelemen, majd
Szent Balázs plébániatemplom a XVIII. századra már szinte romos állapotú. A vidék kegyura ezt sem szemlélte tétlenül. Bár nem lelhető fel az új
templom építése közvetlen okának
tartott esemény leírása, mely a vár
leomló fala által – Márton napon
– okozott, szerencsés kimenetelű
baleset lenne, de idősebb Esterházy
József országbíró 1732 táján jelentős
összeget rendelt a felépítendő Szent
Márton püspök tiszteletére szentelt
szakrális épület javára. Egy, az 1780as években keletkezett latin nyelvű
jegyzőkönyv szerint is „ez a templom
meg van áldva és Szent Márton püspöknek (van) ajánlva”.
Végül a főoltárra Ferenc gróf utasítására nem Sabaria szülöttének
képét helyezték, ahogy a templom
alapítója szándéka szerint történni
kellett volna, ám a most látható, XIX.
századi festmény így is előkelő helyet foglal el. Johann Hermann osztTATAI PATRIÓTA

6. kép

rák festő (1794-1880) műve a főjelenetben a gazdag hímzésű ornátust
viselő püspök apoteózisát ábrázolja.
(6. kép) A kép Szent Márton életének
legjellemzőbb mozzanatát, az amiens-i városkapu előtti köpenyajándékozást is idézi. Az alsó, földi jelenet pendant-jaként egy ókeresztény
bazilika jelenik meg jelezve azt a
fordulatot, amely a koldussal való találkozás hatására egy csapásra végbement lelkében (Kövesdi Mónika:
A Nagytemplom szakrális berendezése, KÉSZ tatai csoport kiadványa
2002).
Szent Márton talán leggyakrabban
emlegetett boros védőszent, annak
ellenére, hogy életében nem volt kapcsolatban a borral. Ünnepének időpontja viszont a must kiforrásával, az
újbor kierjedésével esik egybe, melyet kiadós liba-lakomákkal és munkatilalommal is kiemelkedővé tettek.
November 11-e a néphagyományban
a jobbágytartozás lerovásának ideje,
a gazdasági év zárása, és ekkor jártak
le a munkaszerződések is. A mesterek vacsorát adtak legényeiknek, a
gazdák a pásztorokat vendégelték
meg. Az adventi idő előtti utolsó ün-

nepi étkezés, a Márton-napi lúd falatozása során megkóstolják az újbort,
mivel ennek „Márton a bírája”.
Tata plébániatemploma patrónusának tisztelete sokáig nem lanyhult, a tataiak két évtizeddel ezelőtt
még november 11-én tartották a
templom búcsúját. Mindannyiunk
örömére a megújult Kossuth tér új
lehetőségeket teremt. Idén Szent
Márton születésének 1700 éves évfordulója alkalmából emlékévet ünneplünk. Fontos, hogy a jubileumi
esztendő zárásának Tatán is legyenek emlékezetes eseményei, például
a Nagytemplomban és előtte a téren
a búcsú méltó megünneplése. Ennek
során alapvetően a hitbéli eseménynek kell, legyen nagyobb jelentősége,
annak lelki lehetőségeivel és formai
jellemzőivel, de városunk borvidéki
központ is, ezért a bor bírája napján a borkedvelők is részesüljenek
a mindenkinek valamit adni kívánó
szándék eredményeiben.
Izing László
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(1) Egy év után Ádám Sándor a Testnevelési Főiskola hallgatója lett, ahol nagyon gyorsan kamatoztatta a különböző
sportágakban meglévő sokoldalúságát.
Olyan kiválóságokkal focizott egy csapatban, mint a későbbi sokszoros válogatott
Mátrai Sándor, vagy Fridmanszki Zoltán
az FTC többszörös magyar gólkirálya, aki
nem mellesleg 1951-ben Tatán a Postás
labdarúgója is volt. Edzője sem akárki,
hiszen Csanádi Árpád évtizedekig a magyar sport első számú irányítója is volt.
A testnevelő tanári hivatás utáni vágy
azt eredményezte, hogy az államvizsgát
követően évfolyamelsőként a pályázatok
közül Tatát választotta, bár soha nem járt
a városban. 1955 szeptemberében feleségével véglegesen Tatára költöztek.
Felpezsdült az Eötvös Gimnázium sportélete

ezentúl az eötvös
sportcsarnok
viseli nevét

A Kistanító, a Spilák, az Ádám tanár úr
Ádám Sándor életéből több mint fél évszázadot Tatán élt, melyről az első találkozáskor azt mondta: „Lenyűgözött a kisváros
hangulata, a gimnázium és környezetének szépsége.” Volt testnevelő tanár, csapatjátékos, edző, a TAC szakmai elnökhelyettese, a Testnevelési Főiskola felkészítő tanára és sok minden más,
ami összefüggött a sporttal.
Egerből indult
A sikeres pálya Egerből indult, ahol
1932-ben született, és iskoláit is ott végezte. A háborús évek nagyon nehéz
körülményeket teremtettek, de a sok
nélkülözés dacára kiváló eredménnyel
végezte el a tanítóképzőt. Középiskolás
diákként már versenyszerűen úszott, at-
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letizált, kosárlabdázott, de a labdarúgásban is csillogtatta tehetségét. Tizennyolc
évesen kinevezték az Istenmezeje-Szederkény pusztára tanítónak – a helyiek
Kistanítónak hívták – , ahol a helyi bányászcsapat kapuját őrizte. „Az iskolában
laktam egy kis szobában, a falugyűlésen
úgy döntöttek, hogy minden nap másmás család hozza az iskolába az ebédet.”

Idejövetelét követően már az első évben váratlan sportsikereket ért el az iskola csapataival a megyei és országos
bajnokságokon. A kollégák – Láng Gyuláné, Keller György, Bachát László, Z. Szabó
László, Körtvélyessy László, Bíró Albert
és mások – örömmel fogadták a kivételes
képességű és aktivitású kollégát.
„Tatán 1958. október 1-én, a középfokú
intézetek közül elsőként az Eötvös Gimnázium alakította meg a sportkörét, melynek tanárelnöke Ádám Sándor lett.”(2)
Az Eötvös DSK-nak atlétika, kézilabda,
kosárlabda, labdarúgás és torna szakosztályai voltak.
A ’80-as években a gimnázium atlétikai edzéseit Papp Sándorné testnevelő
tanárral közösen vezették. Edzőségük
idejére esik Herczeg Zsolt, a gimnázium
atlétájának az országos bajnokságon távolugrásban elért második helye. Szintén
második helyen végzett Czina László a
kajak-kenu ifi VB-n és EB-n. Varga Lajos
súlyemelő pedig gimnazista korában ifjúsági magyar bajnok és csúcstartó is volt.
Mindezen eredmények mellett Ádám
tanár úr a megyei lap 1986. február 8-i
számában figyelemre méltó kritikát fogalmazott meg a középiskolák versenyeztetéséről. „Véleményem szerint a középiskolák versenyeztetési rendszere nem
épült bele a magyar sport egységes utánpótlás-nevelési rendszerébe. Akadályozza
az egyesületek munkáját, sok a „kiskapu.”
Az országos diáksportköröknek sok gazdája van.”
A nyári szünetekben több alkalommal
is vezette az iskolai építőtáborokat Balatonfüreden, ahol nem maradtak el a
sportvetélkedők sem.
Ádám tanár úr a forradalomban

„Nem tüntettem, nem szervezkedtem,
de mélységesen egyetértettem az ’56-os
Forradalom célkitűzéseivel. Alig egy éves
tanárkodásom után a tantestület beváTATAI PATRIÓTA
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TF SE labdarugó
csapata 1953-ban,
Ádám Sándor az álló
sorban balról a negyedik,
a kép jobb szélén
Csanádi Árpád edző

lasztott az iskola Munkástanácsába.” (3)
A forradalom leverése után megtorlásként mintegy tíz tanárt azonnali hatállyal
elbocsájtottak az Eötvös Gimnáziumból.
A listán Ádám Sándor neve is szerepelt,
de a város sportéletében betöltött kimagasló szerepe megakadályozta ezt. Azonban 1957. május 1-től egy hétig a pufajkások tartották fogva a tatai laktanyában,
ahol reggelente őrá bízták a fogvatartottak reggeli tornájának vezénylését. Ezt
követően pár évig a „piros betűs ünnepeken” mindig elvitték pár napra.
Újra a sport lett az első

A gimnázium tanulói ismét meghatározó szerepet játszottak a megye sportjában, és az országos bajnokságokon is
egyre jöttek az eredmények. E kiváló
szakmai műhelyre felfigyeltek a Testnevelési Főiskola vezetői is. A leendő
testnevelők közül sokan Ádám Sándor
és Nagy Lajosné (Alíz) műhelyében Tatán töltötték tanítási gyakorlatukat. „Az
1960-as római olimpia gerelyhajító bajnoka, Németh Angéla és a súlylökő Nagy
Zsigmond kezdte a sort a TF negyedéves
hallgatójaként.” (4) „A legtehetségesebb
tanulók pedig a sportegyesületekben sportoltak tovább, Hanzlik János és Varga Lajos súlyemelők, Bocskor Sándor és Tarczy
Gabriella kosárlabdázók, Molnár Gábor és
Hencz Csaba atléták, Bábos László, Sibalin
Jakab, Bakó László, Mészáros Andrea, Kuti
Csilla és Deli Rita kézilabdázók, akik hazai
és nemzetközi szinteken is eredményesen
képviselték a magyar színeket.” (5)
Ádám Sándor az ’50-es évek végétől
játékos-edző is volt a gimnázium fiú kézilabda és kosárlabda csapataiban, kézilabdában 1964-ben felnőtt bajnokságot
is nyertek. Ez a csapat adta a gerincét a
későbbi Tatai Volánnak, melynek 1971ig volt az edzője, sikert sikerre halmozva. Ekkor kapta a „Spilák” nevet is, „mert
ha játék következett az órán, csak annyit
mondtam németesen, hogy most már lehet spilázni.” (6)
Felkészítésével 1972-ben a gimnázium
gerelyhajító csapata 49,63 m-es országos csúccsal bajnok lett, melyben fia, ifj.
Ádám Sándor is kiválóan szerepelt. Az
TATAI PATRIÓTA

általa edzett csapatok közül a kézilabdások tizenegyszer jutottak az országos
döntőbe, melyben egyszer elsők, háromszor másodikok és egyszer bronzérmesek lettek.
„Tele van a fejem elképzelésekkel, tervekkel. Számomra mindig is a tanári
munka volt a meghatározó. Az életforma
megváltozásával a mai tizenévesek mozgásszegénnyé váltak. Itt az iskolában kell
rádöbbentenem őket arra, hogy a testnevelés létkérdés, preventív gyógyítás.” (7)
Egy évtizeden át Ádám Sándor vezette
nagy szakértelemmel és kivételes szervezőkészséggel az Országos Serdülő Sporttáborokat, melyeket évről évre a tatai
Edzőtáborban tartottak. Emellett rendszeresen oktatott az Országos Diák Sport
Vezetőképző táborokban is.
A szakmai munka irányítója a TAC-nál

Ádám Sándor Tatára érkezését követően nem sokkal már a Tatai Postás kézilabdacsapatában játszott Józsa Domokossal,
Karap Ferenccel, Kis Ferenccel, Major Ferenccel és Michl Oszkárral együtt.
A csapat különféle neveken sok örömet szerzett a tatai szurkolóknak. Ekkor
Tatán a nyolc sportkör húsz szakosztálya
közül mindössze kettő volt kézilabda, a
többi labdarúgó szakosztály volt. A Dolgozók Lapja 1956. 10. számában Ádám
Sándor sürgető megoldásként említette
az aránytalanságok megváltoztatását.
1957-ben, 25 évesen – amikor a fiatalok általában még aktív labdarúgók

– elvállalta a Tatai Szakszervezeti SE labdarúgócsapatának edzői feladatait. „A
játékosok zöme a volt Vörös Meteor csapatából került át.” (8)
1971-ben megalakult a város egységes
sportegyesülete, a Tatai Atlétikai Club,
melyben húsz évig végezte elnökhelyettesként a szakmai munka irányítását.
1972-73-ban az ő edzőségével nyert
megyei bajnokságot a labdarúgó csapat,
amely a következő évben az NB III-ban
szerepelt, és az azt követő évben a játékosállomány jelentős gyengülése miatt
kiesett onnét.
„Szinte újjászületek minden évben…”

A testnevelés és a sport szempontjából
fontos volt a Katonai Kollégium létesítése
Tatán, mert így a Honvédelmi Minisztérium jelentős anyagi támogatást nyújtott a
gimnázium alatti Kőporos pálya kivitelezéséhez. A terv ötlete Sándoré volt, aki
a megvalósításból is derekasan kivette
részét. Az 1988-ban átadott Kőporos
sportpálya tervezésében és a kivitelezés
folyamatában oroszlánrészt vállalt dr.
Körmendi Géza és utódja, Mészáros András igazgató is. Aztán további nagy terv
valósult meg, amikor 1989-ben megkezdődött a minden igényt kielégítő Eötvös
sportcsarnok építése, melyet 1990. augusztus 31-én adtak át. Testnevelő tanári
karrierjének egyik legnagyobb álma valósult meg ezzel.
Ádám Sándor 1992-ben ment nyugdíjba, majd ezt követően még nyolc évig
óraadó tanár volt az Eötvös Gimnáziumban.
2000-ben egyik visszaemlékezésében
azt írta, hogy „Elégedett vagyok az életemmel. Egész életemben azt csináltam,
amit szerettem. Ha még egyszer kezdeném, újra testnevelő tanár lennék.” (9)
Egy rendkívül sikeres pálya, a szakmai
elképzelések és tervek maradéktalan
megvalósítása jellemezte Ádám Sándor
tanár urat, élete példa kollégáknak, tanítványoknak egyaránt.

Tatai Volán férfi
kézilabda csapata az
1960-as évek elején,
Ádám Sándor az álló
sorban balról
a harmadik
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Ádám Sándorról mondták…
Petzke Ferenc, a Tatai TV főszerkesztője,
volt eötvösös kézilabdás:
„Nagyon jó kézilabdás évfolyam volt a
miénk. Sanyi bácsi remek érzékkel találta
meg mindenkinek a legmegfelelőbb posztját. Másodikban már országos döntőt
játszottunk, és csak három gólon múlott
a nagy siker. Harmadikban már nemcsak
tudásunk gyarapodott, hanem az „arcunk
is megnőtt”. Flegma játékkal kikaptunk a
megyei döntőben, kiestünk. Az öltözőben
rendesen megkaptuk a beosztásunkat,
nagyon szégyelltük magunkat. Voltak,
akik megsértődtek, és a legközelebbi testnevelési órán leadták a szerelést arra hivatkozva, hogy tanulniuk kell. Sanyi bácsi
csak állt, nem mozdult, ilyennek még nem
láttuk, mérges sem volt, de annyira csalódott, hogy fél mondatokra futotta erejéből. A szeme árulkodott igazán… hosszú,
néma csend következett.
- Vegyetek ki egy labdát és focizzatok! mondta. Ilyet soha nem csinált az óráján.
Nem mozdultunk.
- Vegyetek ki egy focit - mondta. Fociztunk, mert ezt kérte.
Másnap tudtuk meg, hogy a mi vesztes
meccsünket követően utasította vissza azt
az ajánlatot, amely sok edző álma: első
osztályú felnőtt csapatot edzeni. Mégis nemet mondott, mert szeretett bennünket…
diákokat.
A csapat újra összeállt, a sértődöttek
újra edzettek, Sanyi bácsi megbocsátott…
sokat edzettünk, igazi csapat lettünk, és
az országos döntőig jutottunk, ezüstérmesek lettünk. Ami ma már szépen csillog…
talán éppen ezért is.”
Sibalin Jakab, 119-szeres volt válogatott
kézilabdázó, háromszoros magyar bajnok,
1992-ben az év játékosa Magyarországon,
a TAC kézilabdacsapatának edzője, Ádám
Sándor felfedezettje:
„1979-ben az általános iskola elvégzése
után kerültem Tatára, az Eötvös Gimnáziumba. Kézilabdát előtte soha nem fogtam
a kezemben, focikapus voltam. Az egykori
nyergesújfalui általános iskolámmal bejutottunk az Úttörő Olimpia országos dön-

Eötvös Gimnázium
férfi kézilabda
csapata 1971-ben,
Ádám Sándor
a bal szélén

tőjébe, ezután több helyre is hívtak védeni,
de mindenképpen a gimnáziumban szerettem volna továbbtanulni, így kerültem
Sanyi bácsi kezei alá. Akkor mondta, hogy
én kézilabdázni fogok a gimi csapatában, amit természetesen elfogadtam, bár
fogalmam sem volt róla, mi fán terem az
egész. Kiváló, szinte tévedhetetlen érzéke,
tapasztalata volt ahhoz, hogy valakiben
meglássa a tehetséget valamely sportágban, és ezt ki is tudja hozni belőle. Minden sportágat szeretett, de azért a szíve
csücske a kézilabda volt. Mivel Sanyi bácsi
ismertette, szerettette meg velem a kézilabdát, így szinte mindent neki köszönhetek, hisz nélküle el sem kezdődött volna
mindez, teljesen másképp alakult volna
az életem. A mai napig hálás vagyok neki
ezért. Azt gondolom és remélem, hogy ő
is büszke volt rám, minden siker, amelyet
elértem, az övé is volt. Számomra a mai
napig megtiszteltetés, hogy tanítványa
lehettem.”
Maráz László, testnevelő tanár, volt kolléga:
„Először diákként, 1962-ben találkoztam Ádám Sándorral. Ez a találkozás és a
rákövetkező négy diákév döntő és meghatározó hatással volt további életemre. Azután háromszor hívott és mindháromszor
eleget is tettem az invitálásnak. Először,
mint végzős testnevelési főiskolás hallgatót keresett meg: jöjjek vissza Tatára pályakezdő testnevelő tanárként a Vaszary
Általános Iskolába. (1974) Jöttem. Másodszor a város vezetőinek nevében ajánlotta
fel, hogy az új iskola testnevelés tagozatának elindításában, megszervezésében
vállaljak irányító szerepet. Örömmel vál-

Emléktábla-avatás
fotó: Ábrahám Ágnes
Barbara
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laltam. (1983) Harmadszor az Eötvösbe hívott egy megüresedett álláshelyre,
éppen a legjobb időben. Így gondolkodás
nélkül vállaltam és jöttem. (1990)
Ő nemcsak egy tanár volt, hanem a Tanár, nemcsak egy kolléga volt, hanem a
Példa, nemcsak egy ember, hanem az iskola arculatát jelentősen befolyásoló, hagyományteremtő Ember.”
Ádám Sándor, a Kistanító, a Spilák, az
Ádám tanár úr életét a sport szeretete
és tanítása töltötte ki. Tanárként pedig
igyekezett megszerettetni a diákokkal, a
fiatalokkal a mozgást, a tehetségeket szeretettel támogatta, hogy a lehető legjobb
eredményeket hozza ki belőlük. „Arra
vagyok a legbüszkébb, hogy ezt a pályát
több mint száz diákom választotta pályafutásom idején, közöttük Éva lányom is.
Judit lányom is kitűnő sportoló lett.” (10)
Tevékenységéért sok rangos elismerésben részesült, 1996-ban Tata Városáért Díjban, 2001-ben pedig megkapta
a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést.
Ádám Sándor 2006. május 17-én hetvenhárom évesen halt meg. Tata város
képviselő-testülete által jóváhagyott Eötvös sportcsarnok róla történő elnevezése
és a létesítmény falán elhelyezésre kerülő emléktábla továbbviszi tevékenységének érdemeit.
Vámosi László

Felhasznált anyagok:
1, 3, 7, 9, 10. Ádám Sándor kézirata
2. Körmendi Géza-Süttő Olivér: Sportegyesületek
és sportélet Tata-Tóvároson 1910-1985, Tatai
Atlétikai Club 1987, 57.o.
4, 5. A Tatai Eötvös József Gimnázium Jubileumi
Évkönyve, 1990. 50.o.
6. Dolgozók Lapja, 1986. II. 8. 10. o.
8. Körmendi Géza-Süttő Olivér: Sportegyesületek
és sportélet Tata-Tóvároson 1910-1985, Tatai
Atlétikai Club 1987, 61.o.
Ötévkönyv. A Tatai Eötvös József Gimnázium és
Kollégium öt éve 2010-2015, Tata, 2015.
Fakász Tibor: A forradalom tatai krónikája,
Tata, 2006.
Tatai Televízió archívuma
Ádám Sándorné személyes közlése és a család
fotóarchívuma
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MESTERSÉGEM CÍMERE
piachódítók
A Fogaskerékgyár Kft.-t három
magyar magánszemély alapította 1992-ben. Egy bérelt
irodából indultak, és a magyar
hajtóműgyártás
felélesztését tűzték ki célul. Azóta eltelt közel huszonöt esztendő,
és ma már a legtöbb magyar
nagyvállalat megrendelőjük.
Egyedi termékeikkel sikerült
meghódítaniuk az európai piacot is, sőt egyiptomi és szíriai
kikötők daruihoz is gyártottak
már gépészeti és hajtáselemeket. Külön büszkék arra, hogy
ma is az alapítók, Kovács Tibor,
Sándor Dénes és Kovács István a cég tulajdonosai – mint
mondják, ez ritka a magyar
vállalkozások életében. Kovács
Tiborral, a cég ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
TATAI PATRIÓTA

Hol szereztek tapasztalatot a cég
elindításához?
Társaim a Hajtóműgyár szakemberei voltak, én pedig a Tatabányai
Szénbányánál szereztem tapasztalatokat. Később magánvállalkozóként
is dolgoztam, jó rálátásom volt a hazai piacra. Ebben az időszakban Magyarországon öt hajtóműgyár volt,
ám ezeket az idő különböző okok miatt felmorzsolta.

Az önök cégével nem ez történt,
’92 óta folyamatosan növekednek.
Mi a titkuk?
Sok munkával és küzdelemmel
jutottunk el idáig. Sikerült az ipar
számára olyan hajtóműcsaládot terveznünk, amellyel versenyképesek
tudunk maradni. Egyedi gyártás felé
orientálódtunk, ahol termékeinkkel
együtt a szellemi tőkét is eladjuk.
Az évek folyamán mindig kicsit előrébb léptünk, és gyakorlatilag elsők
lettünk a magyar piacon. Elmondhatom, hogy forgalmunk az elmúlt
évben átlépte az egymilliárdos küszöböt.

Nincs is Magyarországon konkurenciájuk?
Hazánkban
négy-öt
fogaskerékgyártó cég van, amelyek ugyanazzal a technikával gyártanak, mint mi.
A piac annyira megoszlik és olyan
szerencsésen alakult számunkra,
hogy a mi profilunkban nem igazán
dolgozik senki. Ipari hajtóműveket
ilyen komplex technológiával és ilyen
mértékben gyakorlatilag senki más
nem készít. Fogaskerekeket mások is
gyártanak, nem is szeretnénk, hogy
ne legyenek más fogaskerékgyártó
cégek. Nem is tudnánk az egész piacot kiszolgálni. Például van olyan
vállalkozás, amely a mezőgazdaság
részére készít termékeket. Mi ezzel
nem foglalkozunk, a szériagyártás
nem a mi profilunk.
Kiknek szállítanak hajtóműveket?
Kik a legnagyobb megrendelőik?

A legtöbb magyar nagyvállalat
használja termékeinket. Akik fontos és komoly ipari fogaskerekeket használnak, azok kivétel nélkül
megkeresnek bennünket. Beszállítója vagyunk a Mátrai Erőműnek, a
MÁV-nak, és mi gyártjuk a BKK fogaskerekűjéhez is a fogaskerekeket.
Megrendelőink köre folyamatosan
bővül, partnereink többsége vissza47
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térő ügyfél. Ha nem tudnánk ilyen
minőségben szállítani, akkor nyilván
nem hozzánk fordulnának. A versenyképes minőség megtartásában
segít 1997 óta működtetett előbb
ISO9002, jelenleg ISO9001 szabvány
szerinti minőségbiztosítási rendszerünk. Termékeink minőségét igazolják a sikeres vevői auditok. A MÁV
Q1-es beszállítói vagyunk, rendelkezünk a Russian Maritime Register
tanúsítványával, valamint DIN EN
ISO 3834-2 szerinti hegesztőüzemi
tanúsítványunk is van.

Komoly exporttal rendelkeznek.
Külföldön hol találkozhatunk termékeikkel?
Egész Európában ismernek minket, és megbíznak bennünk. Folyamatosan kapunk megrendeléseket
például Ausztriából, Belgiumból és
Németországból. Dolgozunk angol
és román cégeknek is. Különleges
alkatrészeket szállítunk Kínába, de
teljesítettünk már iraki megrendelést is. Sok export termékünk van,
de ezeknek nem mindegyikét mi
szállítjuk. Hosszú ideje együtt dolgozunk a Ganz Danubius Kft.-vel,
amely kikötői darukat gyárt a világ
minden tájára. Mi a gépészeti és a
hajtáselemeket adjuk a berendezéshez. Gyártottunk már Szíriának és
Egyiptomnak is. Jelenleg Dél-Afrikával folytatunk tárgyalásokat. A vállalkozás iránti bizalom egyre nő, és mi
megpróbálunk folyamatosan eleget
tenni a piac kihívásainak.
A Széchenyi 2020 program keretében közel negyvenmillió forint
támogatást nyertek el kapacitásfejlesztésre. Mire fordították?

Új CNC megmunkáló gépet vásároltunk. Igyekszünk folyamatosan
fejleszteni a gyártási technológiát,
hogy előre tudjunk lépni. Sokszor
pályázunk, és szerencsére már többször támogatásra érdemesnek ítélték
projektjeinket. Nemrégiben ismét
pályázatot nyújtottunk be új gépek
beszerzésére, várjuk az elbírálást. Az
elkövetkezendő években fejleszteni
szeretnénk a komplex technológiát,
amelyhez megfelelő szakemberekre
is szükség lesz. Bár már most olyan
háttérrel rendelkezünk, amellyel a
konkurencia nehezen tart lépést, de
a fejlesztés elengedhetetlen.
Nehéz jó szakembereket találni?

Kis szériás termékeket gyártunk,
ehhez elsősorban hagyományos gé48

peken dolgozó szakemberekre van
szükség: forgácsolóra, esztergályosra, marósra. Sajnos Magyarországon
jelenleg kevés a kiváló minőségű
munkára képes, egyedi gépekhez
értő szakember. Jó kapcsolatot ápolunk a szakképző intézményekkel és
a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamarával, amelyek rendszeresen irányítanak hozzánk tanulókat. Sajnos
nem tudunk célirányosan válogatni,
azokat alkalmazzuk, akiket küldenek. Volt olyan esztendő, hogy minden tanulót felvettünk, de volt olyan,
hogy egyet se, mert nem feleltek meg
az elvárásoknak. Kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a tatai régióból
foglalkoztassunk
szakembereket,
hogy lakóhelyükhöz közel dolgozhassanak.
Hány alkalmazottjuk van?

Hetven kollégánk van. Jó érzés,
hogy ennyi család megélhetéséről
tudunk gondoskodni. Úgy érezzük,
szeretnek nálunk dolgozni, jó a közösség.
A gyáruk Tatán működik, ezenkívül Budapesten is van irodájuk,
illetve Csepelen telephelyük. Nem
okoz nehézséget, hogy három
helyszínen működik a cég?

’92-ben Budapesten alapítottuk
meg vállalkozásunkat. Mára már
teljes mértékben tatainak mondható a cég. Ezt folyamatosan hangsúlyozzuk is: Fogaskerékgyár Tata. Az
itteni telephelyen bonyolítjuk a cég
forgalmának 95%-át. Budapesten
mindmáig van egy tervező irodánk,
napi kapcsolatban vagyunk az ottani kollégákkal. Csepelen forgácsoló
üzemünk van, korábban ott is folyt
termelés, de idővel minden munkát
idehoztunk. A telephelyet ma már
csak közbenső szolgáltatások helyszíneként használjuk: vannak bedolgozóink, akik a hőkezeléseket, különböző kereskedelmi áruk beszerzését
Budapesten végzik. Nekünk és nekik
is egyszerűbb a csepeli telephelyen
keresztül organizálni a szállításokat.
Mik a jövőbeni terveik?

Technikai berendezéseinket szeretnénk továbbfejleszteni, hogy még
jobb minőséget tudjunk biztosítani
a megrendelőknek. A minőséggel
eddig sem volt igazán gondunk, az
általunk gyártott termékek százalékosan mért meghibásodása megfelel
a nemzetközi elvárásoknak, kis hibaszázalékkal dolgozunk, és vállaljuk

az elromlott hajtóművek javítását is.
A 2017-es évünk már tele van megrendelésekkel. Ez igen ritka a gépipari vállalkozások körében, hogy már a
következő évre is teljesen biztosítva
van a munka. Ennek köszönhetően
mi is hosszabb távra tudunk tervezni.
Mire a legbüszkébbek?

Két tulajdonostársammal huszonöt év alatt sikerült az országnak
olyan hajtóműgyártó bázist biztosítanunk, amely a legkomolyabb feladatokat is el tudja végezni belföldön
és külföldön egyaránt. Egész Európában és a világ több pontján ismerik
a nevünket, és rendelnek tőlünk. Jó
látni, hogy a mi hajtásunk van a Lágymányosi hídon, a mi berendezéseink
biztosítják a termelést a Nitrogén
Művekben. Ha külföldre megyünk, a
kikötőkben a mi termékeinkkel mozgatják a darukat – mindez büszkeséggel tölt el. Mint ahogy az is, hogy
huszonöt éve ugyanaz a három ember a cég tulajdonosa – ez igen ritka a
magyar vállalkozások életében.
Két megyei díjjal is büszkélkedhetnek.

2015-ben
elnyertük
Komárom-Esztergom megye Príma-díját,
idén pedig a megye innovációs díját.
Örülünk, hogy ezekkel a díjakkal sikerült Tata hírnevét is öregbítenünk.
A Fogaskerékgyár Kft. vásárolta
meg a Miklós-malmot. Mi a szándékuk vele?
Reméljük, hogy egy-két éven belül
szép épület lesz belőle. Szeptemberre készül el a malomkerék, utána
az épület hátsó felújítását kezdjük
meg. Terveink szerint panzióként,
illetve étteremként fog működni. Kicsit lassabban halad a felújítás, mint
gondoltuk. Egyrészt sok akadályba
ütköztünk az engedélyezések során,
másrészt szűkre szabottak a lehetőségeink a vállalkozás folyamatos karbantartása mellett, ugyanis a technológia fejlesztése a gyárban hatalmas
összegeket emészt fel.
Mivel tölti szabadidejét?

Szívesen járok szaunázni a Fényes-fürdőre. Horgászni is szeretek, illetve ötven éve oszlopos tagja
vagyok egy kosárlabda csapatnak,
minden héten együtt játszunk Tatabányán.

B.Á.
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konfitált malactarja almapürével, csicsókával,
kale raguval és mustármagos jus-vel
Hozzávalók 10 főre

Elkészítés

Konfitált malactarjához
• 1,5 kg malactarja
• 1 kg kacsazsír
• 10 dkg só
• 0,5 dkg fokhagyma
• 2 db babérlevél

Konfitált malactarja
A tarját sóval bedörzsöljük, és fél napig állni hagyjuk. A zsírt felolvasztjuk, és lassú tűzön a fűszerekkel konfitáljuk.

Almapüréhez
• 0,5 kg alma hámozva, feldarabolva
• 10 dkg kristálycukor
• 3 evőkanál almaecet
• 0,3 dkg gyömbér
• fél dl fehérbor
• só

Raguhoz
• 1 kg csicsóka félbevágva, megsütve
• 10 dkg kale (káposzta)
• 30 dkg főtt császárhús csíkokra vágva
• 2 evőkanál olívaolaj
• só

Almapüré
Az összes hozzávalót kevés vízzel összefőzzük, pürésítjük.
Ragu
A hozzávalókat összepirítjuk.

ESZEM-ISZOM

Pesti István Michelin-csillagos séf receptje

Jus
Összemelegítjük a hozzávalókat.
Tálalás
Az almapürét körbehúzzuk a tányéron. A ragut a tányér közepére helyezzük. A húst megpirítjuk, és a ragu tetejére tesszük. Jus-vel meglocsoljuk. Almacsíkokkal, zöld fűszerolajjal díszítjük.

Jus-hez
• 1,5 dl vörösboros jus
• 2 evőkanál mustármag forrázva
• 2 dkg vaj

„Lélek és innnovatív professzionizmus:
az igazi útitársak egy felejthetetlen gasztronómiai kalandhoz.”
Platán étterem
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