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a atán élő és alkotó
fazekas mestereknek,
akik átmentették elődeiktől a tudást és a
tataiságot is, munkájukat a vár helyett
szintén ebben az épületben fogjuk bemutatni.
ata szellemi múltját tekintve az egyik
leginkább meghatározó közösség minden
bizonnyal a piarista
közösség volt. öbb
mint kétszázötven évvel ezelőtti tatai megtelepedésük olyan hatással
volt a város életére, melynek nyomait a kommunizmus egyházi közösségeket is szétverő terrorja sem tudta
eltüntetni. a is sokan ismerik a piarista szerzetesek tatai történetét, és
talán még többen megismerik majd
a uny omokos úzeum újabb, hamarosan megjelenő kötetéből. A tatai rendház felújításának megkezdésével mi, tataiak is tiszteleghetünk a
négyszáz évvel ezelőtt alapított tanítórend előtt. A jubileumi év mottója
nevelni, hirdetni, átalakítani atán
is jól csenghet, hiszen a rendházban
ez év szeptemberében pedagógusképzést, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakot indítunk a oproni
Egyetemmel együttm ködve, városfejlesztő és turisztikai képzést az
Edutus őiskolával, pedagógus továbbképzéseket az E E és az Egri
Egyetem oktatóinak segítségével. A
szeptemberi tanévnyitón állandó kiállítás keretében mutatjuk be a tatai
piarista múltat. árhatóan az épület
ad majd végleges otthont a agyary
oltán épfőiskolai ársaságnak is,
mely képzéseit és előadásait ezentúl a nagy múltú épületben tarthatja.
ok szép további terv is körvonalazódik a rendház felújításával kapcsolatban.
ermészetesen a köszöntőmben
megfogalmazottakon túl is sok minden ad örömet napjainkban. eményeink szerint 2 1 a tatai patriótaság újabb meghatározó éve lehet.
zeretnénk, ha nemcsak a fejlesztésekben, építkezésekben, hanem
szellemi, lelki építkezésünkben,
fejlődésünkben is megnyilvánulna,
mennyire szeretjük atát
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A harmadik évfolyamba léptünk…
armadik éve jelenik meg a atai
atrióta közéleti magazinunk. Ez azt
jelenti, hogy önkormányzatunk olyan
lap megjelenését támogatja, amelyet
megszerettek az olvasók. ersze még
nagyon sokan nem ismerik, ezért
nem is szerethetik a atriótát, de
városmarketing tevékenységünk lassan talán mindenkihez eljuttatja. n,
kedves olvasó szintén sokat tehet
azért, hogy minél többen megismerjék, köszönjük, ha lapunkat ajánlja,
terjeszti.
A gazdasági városfejlesztés mellett a nem kézzel fogható, tudatos
szellemi és lelki városfejlesztésre is
nagy szükség van. dőt és energiát
kell fordítanunk eleink szellemi hagyatékának feltárására, gondozására, bemutatására, de emellett napi
feladatunk a ma élő tataiak szellemiségének, városépítő és fejlesztő
gondolatiságának segítése is. ermészetesen ez a nevelő, oktató, kutató
innovációs munka előbb vagy utóbb
kézzelfoghatóvá is válik, hiszen gyermekeink, iataljaink kit nő tanulmányi eredményeiben, egy-egy új tatai
könyvben vagy előadásban megjelenő nóvum tárgyiasul később konkrét
fejlesztés formájában is. lyen fejlesztésünk a régi ristályfürdő helyén és
a enő-malomban megvalósuló tatai
molnárok életét bemutató interaktív
állandó kiállítás, amely egyben nagy
játéktér is lesz gyermekeinknek.
gy gondoljuk, hogy a tatai malmok
története nem fejeződhet be azzal,
hogy csak könyvek lapjairól, régi képeslapokról, esetleg elbeszélésekből
ismerjük meg azokat. jra be kell
mutatnunk ezt a nemes foglalkozást.
erveink a többi tatai malom tulajdonosának is bíztatást adtak, hiszen
egyre több malomról halljuk, hogy
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legalább külsejében újra régi fényében pompázik majd.
amarosan
megújul a zégényi-, ifra-, ózsef-,
erta-malom, és a közeljövőben talán a epomucenus- és a iklós-malom is.
A atai elytörténeti Egyesület a
múzeummal karöltve nagy lelkesedéssel gy jti össze napjainkban a
tatai iparosság emlékeit. emcsak
emléktáblát avattunk a százharminc
évvel ezelőtt megalakult ata- óvárosi partestület emlékére a ossuth
téren, hanem hamarosan kiállítás is
nyílik a uny omokos úzeumban
a tatai iparosok gazdag múltjáról. A
ma vállalkozóként m ködő, életünk
apró dolgait segítő vagy tárgyainkat megjavító mesterségek m velői
nem veszhetnek el, nem olvadhatnak
bele a nagy multivilág olvasztótégelyébe. ekkora szükségünk van ma
is egy jó cipészre, fodrászra, szabóra,
lakatosra, kovácsra, asztalosra, vízszerelőre, fazekasra, pékre, cukrászra, szakácsra, halászra, parkettásra,
festő-mázolóra, fényképészre, hogy
csak néhányat említsek.
ogyan
lehetne ezekre a többnyire kihaló
szakmákra, mesterségekre nagyobb
igyelmet fordítanunk
ogyan lehetnének újra életpályamodellek
ezek is árosunkban talán senkinek
sem kell bemutatnunk a fazekasság
tatai múltját, de fenntartásához, továbbéléséhez, mai életünkhöz igazított megjelenéséhez nagyban hozzá
kell járulnunk. zeretnénk, ha a tatai
fazekasságnak új otthona lenne a
régi őfaragó-ház a azekas utcában.
ályázat segítségével a hamarosan
megújuló épületben i júságunk is
megismerheti ennek az ősi mesterségnek a szépségét, és kipróbálhatja
magát benne. öszönettel tartozunk

Michl József
polgármester
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Az új városcímer terv

A címertannal foglalkozók szerint
a címer jelképekkel írt történelem.
A címer szó a francia cimier-ből
származik. eltételezések szerint a
. században a nápolyi Anjou-ház
közvetítésével jelent meg agyarországon, vagy a
. századtól bevándorló lotaringiai telepesek terjesztették el. A
. század előtt is
felbukkantak már címerszer jelképek, de ezekre még nem létezett
külön elnevezés. A magyarországi
városok fejlődéstörténetében a címerek jelképein nyomon követhető
a királyhoz vagy a főrangú nemességhez való kötődés, így atán is. ata
kezdeteinek és nevének meghatározására legegyszer bb lenne a épes
rónika ata nemzetségéről szóló leírását igyelembe venni, mely szerint
eodatus alapította és szerelte fel a
tatai bencés monostort. „Szent Adalbert prágai püspökkel együtt ugyanis
ő keresztelte meg zent stván királyt
ezért adta annak a monostornak a
ata nevet, mert zent stván király
tiszteletből nem nevezte őt nevén, de
atának hívta ki is veszett eodatus
neve, de megmaradt ata ezért nevezik így ama klastromot is.”
A névmagyarázatok pontosításához segítségül hívhatók a korabeli
oklevelekben előforduló elnevezések a legkorábbi ota, hota, majd
később hata, hota, otis, otis. A
épes rónika szép irodalmi leírását félretéve, ha igyelembe vesszük
a korabeli települések névadását, a
legvalószín bb, hogy a korai birtokos iskolcz nemzetség ota nev
tagjától kaphatta nevét a település.
A pannonhalmi apátság 1
-ból
származó birtokösszeírásában ata
neve ugyan nem szerepel, de zent
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éter monostoráé igen. Az apátság
mint egyházi és gazdasági egység a
kiszolgáló népesség letelepedését
tette lehetővé. ata lakóinak száma a
. század elején százötven-kétszáz
főre tehető. A század végére lakossága tovább nőtt. Egy okmány említi
először jfalut, amely feltehetően a
mai óváros helyén alakult ki, tehát a
település kétközpontúsága kora középkori eredet .
A tatárjárás után a környékben
birtokos sákok szerezték meg a település egy részét, majd a
. század
elején bekövetkező királyi birtoklás,
későbbi eladományozás jelentős időszak volt a települések, így ata életében és fejlődésében is. ároly óbert
malomhelyet adományoz a gesztesi
várnagynak, majd legfőbb híveinek,
a ack iaknak adományozza a tatai
birtok jelentős részét. A kor egyik
leggazdagabb és legbefolyásosabb
családjaként atán is megkezdték
birtokközpontjuk kiépítését. A
.
század második felében a tó mellett,
a két települést mintegy összekapcsolva felépült a vár első épülete.
A településeket az oklevelek villaként, faluként említik 1 5 -ig, 1
ben azonban már tatai polgárokról
cives és vendégekről hospesekről
van szó egy oklevélben. A hospesek
a király által letelepített saját szokásjoggal bíró szabad polgárok, akik általában iparral és kereskedelemmel
foglalkoztak. sigmond király 1
ban keltezett, az apátságnak kiadott
kiváltságlevelében civitas-nak, városnak nevezi atát. 1
-től sigmond király magának tartotta meg
az árulásért kiirtott ack iak tatai
birtokait, a települést udához való
közelsége és a vértesi kedvelt va-

dászterület tette vonzóvá számára.
A magánföldesúri hatalommal szemben a királyi tulajdonlás nagyban segítette ata fejlődését.
A mezőváros mint sajátosan közép-európai képződmény átmenetet
jelentett a falu és a város között, a
. század derekától terjedt el agyarországon. A mezőváros legáltalánosabb és leglényegesebb kritériumait ályusz Elemér fogalmazta
meg
lyan település, amelynek piaa és több kevesebb kézm ves lakosa
volt, azonban az alapvető termelési
ág még mindig a mezőgazdaság . A
mezővárosok a piac mellett egyéb
gazdasági, jogi, igazgatási kiváltságot
nyertek el, amelyeket kiváltságlevélben is rögzítettek.
öbbségüknek
azonban nem maradt fenn a kiváltságlevele, így atának sem.
ehát a városi rang megszerzése
az 1 5 és 1
közötti időszakra
tehető. A
. században megszerzett
mezővárosi kiváltságokat bizonyítja
egy 1
-ből való okmányon megmaradt pecsét lenyomata. A pecséten fellelhető címerpajzs jellegzetes

ata áros pecs tje

ből
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Anjou-kori címer, amely arra utal,
hogy a város címerét és kiváltságait
a királytól kapta, erről tanúskodik a
címerkép minden alakja. obbfelén
pólya van három Anjou liliommal,
baloldalán kettős kereszt. A pólya
az rpád-házat, a liliomok az Anjouházat, a kettős kereszt a királyi méltóságot jelképezi. zerkezetében és
formájában emlékeztet a
. század
második felében adományozott assa város címerére, valamint a agy
ajos király pecsétjén és érméin fellelhető címerábrázolásokra. A pecsét körirata
M V A
E A A , azaz ata áros ecsétje.
A település középkori fejlődésének
fénykora sigmond és átyás király
uralkodása alatt teljesedett ki.
óváros címere a sáky család
újabb tatai birtokszerzésének idején
keletkezhetett, 1
után, amikor
már a két település nem volt többé
koronabirtok. óváros címere egy
jobbra ballagó bárány, a mellső jobb
lábával keresztet tartva Agnus ei .
A török hódoltság alatt a települések
részben elnéptelenedtek, további fejlődésük megakadt. 1 2 -ben az Esterházy család tatai birtokszerzése
sem kedvezett a városi lét továbbfej-

A ren szer áltás elő

c mer

lődésének. ohrbacher iklós Tata
Története 1
cím m vében írja,
hogy voltak kísérletek a két település
címerének egyesítésére az Esterházy
család címerével, de ezt heraldikai
torzszülöttnek nevezte. Az ősi Anjou-kori címert 1
-ban sizmadia
ászló jegyző a vármegye útján, királyi kegyelemmel helyeztette vissza
jogaiba . Ezt a címert a címerpajzs
felett ívelt heraldikai koronával is
használták.
1
-ban
agyary oltán elérte a két település közigazgatásának
egyesítését, megnyitva ezzel a település továbbfejlődésének lehetőségét, azonban a második világháború
megtörte ezt a kedvező folyamatot.
A közigazgatás átalakításával 1 5 .
január 1-én minisztertanácsi rendelettel átszervezték agyarország területi beosztását, a korábbi huszonöt
megyéből tizenkilencet hoztak létre,
ezzel egy időben megszüntették a
megyék, és a járási jogú városok
régi címerének használati jogát. ata
1 5 . január 2 -án az Elnöki anács
1
. számú rendeletével vált közjogilag várossá, és a hatvanas évek
elején egy mesterkélten szerkesztett
címert kapott. A címer pajzsalakja

ata áros c mere

től

csücskös, középen hasított, jobb oldalán nyolc sávban vágott, bal oldalán bástya, felette ötágú csillaggal.
Ennek a címernek a használatát a
rendszerváltás után felfüggesztették.
A épző- és parm vészeti ektorátus által némi módosításokkal jóváhagyott régi-új címertervet ata
áros nkormányzata 2 1 1. . .
számú rendeletével hagyta jóvá.
A középkori pecséteken és érmeken általában a címerpajzs szerepel, mint a tatai pecséten is, de nem
ritkák a pajzstartók, oromdíszként
megjelenő sisakok, rangjelvények és
rangjelek. A címerfejlődés folyamán
a címerpajzs alatti szalagon csatakiáltások, jelmondatok, családnevek
és településnevek is megjelentek.
apjainkban mindezeket és a tatai
címerfejlődés történetét igyelembe
véve kerülhetett sor ata város címerének újragondolására és újraszerkesztésére. Az önkormányzat által
1 1-ben elfogadott címer kiegészül
a címerpajzs tetején ívelt heraldikai
koronával, valamint a címerpajzs alján, a szalagon A A felirattal. Erősítve ezzel a település polgárainak a
várossal szembeni azonosságtudatát
és a történelmi múltjába vetett hitét.

Nagy Lajos király érmei
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ichl ózsef polgármester karácsony előtt néhány nappal videó zenetben jelentette be acebook oldalán, hogy a er let és elep lésfejlesztési pera v rogram
keretében meghirdetett öld város kialakítása cím felhívásra benyújtott pályázat kat támogatásra érdemesnek ítélték. áros nk
millió forintot nyert el az
pítők parkja megújítására.
Az elmúlt években a város már
önerőből megkezdte a park rehabilitációját, megújították a büfésor
előtti részt, sétányt építettek, új játszóteret hoztak létre a legkisebbeknek, a felnőtteknek pedig szabadtéri
edzőhelyet alakítottak ki. A városvezetés látta, hogy nemcsak a tataiak,
hanem a környékbeliek körében is
hatalmas sikert aratott a fejlesztés
kedvező időjárás esetén hétköznap
délutánonként és hétvégenként óriási tömegek keresik fel a parkot,
hogy pihenjenek, kikapcsolódjanak.
emrégiben a
keretében olyan
pályázatot hirdettek, amely zöld városrészek fejlesztését támogatja. A
felhívás újabb ötleteket adott a városatyáknak ahhoz, hogy még mi
mindennel lehetne folytatni a terület
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infrastrukturális rehabilitációját. A
projekt részletes kidolgozásába az
érintett vállalkozásokat és a helyieket is bevonták. akossági fórumot
tartottak, kérdőíves felmérést végeztek, a vállalkozókkal pedig személyesen tárgyaltak. Az igényfelmérésből kiderült, hogy a válaszadóknak
közel kétszázötvenen töltötték ki a
kérdőívet több mint a fele havonta
felkeresi az pítők parkját, legtöbb
esetben családostul látogatnak ki. A
kérdőívet kitöltők
-a nem tartja
megfelelőnek a terület jelenlegi állapotát, és javasolja a zöldfelület korszer sítését. A válaszadók háromnegyede a sportolási és szórakozási
lehetőségek bővítését támogatná. A
felmérés azt is alátámasztotta, hogy
a fejlesztés eredményeként létrejövő

közösségi teret a lakosság többsége
heti rendszerességgel használná szabadidős és rekreációs célból.
Az elképzeléseket és a helyi igényeket igyelembe véve nyár elején
benyújtották a pályázatot, amely
számos új funkciót szán az reg-tó
melletti 1 hektáros parknak. lyan
hosszú távon fenntartható helyszínt
álmodtak meg, amely a szabadtéri
szórakozási és sportolási lehetőségek széles tárházát biztosítja. A
megfogalmazott fejlesztés szorosan
illeszkedik a város agyary-tervéhez és az ntegrált erületfejlesztési
tratégiájához
, valamint a megye ntegrált erületi rogramjához
és omárom-Esztergom egye
erületfejlesztési
oncepciójához,
amelyek célja többek között a zöld7
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felületek minőségének megőrzése, a
szolgáltatások, programok bővítése,
a fenntartható fejlődés támogatása,
a turisztika fejlesztése, a társadalmi
aktivitás, befogadás és kreativitás
növelése, valamint a lakosság megtartása. Az önkormányzat néhány
nappal karácsony előtt kapta kézhez
az értesítést, hogy támogatásra érdemesnek ítélték a pályázatot.
Az elnyert összegből számos infrastrukturális fejlesztést hajtanak
végre. uplájára növelik a jelenlegi
8

kisgyermekes játszótér méretét, és
új játszóeszközöket vásárolnak. A teret a parkoló irányába bővítik, hogy
a kisgyermekes családok könnyebben meg tudják közelíteni babakocsival is. A nagyobb gyermekekre is
gondoltak, nekik a játszótér mellett
alakítanak ki egy kilencszáz négyzetméteres kalandparkot. A meglévő itneszparkot egy picit távolabb,
a parkot szegélyező fák árnyékába
helyezik át, és újabb időtálló, biztonságos és nagy teherbírású eszközök-

kel bővítik. A orostyán-ház mellett
pedig egy kétezer négyzetméteres
m anyag borítású sportpályát építenek, amelyre nagyobb rendezvények
esetén sátrat is könnyen fel lehet állítani. A projekt keretében a terület
csapadékvíz-elvezetését is megújítják egészen a eák erenc utcáig,
így a kertvárosiaknak nem kell többé félniük a nagyobb esőzésektől. A
közvilágítást is korszer sítik, energiatakarékos lámpatestekkel látják
el a parkot. A nyilvános illemhelyet
TATAI PATRIÓTA
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fot k: omokos A la

is felújítják, amely nélkülözhetetlen
egy ekkora tömeget kiszolgáló szabadidős parkban. A fejlesztés keretében további padokat és hulladéktárolókat helyeznek ki. erékpártárolót
is terveznek, sőt az önkormányzat
már esetleges kerékpárkölcsönzőről
is tárgyal. A projekt keretében új növényeket is telepítenek ide.
A fejlesztéssel párhuzamosan a orostyán-házat is felújítják, erről már
meg is állapodott az önkormányzat a
tulajdonossal, a értesi Erdő rt.-vel.
TATAI PATRIÓTA

tt olyan kereskedelmi és szolgáltató
helyiséget alakítanak ki, ahol helyi
termékeket is lehet majd vásárolni.
Az önkormányzat az pítők parkjának fejlesztését komple módon
képzeli el, vagyis elképzelhetetlennek tartja a terület megújítását
anélkül, hogy ne korszer sítené a
mellette lévő parkolóhelyet is. ivel
a jelenlegi pályázat erre nem biztosít
lehetőséget, saját forrásból, esetleg
másik pályázatból valósítja meg a
parkoló kialakítását, illetve rehabi-

litációját, úgy, mint a park tér igyelő
rendszerének kiépítését is.
Az építkezés 2 1 őszén kezdődik, és várhatóan jövő év közepéig
tart. A városvezetés a fejlesztéssel
elsősorban a helyi családoknak akar
kedvezni, de természetesen mindenkit vár, aki kikapcsolódni, pihenni jön
hozzánk.

9

KÖZELKÉP
10

TATAI PATRIÓTA

agy ános szobrászm vész nyolcvanéves korában
döntött úgy, hogy
elvidékről visszatér Magyarországra, hogy itt teljesítse ki életm vét.
Tata Város Önkormányzata aszary ános festőm vész egykori villájában
biztosít neki alkotóházat és lakhelyet, ennek fejében a városnak adja alkotásait. ldetésének tekin , hogy nemcsak
a magyar, hanem a keresztény európai kultúra megmentésén is dolgozzon, ezért a történelemből, az irodalomból,
valamint a vallásból merít ihletet.
fot k: omokos A la
TATAI PATRIÓTA
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Jó egy éve költözött be a Vaszary-villába. Miért fogadta el a város
meghívását?
Egész életemben úgy kellett élnem,
hogy kisebbséghez tartozom, utolsó,
megvetett, jogtalan ember, sőt háborús b nös vagyok. étkeim közt szerepelt, hogy anyámmal már tízéves
koromban tüntettem a magyar iskoláért. indig is igyekeztem becsületes ember maradni, de mégis engedetlen duhajnak tartottak, mert nem
léptem be a pártba, és az egyháznak
sem fordítottam hátat. ázadásom
egészen az átköltözésemig, nyolcvanéves koromig tartott, ezért nem is
kaptam olyan munkát, amelyet megérdemeltem volna. a kaptam is szép,
nagy megbízásokat, azokat mindig
elvették tőlem. elefáradtam ebbe,
nem volt lehetőségem a feladatnak
megfelelő módon megvalósítani az
álmaimat. özben azt láttam, hogy
a velem egykorú m vészek agyar-
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országon gyönyör szobrokat készítenek, kiélhetik magukat, elkészíthetik és elmondhatják gondolataikat.
Aztán volt egy álmom arról, hogy
most már elég, tessék kiteljesíteni
munkádat, életm vedet. Elkezdtem
keresni a lehetőséget, hogy miképpen tudnám megvalósítani ezt. udtam, hogy ott nem fog menni, mert a
magyar kultúra kisebbségi területen
mindig idegen kultúra marad. A szlovákoknak pedig nem érdekük, hogy
teret adjanak annak.
Otthonra lelt Tatán?

gen, megkaptam a várostól a felújított aszary-villát, ahol dolgozhatok, ahol még megvalósíthatom
álmaimat. serébe atára hagyom alkotásaimat. indig is arra vágytam,
hogy munkáim egyben maradjanak,
nem szeretném, ha az Ecseri piacon
árulnák vagy sokszorosítanák. tt
ígéretet kaptam erre.

Milyen álmai vannak még?
ég akár negyven évre való tervem
van, egyik nagy álmom Esterházy
ánoshoz kötődik, akit előbb-utóbb
szentté fognak avatni. asisztának
kiáltották ki, mert a szlovák parlamentben egyedüliként megtagadta,
hogy aláírja a zsidók kitelepítéséről
szóló törvényt. A többi képviselőt,
aki aláírta, nem nevezték fasisztának.
a az ő elképzelései teljesültek volna, akkor ma Európában olyan béke,
szeretet uralkodna, amelyet risztus
képzelt el. zeretném, ha az ő álma
valóra válna. iszen olyan tiszta, élő
gondolatai vannak, amelyek megmentenék az európai kultúrát nemcsak az idegen inváziótól, hanem
a belső birkásodástól is. indenki
tanulhatna tőle a kisebbség-többség együttéléséről. A morva-lengyel
határon lévő mirovi kastélybörtönben halt meg, ahol már rabtársai is
szentként tisztelték. A ibliában,
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szentképeken, imákban húzott alá
sorokat, így üzengetett kifele a börtönből családjának. olnár mre feldolgozta ezt, s ebből megszületett
Esterházy szenvedésének története,
amely stennel való kapcsolatáról
szól. Ehhez szeretnék elkészíteni egy
kálváriát irovban, ahol már emlékhelyet állítottak neki. Ez egészen más
lenne, mint a megszokott kálvária,
fordított lenne, ugyanis nem felfele,
hanem lefele menne, a legmélyebb
pontján állna Esterházy. A helység
közös zarándokhelye lehetne a magyaroknak, lengyeleknek, cseheknek
és szlovákoknak. Esterházy ugyanis
lengyelek, zsidók, csehek, szlovákok
százait mentette meg, nem beszélve
arról, hogy édesanyja lengyel grófnő
volt.
Budapesten, a XII. kerületben már
van egy Esterházy-szobra, ott milyennek ábrázolta?

K

T

Azt az Esterházyt formáltam meg,
akit elfogtak és elvittek zibériába.
Alsónem jén észrevették a gró i címer hímzést, azt hitték, király. eztelenre vetkőztették, és úgy vitték a
sarkkörön túli hideg pokolba . Aztán
valaki rádobott egy rossz katonakabátot. zibériában ólommérgezést és
tüdőbajt kapott, kihullottak a fogai,
negyven kilós kopasz, roncs ember
lett belőle. n ezt a meggyalázott úriembert jelenítettem meg.
Mit tekint küldetésének, amit Felvidéken nem lehetett megvalósítani?

fot : omokos A la
TATAI PATRIÓTA

elyre akarom tenni a fejekben a
magyar nép nagyságát. zeretnek
minket -talan, -telen népnek nevezni, amely mindent másoktól vett át,
a nyelvet, a kultúrát stb. omád, primitív gyilkos rablónép vagyunk tanították és tanítják rólunk. éldául
Attilánkat is ördögként ábrázolják,
mint aki szörnyektől született, mert
nem bírják elviselni, hogy ő volt az
egyik legnagyobb lovas király. tt
állt óma kapujában háta mögött a
hatalmas hadsereggel, mint aki alig
várja a pillanatot, hogy betörjön a
városba. ele szemben állt a pápa,
aki nyújtotta neki a kulcsot, és könyörgött, hogy ne bántsa ómát. Attila így szólt
reg emberrel nem
harcolok. egfordult, és azt mondta
a seregnek
ost hazamegyünk.
icsoda hatalom kell ahhoz, hogy
engedelmeskedjenek neki agy vegyük a tatárjárást, ők maguk azt tanítják, hogy egyedül a magyarok tudták megverni őket. elyre kell tenni
a magyar kultúrát. A modern korban
azért már lehet tudni, mit adtunk a

fot : brahám

nes arbara

világnak. Egy odályt, artókot ma
már nem lehet letagadni, mert munkájuknak nyoma van. indezek ellenére folyamatosan kisebbségi érzést
próbálnak kelteni bennünk, és el
akarják hitetni velünk, hogy semmi
nép vagyunk, amelynek tegnap még
nem volt kultúrája. okan vagyunk,
akik ez ellen küzdünk, mindenki a
maga területén, a maga eszközeivel.
ajd meglátjuk, mennyi valósul meg
ebből, mi kerül majd be a tankönyvekbe.

Hogyan születik a szobor, honnan
jön az ihlet?
Az emberben valahol mélyen benne vannak a gondolatok, amelyeket
bizonyos élmények, történések előcsalnak. gy volt ez saba király i
szobrával is. rbán alázs szülőházára készítettem emléktáblát.
Az avatáson ott voltak a székelyek
gyönyör en felöltözve, csoda volt
őket látni. A imnusz éneklése alatt
már mindenki könnyezett, a zékely
himnusznál pedig már sírtak. Ekkor
odafordultam a mellettem álló zász
enőhöz, aki a táblát rendelte
enő,
itt sírnak a sabán, de ő hol van
incs sehol. ajd én csinálok sabát
zékelyudvarhely főterén szoborfejek vannak, a sarkában pedig egy gerendás ácsolat. Az az ötletem támadt,
hogy a gerendák között törhetne be
a térre saba király i, aki segít a bajban. Ez a szobor a zékely himnusz
könnyeiből született.
ásik alkalommal, amikor arra
kértek fel, hogy készítsek szobrot
eethovenről
artonvásárra, rögtön eszembe jutott, hogy nemcsak
őt, hanem a halhatatlan kedvest ,
13
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nem a megformált személy, hiányzik
belőlük az alázat. a felkérnek, hogy
valakiről alkotást készítsek, az azért
van, mert pótolhatatlan.
Komoly kutatómunkát végez mil
m g ormál ala i

H

ályarabokkal fot : omokos A la

runszvik erézt is megformálom.
A magyarságnak nem mindegy, hogy
a grófnő ilyen embert ihletett, ez kihagyhatatlan. eethoven ül és zongorázik, eréz pedig rákönyököl a
zongorára és hallgatja. Ezt a csodálatos m vészt, aki ugyanakkor egy
senki, ráadásul mogorva és kellemetlen, hallgatja a iatal, gazdag grófnő.
A kettejük közötti szerelmes viszony
érdekelt, a sorsuk közötti hatalmas
feszültség.

a esszét szeretnék írni amási ronról, alaposan utánanéznék,
nemcsak a m veit olvasnám el, hanem a róla szóló összes információt is. iért lenne ez másképp a
szobrászatban
eljesen meg kell
ismernünk az embert. Az irodalmi
alkotással ellentétben nekünk egy
tőmondatban kell megjelenítenünk
a személyiséget, mindazt, aki volt.
ostanában sokan készítenek padon ülő szobrot, aki mellé oda lehet
ülni, akivel fotózkodni lehet. assán

o os og m
i l
r
mások tetszését, és ugyanazt lássák
bennük, amit Ön kigondolt?

ár
ichelangelo rájött, hogy
nem kell befejezni a m vet. A néző
ránéz a szoborra, s hozzáteszi a lelkét. mpulzust kap, amely megihleti.
gy közös alkotás jön létre. Egy személy megformálásánál fontos, hogy
már messziről ahonnan még nem
is látom az arcát tudni lehessen,
kit ábrázol. ost nagyon népszer ek
a kabátos szobrok. indenkit nagy
kabátban ábrázolnak, arra szorítkoznak, hogy az arc legyen olyan, mint a
valóságban volt, a többi nem számít.
em tartom m vészetnek azt, hogy
leveszem a szoborról a maszkot,
és ráteszek egy másikat, artókból
gyorsan Adyt csinálok. A jó szobrász
úgy formál meg valakit, hogy távolról, a mozdulataiból, tartásából fel
lehessen ismerni a igurát. ost az
is nagy divat, hogy minden embert
negyven kilós, százötven centis igurának ábrázolnak. évesen úgy
gondolják, hogy a m vész a lényeg,
14
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Lányrablás fot : omokos A la
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árai ül egy széken, és van mellette
még egy, ahova le lehet ülni. árai a
valóságban nagyon tartózkodó, rideg
ember volt. Amikor bement a nyomdába, nem köszönt, a kalapját se vette le. Amikor valaki bejelentkezett
hozzá, aggódhatott, hogy fogadja-e
egyálalán. it szólna hozzá, hogy
csak úgy odaül mellé valaki, és közös
képet készít vele Egressy éni szobrán dolgozom most omáromnak.
nemcsak zeneszerző volt, hanem
karmester, színész, szövegíró és katona is. ehéz feladat. ókairól egyszer szobrot készíteni, alkotok egy
mesélő igurát, és ő ókai. e olyan
embert, aki ennyi minden volt egy
személyben, hogyan lehet egy igurában megfogni
Milyen szobrokon dolgozik még
ezenkívül?

öbbek között a ályarabokon, ez
estre készül. A 1 . században ozsonyban elítéltek száz protestáns
lelkészt, szadista módon bántak velük, majd betegen és megnyomorítva
eladták őket gályarabnak fejenként
tíz aranyért. Egy mélyen vallásos
holland admirális pénzt gy jtött,
hogy megválthassa és kiszabadíthassa őket a rabságból. Ez volt az első
akció, amelyben nemzetközi társaság fogott össze, hogy szenvedőket
mentsenek meg. Azért készítem,
mert a latin kultúra nagyon nagy
bajban van. em lehet tovább vitatkozni a múlton, meg kell szüntetni a
vallások közötti ellentétet. ntsünk
tiszta vizet a pohárba, gyógyítsuk be

Z
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a sebeket, és próbáljuk a keresztény,
latin kultúrát valahogy megmenteni. olgozom még egy átyás király
szobron is, amely a atai vár udvarára kerülne, még tárgyalunk róla.
óháton ábrázolom, amikor écsbe
indul. ompozíciós játékokat is készítek, most éppen unor és agyar
lányrablását mintázom meg. Ezek
nem a megszokott lovasszobrok,
ahol a lovas szépen, egyenesen ül a
lovon. tt mozog a ló és a lovas is.
A ló issza r
má a s i
gyakran lóháton ábrázolja. Miért?

agyon szeretem a lovakat, békés
állatok, nem beszélve arról, hogy
nem gyilkolnak, csodálatosan szépek. ondáinkban, meséinkben a ló
táltos, társa az embernek. A lovas és
a ló együtt mondja el a tőmondatot.

fot : brahám

fot : brahám

sz
mi
mentéséért?

sz a

nes arbara

l ra m g-

róbálkozom, gondolkozom egészen addig, amíg fejbe nem ütnek.
ár a múlt század is arról szólt, hogy
ne gondolkozzunk, pedig az emberi
kultúrát nem erre találták ki. indenki valamilyen küldetéssel jön a
földre. Aki felismeri a sajátját, annak
kötelessége, hogy dolgozzon, komoly
tettekkel megköszönje a óistennek.
Azt látjuk, hogy a száz évvel ezelőtti
izmusok mindig elvettek valamit a
m vészettől. Az, hogy valaki ilyenolyan izmusban készítette a m vét,
az érdekes. Az érdekes pedig nem
m vészet. rdekes lehet egy jó vicc,
egy ötlet, de nem egy m . Az, hogy kitalálok három-négy hangot egymás
után, az még nem szimfónia. ehet,
hogy érdekes hangzat, de még nem
zenem . gy kellene megoldanunk
a dolgokat, hogy építsük az embereket, ne butítsuk őket ne elvegyünk,
hanem hozzátegyünk valamit. róbáljuk megmenteni, amit még lehet,
s várjuk a felmentő saba király it

nes arbara
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A testvérvárosi kapcsolatokról
A történelem során mindig is voltak kapcsolatok az európai városok
között. Ezek gazdasági, politikai, vagy
kulturális alapon m ködtek. A mai
értelemben vett testvérvárosi kapcsolatok közvetlenül a . világháború
után jöttek létre a háború okozta
sebek begyógyítására, a különböző
nemzetekhez tartozó polgárok közötti hidak kiépítésére. yilvánvalóvá vált ugyanis, hogy az egységes
Európa, a béke nem teremthető meg
a helyi önkormányzatok bevonása
és az állampolgárok aktív részvétele
nélkül.
A testvérvárosi kapcsolatok alapvetően a civil szféra, azaz a polgárok
kezdeményezésére épülnek, és bár a
formális együttm ködést az önkormányzatok képviselő-testületei alakítják ki, csakis azok a kapcsolatok
bizonyulnak életképesnek és hoznak
eredményt, amelyekben a lakosság,
illetve az intézmények, civil szervezetek vagy adott esetben a gazdasági
szféra szereplői aktívan részt vesznek, és amelyeket ténylegesen magukénak éreznek.
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A testvértelepülési kapcsolatok
szellemiségéből adódóan az adott
testvérvárosi kapcsolat hivatalos
megkötésének pillanatától kezdve
mindegyik fent említett fél egyenrangúan, a maga szándékainak és lehetőségeinek megfelelően m ködik
ezen a területen. Az önkormányzat
csupán első az egyenlők között, és e
minőségében igyekszik összehangolni és lehetőségei szerint támogatni
a különféle törekvéseket.
Az Európai elepülések és égiók
anácsa igyelemmel kíséri az európai települések és önkormányzatok
közötti testvérkapcsolatok számát.
gy becsülik, hogy kb. húszezer testvérvárosi kapcsolat van ma jelenleg
Európában. igyelemre méltó érdekességként jegyezzük meg, hogy a anács által m ködtetett t inning.org
honlapon szereplő 2 1 -es adatok
szerint a kapcsolatkötésben
lakosságszámra vetítve
agyarország a második legaktívabb európai
ország az első helyen sztország
szerepel ebben az összehasonlításban . A 2 ezer lakosú ata a maga
testvérvárosi kapcsolatával jócskán

arianum ház

meghaladja a kb. 1, kapcsolat 1
ezer fős magyarországi átlagot.

Tata testvérvárosi kapcsolatkötései
árosunk testvérkapcsolatainak
története 1 5-ben kezdődött, amikor is az akkori árosi anács úgy
döntött hivatalos együttm ködést
alakít ki a hollandiai Alkmaarral. udomásunk szerint a miénk volt az
első testvérvárosi kapcsolatkötés a
magyarországi és hollandiai települések között. Alig két évvel ezután,
1
-ben a németországi erlingennel létesített testvérbarátságot
a tanácsi vezetőség. árosunknak a
nemzetközi porondon megtett ezen
első lépéseit ma már egyértelm en
politikai nyitásként, a küszöbön álló
politikai változások előjeleként értékelhetjük, annak ellenére is, hogy e
kapcsolatok megkötését és kibontakozását a szocialista rendszer szigorúan ellenőrzése alatt tartotta.
1
után a testvérvárosi kapcsolatok jelentős mértékben elősegítették a kelet-közép európai országok
nyitását a nyugat felé előmozdították az itt élők megismertetését a
TATAI PATRIÓTA
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nyugati országok lakóival, így végső
soron magát az Európai nió bővítésének ügyét is szolgálták. E folyamat
részeként városunk már meglévő
testvérvárosi kapcsolatai is megerősödtek, az első szabadon választott
önkormányzat pedig újabb két településsel kötött együttm ködési megállapodást a franciaországi ammarie-l s- ys-szel 1
-ban és az
olaszországi Arenzánóval 1
-ben.
Az ezredfordulón, 2
-ben pedig
sikerült kialakítanunk egy testvérvárosi háromszöget is
ammarie-l s- ys olaszországi testvérvárosával, ontebellunával létesítettünk
hivatalos kapcsolatot. 2
-ben a
lengyelországi i czó -val vált hivatalossá testvérvárosi együttm ködésünk.
Az Alkmaarral, erlingennel, ammarie-l s- ys-szel,
Arenzanóval,
ontebellunával és i czó -val kötött testvérvárosi szövetségünket a
nyelvükben, kultúrájukban, történelmükben, hagyományaikban különböző európai nemzetek közötti megértés, kölcsönös tisztelet és összefogás
szükségességének felismerése motiválta. A szlovákiai zőgyénnel, a romániai zovátával és a szerbiai agyarkanizsával való kapcsolatkötésre
1
-ben, 2 2-ben, illetve 2 12ben közös történelmünk, nyelvünk,
kultúránk, hagyományaink és nem
utolsó sorban a határainkon túl élő
magyarok iránti felelősségérzetünk
késztettek.
2 5-ben a
isegrádi égyek
agyarország, zlovákia, sehország és engyelország együttm ködése keretében egy, a városunkban rendezett konferencián ata,
zőgyén, i czó és a csehországi
yst ice nad l í polgármesterei
megállapodást írtak alá arról, hogy
kezdeményező és koordinációs szerepvállalásukkal támogatják a településeik és kistérségeik közötti
kapcsolatok kialakítására irányuló
erőfeszítéseket. Ezzel egy visegrádi
négyes együttm ködés részesévé is
vált városunk. ég ugyanebben az
évben, zőgyén és i czó testvérvárosi kapcsolatra lépésével pedig
egy újabb testvérvárosi hármas alakult ki városunk részvételével.
Egy rangos kitüntetés háttere – a
számok tükrében
2 1 -ban a strasbourgi székhely
Európa anács arlamenti özgy lése megosztva a németországi AlTATAI PATRIÓTA

töttinggel
ata városának ítélte az
Európa íjat. Ezt a rangos elismerést
mely tulajdonképpen egy négylépcsős kitüntetési rendszer legmagasabb lépcsőfoka minden évben
olyan településeknek ítélik oda,
melyek a legaktívabbak az európai
eszme előmozdítása terén. Az Európa íj odaítéléséről szóló hivatalos
sajtóközlemény így fogalmazott „A
omárom Esztergom megyében található ata városa testvérvárosával
kiterjedt és változatos serekap solati hálózatot hozott létre. A 2012-ben
szervezett több mint
esemény számos olyan kulturális, sport és iskolai
serét tett lehetővé, amelyek atát az
európai eszme helyi szint előmozdításának modelljévé teszik Magyarország számára.”
alóban, városunk különböző közösségeinek testvérvárosi aktivitása
a számok nyelvére is lefordítható.
Az elmúlt esztendők adatait igyelembe véve elmondható, hogy évente
alkalommal látogatnak
atára testvér- és partnervárosaink
különféle kisebb-nagyobb delegációi és csoportjai, és 2 - lehetőség

adódik arra, hogy tataiak eljussanak
valamelyik testvér- és partnervárosunkba. Az elmúlt tíz év alatt atán
és külföldön összesen több mint
találkozás jött létre a tataiak és
a testvér- és partnervárosainkban
élők között. egjegyzendő, hogy a
két testvérvárosi háromszögnek
és a visegrádi négyes együttm ködésünknek köszönhetően gyakran
előfordul, hogy egy adott testvérvárosunk képviselőivel egy harmadik
országban valamelyik közös testvér- vagy partnervárosunkban kerül
sor a találkozásra. Az utóbbi években
a testvérvárosi mozgás , a be- és kiutazás együttesen mintegy
-1
fő részvételével zajlott éves szinten.
Az elmúlt tíz év létszámadatait tekintve a következő képet kaphatjuk
arról, hogy egy-egy testvér- és partnervárosunk milyen mértékben vette ki részét ebből a népmozgásból
igyelembe veendő, hogy agyarkanizsa csak 2 12 óta testvérvárosunk,
yst icével pedig nem testvérvárosi,
hanem visegrádi együttm ködést létesítettünk .

A Tatára érkező testvér- és partnervárosi vendégek megoszlása városonként
2007-2016
Magyarkanizsa*

Alkmaar

Bystrice

Pinczów

Gerlingen
Szováta

10 év alatt 4580 testvér- és partnervárosi
vendég Tatán
Montebelluna

Dammarie
Arenzano

Szőgyén

A testvér- és partnervárosokba látogató tataiak megoszlása úti céljaikként
2007-2016
Magyarkanizsa*
Bystrice

Alkmaar

Pinczów

Szováta
Gerlingen

Montebelluna

10 év alatt 4100 tatai látogatott Tata
testvér- és partnervárosaiba

Dammarie

Arenzano

Szőgyén
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atai ersbarátok

re

a yarkanizsán

egállapíthatjuk tehát, hogy az elmúlt tíz évben zőgyén és erlingen
voltak azok a települések, ahonnan a
leggyakrabban fogadtunk vendéget,
és ahová leggyakrabban utaztak a tataiak.
Am

em mér ető sz m kka

étségtelen, hogy egy kapcsolat
annál jobb, minél többen, minél többször és minél aktívabban vesznek
részt benne. e fontosnak tartjuk
megjegyezni, hogy egy testvérvárosi
kapcsolat értékét, hasznosságát helytelen volna csupán a számok alapján
megítélni. lljon itt néhány példa
arra, hogy mit kapott ata, mit kaptak a tataiak, sőt, a környéken élők is
a legalább is a résztvevők létszámát
tekintve legkevésbé aktív testvérvárosi kapcsolatainktól
ammarie-l s- ys korábbi polgármestere, ean- laude ignon, aki egy
időben az Európa anács arlamenti özgy lésének elnöki tisztségét
is betöltötte, hívta fel igyelmünket
1
-ban az Európa íj pályázati
rendszerre, és segítette első lépéseinket a díj elnyeréséhez vezető, négy
lépcsőfokot magába foglaló úton.
Egy 2
. januári dammarie-l s-lys-i rendezvény irányította
rá a tatai városvezetőség igyelmét az
E
yermekbarát város kezdeményezésére, melyhez a tatai önkormányzati képviselő-testület egy évre
rá, 2
elején csatlakozott. A tatai
yermekbarát város éves intézkedési
tervekben kezdetektől szereplő őszi
gyermek közmeghallgatást a dammarie-l s-lys-i gyermekparlament
inspirálta.
ocs község hagyományos rendezvényének, a ocsitoló esztiválnak mintájául a montebellunai
kocsitoló verseny, a palio szolgált.
ocs önkormányzati vezetői 1
pünkösdjén egy nagyszabású tatai
testvérvárosi rendezvény keretében találkoztak és cseréltek eszmét
ontebelluna városi vezetőivel, akik
akkor még csak unokatestvéri státuszban ,
ammarie-l s- ys olasz
18

testvérvárosának
képviselőiként
vettek részt az eseményen. Az első
kocsitolást 1
-ben rendezték ocson, ata és ontebelluna pedig
2
-ben kötötte meg hivatalosan
a testvérvárosi kapcsolatot. ocs,
ontebelluna és ata kocsitolói pedig azóta is rendszeresen összemérik
erejüket és gyorsaságukat az olaszországi és magyarországi kocsitoló
versenyeken.
Arenzano városának are e monti
enger és hegyek nev , kora
őszi sporteseményét 2 1-ben vette fel hivatalos rendezvényei közé
a emzetközi yalogló iga.
bár
már az előző években is voltak tatai vendégei ligúr testvárosunk eme
legrangosabb sportrendezvényének,
ugyanebben az esztendőben, 2 1ben érkezett először meghívás Arenzánóból tatai szakácsok részére is. Az
olasz szervezők által beszerzett alapanyagokból magyar recept szerint
készült goulash ungherese immár
másfél évtizede sikert sikerre halmoz
a gyaloglórendezvényen részt vevő, a
világ minden tájáról összesereglett
sportemberek és a helyi lakosság
körében, hiszen 2 1 óta minden
évben elutaznak a are e monti-ra
a főzés tatai mesterei, legyenek akár
éttermi szakácsok, óvodai konyhafőnökök, vagy éppen igen tehetséges
amatőrök .
A 2016-os év legemlékezetesebb
eseményei

nkormányzatunk 2 1 óta minden évben történelmi-anyanyelvi
vetélkedő szervezésével is ösztönzi
a szőgyéni magyar alapiskolás diá-

A tatai s a kocsi ele áci ta jai

A ranciaorszá r l s ammarie l s ys ről ren
eze k z piskolás erseny yőztesei árizsban

kokat nemzeti-kulturális örökségük
mind alaposabb megismerésére. Az
idén áprilisban rendezett vetélkedő
így már a 1 . volt a sorban. A songrády ajos agyar anítási yelv
Alapiskola tanévzáró ünnepélyén önkormányzatunk ismét, immár hatodik alkalommal értékes 1 -1 ezer
forintos könyvcsomagokkal jutalmazta az iskolának a magyar nyelv
m velésében leginkább jeleskedő
diákjait három alsó tagozatos és három felső tagozatos tanulót. Augusztus végén a őkúti ltalános skola
azekas utcai tagintézménye bevonásával szakmai látogatásra fogadtuk
a songrády ajos agyar anítási
yelv Alapiskola és a szőgyéni szlovák tanítási nyelv alapiskola pedagógusait. A songrády ajos Alapiskola pedagógusait novemberben is

ontebellunában e y őszi test r árosi találkoz n
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vendégül látta egy szakmai nap alkalmából a azekas utcai iskola. Az
idén is, immár hetedik alkalommal
részt vett önkormányzatunk a ákóczi zövetség felvidéki beiratkozási
programjában, mely arra ösztönzi
a magyar nemzetiség családokat,
hogy gyermekeiket magyar tanítási nyelv iskolába írassák. 1 ezer
forintos támogatásunk 1 szőgyéni
kisgyermek idei iskolakezdését segítette.
A emzeti sszetartozás apján
hagyományainknak
megfelelően
határon túli magyar testvérvárosaink képviselőivel együtt tartottunk
megemlékezéseket. endégeink közrem ködtek a városi ünnepségen,
és ellátogattak tatai iskolai rendezvényekre is. A tatai megemlékezéseket követően került sor a . ata- zőgyén i júsági kerékpártúrára,
amelyen az összetartozás jegyében
a tatai bringások mellett részt vettek a távot az előző napon az ellenkező irányból már egyszer teljesítő
szőgyéni kerekesek is.
nkormányzatunk az idén 1-1 millió forint támogatással segítette a
szovátai árianum-ház fenntartását
és a zováta környékén található, villámcsapás sújtotta atyhai templom
újjáépítését.
A június végi hagyományos íz,
ene, irág esztiválnak ezúttal gerlingeni szereplői is voltak a obert
osch imnázium os allos pecial 2 tagú zsonglőr csoportja több
fellépéssel is gazdagította a rendezvény programkínálatát. A német iatalok fogadásában jelentős szerepelt
vállalt szakmai partnerként a alentum iskola.
mmáron 1 . alkalommal rendezte meg ata önkormányzata az augusztusi tehetséggondozó m vészeti
táborát tatai, szőgyéni, szovátai és
magyarkanizsai gyermekek, illetve iatalok részvételével. E táborozásnak
az a célja, hogy a résztvevőkben erősítse az egy nemzethez, közös kultúrához tartozás tudatát a gyermekek
m vészetek iránti fogékonyságára
építve. A iatalok településenként
- fő szépm vészeti és kézm ves
foglalkozásokon vettek részt, melyeket tatai, szőgyéni és magyarkanizsai
m vészek és kézm vesek tartottak.
A programot városnézés, hajókázás
és irodalmi játékok színesítették, és
közös kiállítás zárta.
A . atai inimarathon 1 km-es
utcai futóversenyre 2 1 -ban össze19
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Az alkmaari test r árosi bizo sá ta jai atán

sen 5 testvérvárosi vendég érkezett
atára, közöttük Alkmaar, erlingen,
Arenzano, zőgyén, zováta, i czó
és agyarkanizsa futói. estvérvárosi szempontból eddig ez volt a
legsikeresebb inimarathon, hiszen
mindegyik delegáció legalább egy
éremmel térhetett haza.
któber 15-én a városi önkormányzat szervezésében kiállítás nyílt
zovátán, A
A címmel. A
rendezvény címe bet szó, mely négy
településnévre utal ata, zőgyén,
zováta és agyarkanizsa nevére.
A kiállítás a atai ehetséggondozó
vészeti ábor nyolc, nagyrészt
m vészeti téren továbbtanuló, egykori résztvevőjének legfrissebb munkáit mutatta be. A megnyitón az i jú
m vészek mellett mind a négy település képviselői jelen voltak így
ata és határon túli magyar testvértelepülései a 2 1 -os évben másodszor, ezúttal Erdélyben tettek tanúbizonyságot összetartozásukról.
ovember közepén nagyon jól sikerült gerlingeni szakmai kiránduláson vettek részt a atai kistérség
településeinek polgármesterei. A
delegáció
erlingen önkormányzatának vendégeként, eorg renner
polgármester és orst Arzt képviselő vezetésével megismerkedhetett
a német önkormányzatok m ködésével, látogatást tett gerlingeni oktatási és szociális intézményekben,
gerlingeni és stuttgarti sportlétesítményekben, valamint a lud igsburgi
andrat hivatalában.
A 2 1 -os év sajnos két fájdalmas
veszteséget is hozott ata és erlingen testvérbarátságában. zeptemberben 5 éves korában elhunyt
app ándor, a atai árosi anács
20

egykori elnöke, aki 1
. szeptember 1 -án az egyik aláírója volt a ata
és erlingen közötti testvérvárosi
megállapodásnak. któber elején a
éves zabó zonja szájjal festő alkotót veszítettük el. zonjának 2 15
novemberében nyílt kiállítása erlingenben, igen nagy sikerrel. 2 1 tavaszán erlingenből adományoztak
neki életét segítő eszközöket.
2 1 végére készült el ata 2 1
címmel az év legjelentősebb eseményeit és eredményeit bemutató angol
nyelv kiadványunk, melyet a városunk iránt érdeklődő, angolul beszélő
külföldi partnereinknek elsősorban
testvérvárosainknak szánunk. Ez a
kiadványunk immár második a sorban, hiszen az év elején már elkészítettünk egy hasonló angol nyelv öszszefoglalót a 2 15-ös esztendőről is.
2017 – az évfordulók éve
erlingen és

ata testvérvárosi

kapcsolatának szomorú előzménye
egy mindkét fél számára fájdalmas
történelmi esemény volt, a magyarországi németek . világháborút
követő kitelepítése. A két település
együttm ködését
erlingen önkormányzatának képviselői kezdeményezték. erlingen a agyarországról kitelepített német közösség
baden- ürttembergi központja, így
a gerlingeniek agyarország iránti
érdeklődését is elsősorban a régi
hazával való kapcsolatfelvétel szándéka határozta meg. arminc éve,
1
-ben a testvérvárosi kapcsolat
megkötésekor
émetország még
megalázó megosztottságban,
agyarország pedig egy t rhetetlen,
illegitim politikai berendezkedésben
élt. alán éppen a küszöbön álló változások egyik előjele volt az, hogy
ata város akkori vezetősége igent
mert mondani a erlingen és ata közötti, kelet-nyugati kapcsolatkötésre. A testvérvárosi keret-megállapodást természetesen ata és erlingen
akkori tanácsi, illetve önkormányzati
vezetői írták alá, tartalommal viszont
a testvérvárosi mozgalom szellemiségének megfelelően már maguk a
tataiak és gerlingeniek töltötték és
töltik meg.
ehetetlen lenne felsorolni, hogy
három évtized alatt hány és hányféle
közös program keretében ismerkedhettek meg egymással, köthettek barátságot ata és erlingen polgárai.
vodáink, általános- és középiskoláink, egyházi közösségeink, kulturális egyesületeink, sportklubjaink,
m vészeink és persze a két város
önkormányzatának képviselői is a
statisztikák szerint évente legalább

es találkoz
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tíz alkalommal találkoznak egymással. yümölcsöző, egyre bővülő kör
szakmai együttm ködések és hoszszú ideje tartó személyes barátságok
egyaránt jellemzik kapcsolatunkat,
melynek
éves évfordulójáról őszszel, várhatóan az októberi reg-tavi
agy alászfesztivál hétvégéjén emlékezünk meg.
Az idén újabb mérföldkőhöz érkeznek városunk kárpát-medencei testvérvárosi kapcsolatai is zőgyénnel
immár 2 , zovátával 15, agyarkanizsával pedig 5 éves a testvérkapcsolatunk.
Az 1
. április 12-én kezdődött
ún. csehszlovák-magyar lakosságcsere keretében zőgyénből 1 5 magyar
családot telepítettek át agyarországra. E családok jelentős része ata
környékére került. ésőbb közülük
sokan beköltöztek atára. ata és
zőgyén önkormányzata a kitelepítettek első találkozójának megszervezésekor lépett egymással hivatalos
kapcsolatba, majd a két település
1
-ben testvérkapcsolatot kötött.
a már a ata
zőgyén együttm ködés a legintenzívebb az összes
testvérvárosi kapcsolatunk közül.
2 1 -ben a elvidékről kitelepítettek emléknapján, április 12-én ezért
nemcsak a családokat és az országot
szétszakító tragikus történelmi eseményről emlékezünk meg, hanem
arról a testvérbarátságról is, amely
mintegy a történelem pusztítására
adott válaszként
településeinket
immár két évtizede egyre erősebben
összef zi.
A hármas kárpát-medencei testvérvárosi évforduló évében és alkalmából ichl ózsef polgármester
kezdeményezésére ata, zőgyén,

r. er

enrie a alpol ármester s a et a zenekar i cz

agyarkanizsa és zováta delegációi együtt vesznek részt pünkösdkor
amely 2 1 -ben egybeesik a emzeti sszetartozás apjával az összmagyarság legjelentősebb vallási
eseményén, a csíksomlyói búcsún.
m természetesen a tatai találkozás öröméről sem szeretnénk

ban

lemondani, ezért a íz, ene, irág
esztivál hétvégéjén vendégül látjuk
városunkban zőgyén, zováta és
agyarkanizsa delegációit. A testvérvárosi találkozóra
sszetartozunk címmel szeretnénk elkészíteni
egy terjedelmesebb kiadványt, mely
bemutatja, hogy kárpát-medencei
kapcsolatai révén városunk milyen
módon vesz részt a magyarság nemzeti összetartozásának erősítésében.
E kiadvánnyal egyben az is a célunk,
hogy az eddigi eredményeink dokumentálása mellett elősegítsük
kapcsolataink továbbépítését, kiszélesítését a atáról, zőgyénről,
zovátáról és agyarkanizsáról, valamint e települések mindazon intézményeiről és szervezeteiről szóló információkkal, amelyek fontos
szerepet játszanak vagy játszhatnak
kapcsolataink alakításában.
A képek a ikk szerzőjének fotóar hívumából valók.

ulyásle est k nálnak a tataiak Arenzan ban a
TATAI PATRIÓTA

are e mon ren ez nyen
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árta anyakönyvvezető fot : uhász A la

Sokan azt hiszik, az anyakönyvvezetők fő feladata a házasságkötések ceremóniájának levezetése. étségkív l
m nkáj knak ez a leglátványosabb része, főleg itt atán, amelyet manapság esk vővárosként is emlegetnek, olyan népszer a házas landók körében. ermészetesen emellett számos teendőj k van még, élet nk
minden jelentősebb állomásánál jelen vannak sz letés nktől halál nkig.
A AE

árosunkban az anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatokat a atai
özös
nkormányzati
ivatalban
eidekker rsolya látja el teljes állásban. ivel ata természeti adott-
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ságai és kiváló vendéglátóhelyei
miatt nagyon népszer a házasulandók körében, munkáját enei árta
anyakönyvvezető segíti, aki a hétvégi
házasságkötéseknél m ködik közre.
indkettőjüknek körülbelül kilencven
előjegyzett esküvője van erre az évre,

és ez a szám a tavasz közeledtével tovább növekszik. ostanság a májusi és
a szeptemberi esküvőből van a legtöbb.
agyarországon 2 1 első tizenegy
hónapjában
2 házasságkötést
anyakönyveztek, 11 -kal többet, mint
az előző év azonos időszakában. Az
elmúlt öt évben folyamatosan növekedett a frigyre lépők száma. indenképp igyelemre méltó az emelkedés,
hiszen a 2
-es évek elején egyre
csökkent. 2 1 -ben értük el a mélypontot, amikor is mindössze 5 5
házasságkötés történt. Anyakönyvvezetőink is örömmel tapasztalják, hogy
évről évre nő a házasságkötések száma. agyarország minden pontjáról
jönnek párok, hogy ilyen szép, festői
környezetben mondják ki a boldogító igent. álunk azokban az években
is sokan kötöttek házasságot, amikor
más településeken alig-alig. 2 1 -ban
2 2 házasságkötés történt atán. A párok közül 1 -en voltak tatai lakosok,
vagyis a házasulandók egyharmada
máshonnan érkezett.
pár először
mondta ki az igent. A házasulandók között vannak egészen iatalok, de szép
számmal akadnak köztük hatvan év
körüli párok is. ostanság leginkább
a nyolcvanas születés ek házasodnak.
A házasságkötések számának növekedésében a kormányzati intézkedések is szerepet játszanak, a családi
adókedvezmény, az otthonteremtési
támogatások és az első házasok adókedvezményének bevezetése egyértelm en pozitív hatással vannak a házassági kedvre. Ezt anyakönyvvezetőink is
alátámasztják sok párral találkoznak,
akik többek között erre hivatkozva szeretnének frigyre lépni.
a két ember össze szeretné kötni
életét, harminc nappal a házasságkötés tervezett időpontja előtt be kell
jelenteni szándékukat az anyakönyvvezetőnél. e kell mutatniuk irataikat,
személyi igazolványukat, születési
anyakönyvi kivonatukat és lakcímkártyájukat, továbbá igazolniuk kell családi állapotukat, nincs-e akadálya a
házasságkötésnek. őtlen, illetve hajadon esetében az anyakönyvvezetők
saját hatáskörben tudják ezt ellenőrizni a személy- és lakcímnyilvántartási
rendszerben. Elváltnak a jogerős válási
ítéletet, özvegynek pedig az elhunyt
házastárs halotti anyakönyvi kivonatát kell bemutatnia. A harminc napos
várakozási idő alól egyedül a jegyző
adhat felmentést vészhelyzetre vagy
rossz egészségi állapotra való tekintettel. özeli halállal fenyegető állapot
esetén azonnal házasságot lehet kötni,
ha az anyakönyvvezető ki tudja keresni
az adatokat a rendszerből.
TATAI PATRIÓTA
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sk vő a álmaházban
TATAI PATRIÓTA

atán a polgármesteri hivatalban
kedden és csütörtökön munkaidőben ingyenesen lehet házasságot
kötni. A hivatal dísztermében tartott
péntek délutáni és hétvégi esküvők
alapszolgáltatásának díja 15
t.
ülső helyszíneken, de ata közigazgatási területén belül tartott esküvőkért
5
t-ot kell izetni. Ezeket a díjakat helyi rendelet szabályozza. avaly
házasságot kötöttek a hivatalon
kívül. Ezt minden esetben külön kell
kérvényezni egyző asszonytól, aki határozatban ad rá engedélyt. sak olyan
helyszínen engedélyezi az esküvő megtartását, amely méltó ehhez a fontos,
meghitt pillanathoz. egtöbb esetben
valamelyik vendéglátóhelyen szeretnék megtartani az esküvőt, de már arra
is volt példa, hogy a atai vár udvarán
rendezték meg a ceremóniát. ata éttermei, hoteljei mindent megtesznek
annak érdekében, hogy felejthetetlenné tegyék ezt a fontos napot, legyen
szó akár a díszítésről vagy egyéb speciális kérésről, mert olyan is akad bőven, például a család kutyája hozza be a
jegygy r ket, galambot röptetnek, cserépbe fát ültetnek, stb.. A párok elégedettségét mutatja, hogy viszik tovább a
város és a vendéglátóhelyek jó hírét, és
ajánlják másoknak is.
elemelő érzés részese lenni annak
a pillanatnak, amikor egy pár kimondja
az igent, nagy ajándék az élettől, hálás
vagyok érte mondja enei árta, aki
immáron öt éve m ködik közre a házasságkötéseknél. öbb éven keresztül
is atalin anyakönyvvezető mellett
segédkezett, aki körültekintően és
nagy szeretettel látta el feladatát. árta sokat tanult tőle, majd ő is vizsgát
tett. ai napig emlékszik első esküvőjére, amikor is rögtön két párt adott
össze. eidekker rsolya több mint tíz
éve dolgozik anyakönyvvezetőként, de
a mai napig elérzékenyül egy-egy házasságkötéskor. egutóbb egy keresztény-zsidó pár egybekelésénél, ahol
mindkét vallás hagyományai megelevenedtek a ceremónián.
Anyakönyvvezetőink minden egyes
esküvőt megpróbálnak egyedivé és különlegessé tenni, hogy a pár érezhesse,
ez a nap csak az övék. Annak ellenére,
hogy mindketten már akkora rutinnal
rendelkeznek, hogy bárhol bármikor
össze tudnak adni egy párt , minden
egyes esküvőre gondosan felkészülnek. A kit zött időpont előtti héten
újra találkoznak a párral, és gondosan
átbeszélnek mindent az elejétől a végéig, hogyan szeretnék a ceremóniát, kik
lesznek jelen, lesz-e élő zene, mond-e
valaki beszédet, milyen egyéb kérésük
van. A házasulandóknak személyes

23

VÁROSHÁZA
vezető előtt. avaly a tatai hivatalban
gyereket váró pár tett nyilatkozatot.
rsolya minden párt megkérdez, hogy
az elismerő nyilatkozat helyett nem
szeretnének-e házasságot kötni. Egy
apuka ne csak a születendő gyermekre
mondjon igent, hanem az édesanyára
is vallja. ok fér i elgondolkozik ezen,
és végül házasságot kötnek.
E

Heidekker rsolya anyakönyvvezető
fot : áraljai solt

kérdéseket is feltesznek, hogyan ismerkedtek össze, ki mivel foglalkozik,
együtt élnek-e, van-e közös gyerek,
hogyan képzelik el a közös jövőt. Erre
azért van szükség, hogy megismerjék
a párt, és az esküvőn minél személyesebben tudjanak hozzájuk szólni.
inden egyes párkapcsolatnak sajátos története van, amelyet soha
senki máséhoz nem lehet hasonlítani
mondja rsolya , mint az ő házasságuk, olyan biztos, hogy nincs még egy.
Az esküvő a házassági anyakönyvi kivonat átadásával fejeződik be, az
anyakönyvvezető ilyenkor még néhány
útravalóval látja el a párt. árta azt
szokta kívánni, hogy sok-sok év múlva is úgy üljenek egymás mellett, és
ugyanolyan tisztán és őszintén nézzenek egymás szemébe, ahogyan házasságkötésük napján.
anapság a házasságoknak körülbelül a fele felbomlik, tavaly atán
válási ítéletet jegyeztek be az anyakönyvbe. árta ennek ellenére úgy
gondolja, hogy a házasság nem elavult
intézmény, az emberek továbbra is
hisznek benne, mint a legerősebb kötelékben, s ezt semmi sem bizonyítja jobban, minthogy sokan újra házasságot
kötnek. A házasságnál semmi sem
ad nagyobb biztonságot az embernek.
Egy élettársi kapcsolatból sokkal hamarabb kilépnek, a házaspárok azonban már jobban meggondolják, főleg
ha gyermekük is van mondja. rdekes tapasztalat, hogy a második házasságot sokkal kevesebben bontják fel,
mint az elsőt, abban jobban kitartanak
folytatja az anyakönyvvezető , talán
tanultak az előzőből.
agyarországon a gyermekek fele
házasságon kívül születik, ebben az
esetben a pároknak apai elismerő nyilatkozatot kell tenniük az anyakönyv-
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Az anyakönyvvezetőknek természetesen nemcsak a házasságkötések ceremóniájának a levezetése a feladatuk,
számos teendőjük van, amelyek nem
olyan látványosak, mint egy pár öszszeadása. letünk minden fontosabb
állomásánál jelen vannak, dokumentálják születésünket, házasságkötésünket és halálunkat. Az adatokat, illetve
változásokat bejegyzik az Elektronikus
Anyakönyvi rendszerbe, amelyet 2 1 .
július 1-jén vezetett be a kormány a
gyors és hatékony adatszolgáltatás
érdekében. évváltoztatási ügyeket intéznek, apai elismerő nyilatkozatokat
fogadnak, előkészítik az állampolgársági eskütételt, amelyen jegyzőkönyvvezetőként vesznek részt, ha igény van
rá, házassági évfordulókon is közrem ködnek. Egy anyakönyvvezető a
születéstől a halálig végigkíséri az emberek életét mondja rsolya, aki soha
semmilyen más munkára nem cserélné
az anyakönyvit. eginkább az ügyfélfogadást szereti, amikor is házhoz jön a
világ, ahány ember, annyi történet, és
mindenkitől lehet tanulni mondja
én csak kérdezek, az emberek pedig
megnyílnak, és egész életüket iderakják ebbe a szobába .
avaly a napi anyakönyveztetési feladatok és az ügyfélforgalom ellátása

alatt, illetve a hivatalos kérelmek teljesítése során összesen 2 anyakönyvi
kivonatot állítottak ki atán. Annak
ellenére, hogy a városban már régóta
nincsen szülészet, és születési anyakönyvi kivonatot ritkán bocsájtanak ki,
a város vezetése minden újszülöttet,
akit szülei tatai otthonukba hoznak
haza, oklevéllel köszönt. ifejezi örömét, hogy városunk lakossága újabb
gyermekkel gyarapodott, aki ezentúl
köztünk, velünk él. 2 1 -ban három
olyan gyermek született, akit itt anyakönyveztek. ét baba tervezetten otthon született, egy pedig váratlanul a
város egyik benzinkútján. Egyébként
hasonló módon köszönti a város vezetése a kilencvenedik, kilencvenötödik
és századik születésnapjukat ünneplőket is. a kérik, dr. eró enrietta
alpolgármester asszony személyesen
adja át a köszöntő oklevelet.
Az elmúlt esztendőben hivatalunkban összesen 1
halálesetet
anyakönyveztek. 1 születési és 112
házassági névváltoztatási kérelmet
rögzítettek és vezettek át a nyilvántartáson, 1 külföldön történt anyakönyvi eseménnyel kapcsolatos hazai
kérelmet továbbítottak a ővárosi
ormányhivatalnak. Az egyszer sített
honosítási eljárás lezárásaként tavaly
kilencen tettek állampolgársági esküt
ata város polgármestere előtt.
Anyakönyvvezetőink mindemellett
folyamatosan biztosítják az adatszolgáltatást a evándorlási és llampolgársági ivatalnak, a özponti tatisztikai ivatalnak, a omárom-Esztergom
egyei ormányhivatalnak és a özigazgatási és Elektronikus özszolgáltatások özponti ivatalának.

dr. eró Henrietta alpolgármester sz letésnaposokat köszönt fot : brahám

nes arbara
TATAI PATRIÓTA

PORTA
fot :

a yar

áltai zeretetszol álat

Az országban elsők között jött létre a agyar áltai Szeretetszolgálat tatai csoportja. ldetés k, hogy segítsék ata és környéke rászor lóit. Szociális szolgáltatásokat
biztosítanak nekik, és lehetőség khöz mérten elsősorban természetbeni adományokkal támogatják őket. lykor pedig csak szeretet ket és jelenlét ket t dják adni,
de ez mindennél többet ér.
Huszonnyolc éve a rászorulók szolgálatában
A agyar áltai zeretetszolgálat
a kilencszáz éves múltra visszatekintő zuverén áltai ovagrend magyarországi segélyszervezete. egalakulása a émetországban élő, de
agyarországon született silla von
oeselager bárónő nevéhez f ződik,
aki az 1
-as évek végén kereste
annak lehetőségét, miképpen tudná
támogatni a rászoruló magyarokat.
ezdetben orvosi m szereket gy jtött németországi kórházakban, hazánkban pedig kereste azt a személyt,
akin keresztül megfelelő helyre tudná eljuttatni az adományokat. Ekkor
ismerkedett meg ozma mre atyával, a ugligeti zent salád lébánia
akkori plébánosával, aki segítségéről
és támogatásáról biztosította. 1
ban
émetországban létrehozta
az ngarischer
alteser aritasTATAI PATRIÓTA

ienst szervezetet. agyarországon
pedig mre atya vezetésével 1
.
február -én megalakult a agyar
áltai zeretetszolgálat Egyesület,
hazánk egyik első civil szervezete.
ég ebben az évben elindították az
akkori Európa legnagyobb humanitárius segélyakcióját. öbb tízezer
keletnémet érkezett agyarországra azzal a szándékkal, hogy többé
nem tér vissza korábbi otthonába.
A zeretetszolgálat augusztus 1 -én
megnyitotta nekik első menekülttáborát a zugligeti templom kertjében,
három hónapon át .
emberről
gondoskodott. emcsak itthon, hanem határainkon túl is segítettek. A
romániai forradalom kitörése után
segélyszállítmányokat vittek a nélkülözőknek. A kilencvenes évek elején a szétbomló ugoszlávia háborúi
idején önálló menekülttábort hoztak
létre, és támogatták a más táborokban elhelyezett hatvanezer bosnyá-

kot, horvátot és magyart. egítettek
a zovjetunióból emigráló, hazánkon
átutazó zsidóknak és a lengyelországi, valamint a kárpátaljai árvíz
károsultjainak is. A délszláv háború
idején sebesültek százait menekítették ki, iskolákat, pszichiátriai otthonokat telepítettek át, és menekültek
ezreiről gondoskodtak éveken át.
indeközben itthon megnyitották az
első hazai hajléktalanszállót, szemüveget csináltattak a rászorulóknak,
bevezették a jelzőrendszeres házi
gondozást, megnyitották az ország
első kerekesszék-javító m helyét,
és elindították a agyar áltai zeretetszolgálat
entőszolgálatát,
amely kizárólag önkéntesekkel m ködik. Az 1
-es évek közepére
kiépítették országos hálózatukat a
budapesti központ mellett ma már
hét regionális szervezete és számos
helyi csoportja van. unkájukat több
ezer önkéntessel végzik. üldetésük,
25
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Michl József polgármester és Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
özép d nántúli régiójának vezetője fot : brahám nes arbara

hogy világnézetre, nemzetiségre és
felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül természetbeni és pénzadományokkal, lelki vigasznyújtással,
tanácsadással, egészségügyi és szociális szolgáltatásokkal segítsék a
rászorulókat, hajléktalanokat, időseket, betegeket, fogyatékosokat. ktató és tematikus programjaikkal pedig
egy-egy konkrét csoportot vagy régiót érintő problémára keresik a megoldást. indemellett részt vesznek a
katasztrófavédelemben és nemzetközi humanitárius programokban.
egutóbb a szerbiai árvíz károsultjainak szállítottak új háztartási készülékeket. 2 15 nyarán és őszén pedig
az országunkon áthaladó négyszázezer migránsnak nyújtottak segítséget. zámos helyszínen egészségügyi
ellátással, élelmiszerrel, ruhával várták őket. forrás
.maltai.hu
Ételhordástól intézményfelügyeletig

A zeretetszolgálat tatai csoportja
elsők között alakult meg 1
-ben
a apucinus templomban. A csoport
tulajdonképpen az akkori plébános,
irág ános kapucinus rendfőnök
köré szerveződött, tagjai jórészt az
egyházközségből kerültek ki. ozma
mre atya a kezdetektől támogatta,
bátorította és felhatalmazta őket
arra, hogy a zeretetszolgálat keretein belül segítsék ata és környéke rászorulóit. 2 15-ben a város díszpolgári cím adományozásával köszönte
meg mre atyának a tatai intézményeknek nyújtott adományokat, valamint a magyarság lelki megújulásáért végzett áldozatos munkáját, a
bajba jutott emberek megsegítését.
A tatai csoport megalakulása után
26

rögtön munkához látott, ételt hordott a rászorulóknak. ezdetben az
Edzőtáborból szállította az ebédet,
majd a apucinus rendházban m ködő étteremből önköltségi áron.
Az önkéntesek nap mint nap tizenöt-húsz embernek vittek ebédet,
ma már több mint nyolcvan fő ellátásáról gondoskodnak. silla von
oeselagernek köszönhetően már a
kilencvenes évek elején sikerült a tataiaknak külföldi partnerekre szert
tenniük, akik több alkalommal szerveztek gy jtést, és hoztak segélyszállítmányt atára, ezek a kapcsolatok
mindmáig m ködnek. Az évek folyamán a csoport egyre több feladatot vállalt magára, az önkormányzat
szociális területen végzett munkájába is aktívan bekapcsolódott. a
már támogató szolgálatot és napközi otthont is m ködtetnek, két éve
pedig az önkormányzattal karöltve
játszókertet alakítottak ki a ázmin
iskola udvarán. Az állandó felnőtt
felügyelettel biztosított játszótér
beváltotta a hozzá f zött reményeket, sok gyermek tölti itt délutáni és
hétvégi szabadidejét. apközi otthonukban körülbelül húsz idős ember
nappali ellátásával foglalkoznak, lehetővé teszik számukra, hogy aktívan, társaságban töltsék hétköznapjaikat, mindeközben egészségügyi
állapotukat is igyelemmel kísérik.
ülönböző programokat, foglalkozásokat, kirándulásokat, előadásokat
szerveznek nekik. zámos rendezvényükre külsős érdeklődőket is hívnak és várnak. A napközi lehetőséget
biztosít a hitélet gyakorlására is, közösen imádkoznak, szentmisén vesznek részt, együtt ünneplik az egyházi
ünnepeket. A támogató szolgálattal a

súlyosan fogyatékos emberek életét
könnyítik, saját otthonukban segítik
őket, például a fürdetésben, ebéd
előkészítésben, gyógyszeradagolásban, takarításban, ezenkívül ha szükséges, orvoshoz, ügyet intézni viszik
őket. A gyermekeket, ha igény van rá,
nap mint nap elszállítják az iskolába.
A helyi zeretetszolgálatnál gyógyászati segédeszközök bérlésére is lehetőség van, kerekesszéktől kezdve
kórházi ágyig sok mindent tudnak
biztosítani ingyen vagy némi hozzájárulás fejében a rászorulóknak.
atán nemcsak a helyi csoport
m ködik, a város otthont ad a zeretetszolgálat özép-dunántúli régióközpontjának is, amelyet ondor
ajos, a tatai szervezet vezetője irányít 2
óta. A régióközpont ügyvezetői feladatait ataki ergely látja
el, aki korábban a zeretetszolgálat
országos intézményeinek szakmai
felügyeletét segítette udapesten.
árom megye számtalan intézményéért felelnek, ezek között vannak
hajléktalanszállók, napközi otthonok, gyermekházak, átmeneti otthonok, gyermekjóléti szolgálatok,
játszókertek stb.. égióközpont lévén hatalmas feladat hárul a tatai
csoportra, mivel az összes adomány
ide érkezik, itt válogatják szét, és innen szállítják el a régió különböző
szolgálataihoz, csoportjaihoz. A zeretetszolgálatnak harmincnégy tagja
van atán, ezenkívül számos önkéntes segíti munkájukat, nagyobb akciók, adományok gy jtése alkalmával
százötven-kétszáz embert is meg
tudnak szólítani és munkára fogni.
Ezenkívül egyre több diák jelentkezik, hogy a kötelező ötven órás önkéntes munkát a zeretetszolgálatnál végezze.
Az országos zeretetszolgálat idén
újabb feladatot bíz a régióközpontra.
Az elkövetkezendő években több állami fenntartású intézmény kerül át
egyházi és civil fenntartóhoz, így a
zeretetszolgálathoz is. A kormányzat ily módon is szeretné javítani a
szolgáltatás minőségét és a hozzáférési esélyeket, csökkenteni a fenntartás költségeit, valamint erősíteni
a diakóniai szellemet, amely a szolgálatot, a gyámolítást, törődést jelenti, az ember és az ge szolgálatát.
A agyar áltai zeretetszolgálat
vállalta, hogy országos szinten ebből
ezerszáztizenhat férőhelyet átvesz.
A özép-dunántúli régióban két intézmény van, az esztergomi öldTATAI PATRIÓTA

PORTA
fenyő dősek tthona és egy másik
asaharcon, ezeket érinti a fenntartói csere, ahol összesen százötvenöt
emberről gondoskodnak.
ondor
ajos régióvezető úgy véli, az átvétel
komoly kihívást jelent a régióközpontnak, hiszen eddig nem volt bentlakásos intézményük. A két idősek
otthonával megnő a régió költségvetése, 1, milliárd forintból gazdálkodnak majd, és jelentősen nő az alkalmazottaik száma is. Első lépésben
az országos zeretetszolgálat veszi
át az intézményeket, hogy az egyes
régióközpontoknak legyen idejük
beletanulni az új feladatkörbe. övő
évtől pedig már teljesen ők látják el a
felügyeleti munkát. A tatai szervezet
és a régióközpont irodája már elég
sz kösen fér el a asút utcai ingatlanban, itt m ködik a napközi otthon
is, továbbá itt van az osztóhelyiség
és az egyik raktár. A megnövekedő
feladatok miatt a közeljövőben új
épületre lesz szükségük, az utcában
vásárolnak meg egy házat, amelyet a
tulajdonos kedvező feltételekkel ad
el nekik, már meg is egyeztek róla.
Támogatások, adományok

A zeretetszolgálat m ködésének
költségeit több forrásból biztosítják.
Egyrészt az általuk fenntartott intézmények normatív állami hozzájárulásban részesülnek, másrészt a helyi
önkormányzatok is támogatják őket,
mivel szociális feladatokat látnak el,
illetve vállalnak át. Ennek mértéke
településenként változik, a városvezetéstől függ, mennyire értékeli és
tartja fontosnak a település lakóiért
végzett munkát. armadrészt pedig
a magánszemélyek és vállalkozások
támogatásából tartják fenn magukat.
A tatai önkormányzat évente nyolc
és fél millió forinttal támogatja a
zeretetszolgálatot. A város vezetése
több fórumon is kifejezte, hogy nem
szeretné áthárítani a szociális jelleg
problémákat a civil élet szereplőire
és az egyházakra, így a zeretetszolgálatra sem, hanem szoros kapcsolat
kialakítására törekszik velük, hogy
együttesen derítsék fel a gondokat,
és keressék a megoldást. öbbek
között ezért hívták életre a zociális
erekasztalt, amelynek a szervezet
is tagja. A város elismeri, hogy a máltaiak óriási szolgálatot végeznek szociális területen, ezért a korábbiakhoz képest fokozottabban szeretné
igénybe venni szabad kapacitásukat
TATAI PATRIÓTA

a szociális ellátórendszer m ködtetésében. okan vannak, akik különböző okok pl. minden lehetséges támogatást igénybe vettek már miatt
már nem részesülhetnek az önkormányzat szociális juttatásaiban, a város azonban nem szeretné elengedni
a kezüket, ezért a zeretetszolgálat
segítségét kéri, hogy valamilyen formában időről időre támogassa őket.
A város az anyagi hozzájáruláson kívül a szervezet különböző kezdeményezéseihez is csatlakozik, a ázmin
iskola udvarán kialakított játszókert
kiváló példa erre. A zeretetszolgálat fontosnak tartja, hogy ne csak a
magánszemélyeket támogassa adományokkal, hanem a város egészségügyi és szociális intézményeit is. Az
elmúlt években nekik köszönhetően sikerült lecserélni az összes régi
sodronyos ágyat modern, állítható
darabokra az idősek otthonában, a
kórházban és a zociális Alapellátónál. őt, a tatabányai kórházban is
jónéhány ágyat lecseréltek már.
okan úgy aposztrofálják a szervezetet, hogy az a hely, ahol a használt ruhát le lehet adni. evékenységüknek azonban egészen pici része
a ruhagy jtés. örekszenek is arra,
hogy ezt tudatosítsák az emberekben. Ahogyan azt is, hogy a szegénység struktúrája megváltozott. A
rászorulók nem ruhában szenvednek hiányt, hanem közülük sokan
éheznek és fáznak. eginkább tartós
élelmiszerekre, tüzelőre, kályhára
van szükségük, továbbá arra, hogy
a lakóhelyüket picit komfortosabbá, élhetőbbé tudják tenni, például
háztartási eszközökkel, konyhai fel-

szereléssel. A szervezet elsősorban
ilyen adományokat vár. okan vannak a városban mind magánszemélyek, mind vállalkozások, akik rendszeresen segítenek természetbeni
és pénzadományokkal, olyanok is
akadnak, akik munkadíjuk elengedésével járulnak hozzá a szervezet m ködéséhez. avaly karácsony előtt
ismét megszervezték országos Adni
öröm akciójukat, amelynek során
tartós élelmiszereket gy jtöttek a
par üzleteiben. A régióban összesen
ezer kg adomány gy lt össze, ebből 5 kg atán. A csomagok már
szenteste a rászorulóknál voltak.
áskor is igyekeznek minél rövidebb
időn belül eljuttatni az adományokat
a megfelelő helyre. A szervezet ismeri a városban azokat a személyeket,
családokat, akik nehéz helyzetben
vannak, tudja, milyen problémákkal
küzdenek, mire van szükségük. ajtuk kívül mindig jelentkeznek újabb
emberek, akiknek ideiglenes, gyors
segítségre van szükségük. éhány
hete például egy pár csöngetett be
hozzájuk, hogy napok óta nem ettek.
okszor előfordul, hogy olyan problémákkal fordulnak hozzájuk, amelyekben sajnos nem tudnak segíteni,
ilyenek a hitelrendezés, krízislakás
biztosítása, lakhatási gondok megoldása. sodát ők sem tudnak tenni,
ilyen esetekben meghallgatják őket,
és lelki támaszt nyújtanak nekik. A
jó szón kívül, amely segít elviselni a
mindennapi gondokat, nehézségeket, mindig adnak valami természetbeni adományt is, soha senki nem
távozik tőlük üres kézzel.

fot :
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Az ipartestülettel kapcsolatos kutatásokat sok tekintetben az is nehezíti, hogy nehéz meghatározni,
valójában kit nevezünk iparosnak.
paros, kinek foglalkozása egyben
kereset is” - fogalmazott az 1
as
. törvény. E meghatározás
szerint nem csak a m helyek tulajdonosai vagy a kézm ves mesterek, hanem az alkalmazottak is
iparosnak vallhatták magukat. em
beszélhetünk egységes társadalmi
csoportról, hanem területi, gazdasági és társadalmi szempontok szerint
rétegzett, heterogén közösséget kell
vizsgálnunk. A magyar ipar strukturális keretei a középkor óta céhes
rendszerben m ködtek, amelynek
felbomlásához csak a 1 . század közepén induló ipari fejlődés vezetett.
A céhrendszer felbomlását is több
tényező befolyásolta, melyek között
találjuk a fejlődés következtében

A bizonytalan helyzet szabályozására 1 2-ben a
. törvény
kimondta, hogy minden nagykorú
egyén bármely iparágat és kereskedelmi formát annak hivatalos bejelentése után szabadon m velhet. A
törvény ugyan nem szorgalmazta
a szakmai szervezeteket, ennek ellenére a következő években sorra
jöttek létre az ipartársulatok. Erről
tanúskodik atán az 1 2-es évszámmal ellátott A ata óvárosi
sizmadia partestület feliratú pecsét. Az egyes szakmákhoz kötődő
ipartársulatok a régi céhes keretek
között m ködtek, a régi céhszabályok szerint jártak el az inasok szegődtetése, a legények szabadítása és
vándoroltatása ügyében, de az 1
.
évi törvény új szervezeti formát írt
elő, a testületi elv alapján szerveződő és szakmákat összefogó ipartestületek megalakítását. Az 1
-es
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hétköznapi életben nélkülözhetetlen
eszközöket készítő mesteremberek
és családok állnak, akiket mint a
városi kultúrát színesítő kézm ves
közösséget
mindenki ismert, de
történetük csak most, elt nésüket
követően vált érdekessé.

megjelenő ágazaton belüli elkülönülést, vagyis az egyes szakmák kisebb
munkafolyamatokra bontását. Az
1
-ben kihirdetett kereskedelmi
jog lehetőséget biztosított a céhektől független gyáralapításra. Erre
atán jó példa, hogy a törvényhez
képest alig tíz évvel később eopold
ándor tatai tímármester 1 51-ben
megalapította későbbi, országos hír
bőrgyárát. A absburg udvar 1 5 ben kiadott iparrendtartási pátense
gyakorlatilag felszámolta a céhrendszert, helyette ipartársulatok létrehozását tette lehetővé. Az udvar
által kibocsátott rendelkezés heves
ellenállásba ütközött agyarországon, hiszen a céhek felbomlása miatt
a helyi közösségekben bekövetkező
nagyfokú erkölcsi és gazdasági veszteségtől tartottak, viszont az intézkedés nagyszámú kézm ves mester
m ködését tette lehetővé, fokozva a
napjainkból is jól ismert minőségbeli
és árversenyt.
atán tíz évvel az iparrendtartási
pátens kibocsátása után az 1
es népességszámlálás adataiból
meg igyelhető, hogy milyen jelentős
létszámú iparos munkálkodott a településen. estereket, segédeket és
inasokat egybevéve atán 1
, óvároson
, azaz összesen 5
fő
dolgozott a uny omokos úzeum
munkatársai által készített felvételi
ívek digitalizált változata alapján.

A ata óvárosi partest let pecsétje

2 1 első felében a atai elytörténeti Egyesület és a uny omokos
úzeum közös kutatásba kezdett,
melynek témája a százharminc éve
alakult ata- óvárosi partestület
lett. ár a feladat kezdetén egyértelm volt, hogy nem egy néhány
hónapos munka áll előttünk, hiszen
csak 1
-ban 112 mestert, 5 tanoncot és
segédet számlált a tatai ipartestület. A atai elytörténeti
Egyesület tizenöt éves fennállása
alkalmából tartott megemlékezésen
2 1 . június 22. gy jtést hirdetett
tagjai körében, majd 2 1 decemberében az ipartestület megalakulásának évfordulójára emléktáblát
avatott a ossuth téri ott ald afe
falán, ahol egykor a ata és idéke
partestület székháza
ossuth tér
1 . volt. Az emléktábla-avatás a közösségi emlékezet építésének fontos
része, mérföldkövet jelent a közelmúlt és a jelenkor közötti időszak
megismerésében és megértésében. A
múzeum és az egyesület kutatásának
elsődleges módszere a személyes beszélgetés, interjúkészítés volt, a még
élő mesterekkel és leszármazottaikkal léptünk kapcsolatba. A munkába
sikeresen vontuk be a múzeumnál
dolgozó közösségi szolgálatos diákokat is a atai eformátus imnáziumból. A kutatás középpontjában azok a
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ipartestületek megalakulását életre hívó törvény engedélyezte, hogy
minden ezer főnél nagyobb település
ipartestületet hozzon létre, melynek
az iparengedéllyel rendelkező iparosok tagjai lettek. A legtöbb városban,
így atán is csak néhány év késéssel,
1
-ban alakult meg az egységes
ipartestület, amely tömörítette a város iparengedéllyel m ködő összes
iparosát, egész kézm ves társadalmát.
A falusi iparosok a közeli város, járási székhely ipartestületébe kérhették felvételüket. Agostyánból például
a ata és idéke partestületbe léphettek be. A ata és idéke partestület m ködési területe azonban kiterjedt a környező településekre, így
óváros, örnye, roszlány, zomód,
zomor, ardos, arján, értestolna,
értesszőlős, yermely, aj, unaalmás, unaszentmiklós, ecskéd, éreg, aszály, eszmély, ocs, ömlőd
ad és árgesztes tartozott ehhez a
testülethez. Ezzel is látható, hogy az
ipartársulattal foglalkozó kutatás
nem állhat meg egy településen, és a
minél teljesebb kép megalkotásához
még hosszabb munkára van szükség.
Az ipartestületek saját vagyonnal,
ingatlanokkal rendelkeztek. Az ipartestületek vagyona az 1
-es évektől jórészt a betegsegélyező pénztárakba és a temetkezési egyletekbe
vándorolt. Ennek egyik emléke, a betegsegélyező pénztár pecsétje több
más tárgyi emlékkel és dokumentummal együtt a uny omokos úzeum gy jteményében található.
Az ipartestületeknek volt székháza, tanonciskolája, m velődést és
társas életet szervező iparos köre. A
székház atán a ossuth téren álló
mai ott ald afé, korábban
épületében m ködött. Az ipartestület nem csupán érdekvédelmi szerA uny omokos úzeum honlapján elérhető céhes anyag tartalmazza az ipartestületi emlékeket is.
Az online létrehozott gy jtemény a
kutatóknak és érdeklődőknek egyaránt információt nyújt a múzeumban őrzött céhes és iparos közösség
ikonikus tárgyairól. A uny omokos úzeum céhes gy jteménye az
intézmény legkorábban tudományosan feldolgozott kollekciói között
szerepel.
ővebben http
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ehes.kunymuzeum.hu

ata óváros és idéke partest let a székház dvarán

vezet volt. atékonyan szervezte a
szakmai utánpótlást, tanoncoktatást,
segédvizsgázás ügyeit. ontos szerepet játszott a település közösségi
kulturális és vallási életében. ortársak szerint a vidéki iparosság ennek
ellenére nehéz helyzetben volt, komoly tőkehiánnyal küzdött, ezt azonban ellensúlyozhatta a földrajzi elhelyezkedés. ata és óváros közelsége
a vasúthoz, a főútvonalhoz, valamint
piacközpontként betöltött szerepe
megkönnyítette az itt munkálkodó
kézm vesek életét. A tatai ipartestület vagyoni helyzetére vonatkozóan
pontosabb adatokat tudunk majd
közölni a 2 1 -ban múzeumi gy jteménybe került ipartestületi jegyzőkönyvek feldolgozása után.
agyarország gazdasági fejlődésére a 1 . század utolsó harmadától a nagyberuházások, valamint a
növekvő fogyasztás volt jellemző,
majd minden foglalkozási ágban nőtt
a foglalkoztatottak száma. A legnagyobb növekedés a szabóiparban,
az épület- és m lakatosok körében
volt tapasztalható, míg a hagyományos kézm vesek, pl. fazekasság
számarányában visszaesést tapasztalhatunk. Az 1
-as évek végén
a régi kézm ipar érezte a gyáripar
kialakulásával, a külföldi áruk behozatalával kiéleződő versenyt. ok
ruházati iparág sorvadását okozta
az árversenyben való lemaradás, az
ízlés és a divat változása. A vargák,
csizmadiák, sz rszabók mindenütt
nehéz helyzetbe kerültek, holott számos ilyen iparos dolgozott atán is.
A régi iparágak kihalásával egyidej leg új ipari foglalkozások jelentek
meg, s kaptak szakvizsgához kötött
elismerést. A tatai ipartestület első
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tagkönyvében is szerepel fényképész, autószerelő, illetve uradalmi
gépész is, aki a cséplőgépek és egyéb
mezőgazdasági gépek szerelője volt.
Az 1 1 -1 2 -as években megjelentek az első cukrászok, akik gyakran a
korábbi mézeskalácsosok közül kerültek ki.
I AROSOK A ÁN

„Hemmerlein Ferenc tatai mézeskalá sostól kerültek a múzeumba
az ütőfák, az
monogram pedig
áng ajos mester monogramja. A
m helyet áng álmán alapította.
A mostani ürdő ut ában m ködött
és a mézeskalá sosságon kívül gyertyaöntéssel és méhészkedéssel is foglalkoztak. A ossuth téri vásáron adták el a termékeiket. áng ajosnak
nem született gyermeke és a m hely
berendezésének jelentős részét Hemmerlein eren re hagyta, aki tanon a,
majd segédje volt. A m helyből mára
leginkább az maradt meg, ami a múzeumba került
db mézesbáb ütőfa,
illetve a salád tulajdonában maradt
áng ajos néhány imádságos könyve
és levelezése, valamint a mézesbábokra kerülő díszítő minták sorozatai.
A mesterség családon belüli átörökítése iparos dinasztiák kialakulásához vezetett. atán a legismertebbek
talán a fazekas családok, de számos
cipész, kovács, tetőfedő generáció is
jelen volt, és a sort még lehet folytatni. smert név lehet anter Ernő
szíjgyártó mester is, aki külföldi tanulmányai után szintén édesapjától
vette át a nagyapa által alapított m helyt atán a ajdú utcában. ltalános jelenség volt a mesterség öröklődése, az ipar folytatása a családon
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belül nemcsak a technikai, üzleti ismeretek átadását, hanem a m hely,
a malom, a szerszámkészlet, a megrendelői kör örökítését is jelentette.
i maradt mára a kézm ves társadalomból A 2 1 -ban megkezdett
gy jtések választ adnak erre. A személyes beszélgetések anyaga mellett
számtalan tárgy érkezett a múzeumba, amely meglehetősen egyhangú.
eginkább mester- vagy segédleveleket, tanoncszerződéseket és bizonyítványokat kaptunk, azt is sokszor
csak másolásra, szkennelésre, mert
a családok nem mondanak le teljesen féltve őrzött emlékeikről. it is
jelent e dokumentumok múzeumba
kerülése
saládok feledésbe merülő emlékei, társadalmi átalakulás
jelképei ezek, vagy fölöslegessé vált
papírok, amelyek a iók mélyéről
kerülnek elő Ezek mind a meglévő
anyagot egészítik ki, és az előbb felsoroltak mindegyike nyomon követhető a tárgyak történetében.
A múzeumban már meglévő gy jteményi darabokkal együtt jól mutatják a társadalmi átalakulást,
amelynek nyomait ma is látjuk környezetünkben. em merült teljesen
feledésbe a kézm ves réteg, elég
arra gondolnunk, hogy ma is van
atán azekas utca. Az 1 5 - -as
és -es években gyakorlatilag még
használatból kerültek a múzeumba
gy jteményi együttesek, m helyek,
azonban e jelenség mutatja a megváltozott igényeket.
Ehhez a gondolathoz kapcsolódik
antner Ernő utolsó tatai szíjgyártó
mester unokájával készített interjú
egy részlete „Nagyapám azt állította, hogy ez a mesterség nem fog elt nni, mert lovak mindig lesznek .
Az ilyen mondatok teszik fontossá
a közösség számára is a uny omokos úzeumnak a elytörténeti
Egyesülettel közösen folytatott kutatását, és egyúttal kitekintést adnak
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mai helyzetünkre. Ezekből érthetjük
meg igazán, mit jelentett a kézm vesek jelenléte a városban. A beszélgetések során további adatokat kapunk
a múzeumi tárgyakhoz, dokumentumokhoz, a legizgalmasabb azonban
mégis talán az, ahogy az unokák,
leszármazottak, családtagok szemszögéből a város egy kicsit másképp
kezd élni. íg a kézm ipar képviselői köztünk vannak, nem lehet célunk
csupán a régen volt képet rekonstruálni, hanem a mai szereplőknek is
helyet kell adnunk a történetben. Az
ipari park tömegtermelést folytató,
számítógéppel irányított robotsoraitól és alapanyagaitól kezdve az
egyedi színpadi kellékeket gyártó
kalapos m helyig szeretnénk megszólítani mindenkit, aki úgy érzi,
hogy valamilyen használati eszközt
állított vagy állít elő. el szeretnénk
hívni a igyelmet arra, hogy a régi hagyományokkal rendelkező kézm ves
társadalom elt nése, illetve átalakulása milyen tapasztalatokat nyújthat a mi életünkhöz, akár a iatalok
pályaválasztásához, akár a gyerekek
ismereteinek bővítéséhez, akár egy

városi felnőtt tudatosabb életéhez. A
későbbi bemutatás során kiemeljük
azokat a mestereket, akik anyagukkal, tudásukkal hozzájárultak a gy jtéshez, de a kutatás fontos részének
tekintjük a közösségi emlékezet tereinek megismerését is.

uny omokos Múzeum
néprajzos

elhasznált források
z ts stván ergely A vidéki kisiparosok
és kiskereskedők társadalma a századfordulón. n A vidéki Magyarország kisipara
és kiskereskedelme az
es években. A
Magyar emzeti evéltár Veszprém Megyei evéltára,
.
Az idézetek
ban az egykori mesterek
saládtagjaival készített beszélgetésekből
származnak.
A
os gy jtésre a uny omokos Múzeumba érkezett ipartestülettel kapcsolatos dokumentumok adatai
A képeket Varga Edit múzeumi fotós
készítette.

mléktábla a ott ald afe falán
fot : brahám nes arbara

TATAI PATRIÓTA

Az anyag összegy jtésének, az
adattár elkészítésének ötlete dr. álmán Attilától származik, aki szükségesnek érezte egy ilyen egzakt, matematikai paraméterekkel mérhető
gy jtemény elkészítését, úgy is, mint
naprakész leltárt, s úgy is, mint egy
helytörténeti keresztmetszetet nyújtó, helytörténeti áttekintésre is alkalmat adó kiadványt.
A gy jtés 2 1 -ban kezdődött. A
hatvankét szobrot és domborm vet,
negyvennyolc faragványt és térplasztikát tartalmazó listát álmán Attila
2 1 novemberében bízta a m vészettörténész és a múzeumi fotós
gondjaira. A jegyzék ekkor még nem
volt teljes. öbb, mint százötven emléktáblát is összeírtam. Ha az Úr engedi és éltet, akkor egy hónapon belül
azok listáját is próbálom eljuttatni.
égül is 2
objektumot szobor,
domborm , emléktábla, feliratos kő,
faragott címer örökítettünk meg az
adattárban. A darabok jó részét álmán Attila igazgató úr írta le és mérte
meg, az általa összeállított roppant
anyagot azért néhány tétellel sikerült
még gyarapítanunk. A szerkesztői
munka az egyes szócikkek egységesítése, az adatok kiegészítése, a
könyv szerkezetének kialakítása, a
könyv használatához nélkülözhetetlen és történeti áttekintést adó előszó megírása, a praktikus mutatók
elkészítése folyamatában a könyv
kéziratát majdnem kész állapotában
még látta álmán Attila. Most végre rászántam egy napot és átnéztem
a küldött anyagot. Elámultam. Abból
az összehordott csalamádéból és szép
képekből szinte tudományos kiadvány
körvonalait látom.
ratulálok a hatalmas és minőségi teljesítményhez.
Egy egy részletkérdésben még lehet,
hogy be tudok segíteni, de ennek valószín sége napról napra sökken. A
szerkesztés 2 1 tavaszán zárult le,
álmán Attila a kiadást, sajnos, már
nem érhette meg. A könyv elsősorban
mégis az övé, az ő életm vét koronázza meg.
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emrégiben látott napvilágot a tatai szobrokat,
emlékm veket, emléktáblákat tartalmazó kiadvány,
amely a múltra utaló emlékjelek gy jteményeként
az
mlék könyv címet
viseli.

ny ajánl
.k p

álmán Attila nagy formátumú,
nagy hatású személyiség volt mint
pedagógus, mint közéleti ember, mint
lokálpatrióta.
velt, tájékozott, és
elszánt a m veltség terjesztésében.
ite volt. emcsak sten jóságában,
de az emberekben is, ez mozgatta
őt, jobbító, javító szándékát, nevelői
hozzáállását mindenkori környezetéhez. A könyv terve annak a projektnek volt a része, amely szülővárosa
javát szolgálta. ontosnak tartotta
megőrizni mind a szellemi, mind az
anyagi értékeket s köztük ezeket az
emlékjeleket is, mert felmérte, hogy
ezek mind a helytörténeti tudás és
érdeklődés eredményeként születtek, és a város története, a város önismerete szempontjából fontosak. Egy
korábbi gy jtőmunkája a tatai temetők értékeinek összegy jtése győzte
meg arról, hogy a szisztematikusan
gondolkodó matematikusnak is jócskán van teendője a helytörténetírás,
a történettudomány szerteágazó
területein belül. zülővárosa iránti
szeretete és tanítványai környezete
iránt érzett elkötelezettsége sarkallta
e nagyszabású munka elvégzésére,
bár terepmunkáját, méréseit már betegen végezte.
A könyv nem egyszer en adattár
számos értéke és tanulsága van. A
legszembeötlőbb az egyes szobrok,
táblák témája, tartalma, amelyből kiderül, elődeink mit tartottak fontosnak, megörökítésre érdemesnek. gy
azonnal megértjük a világháborús
emlékm vek, a személyekre, intézményekre utaló emléktáblák üzenetét. anulunk is e köztéri jelek segítségével fennmarad a régi mesterségek
emlékezete, történelmi események,
helyszínek elevenednek meg, személyek lépnek elő a múltból. ontos

mozzanat az állíttató kiléte is, aki a
város értékeihez való hozzáállását
fejezi ki ilyen módon. Az állíttatók között a árosi anács illetve ata áros nkormányzata után élen jár az
1
-ban alapított ata arátainak
öre, amely helytörténeti kutatásokat kezdeményezett, és azok eredményét rögzítette a kollektív emlékezet
számára ilyen módon, miközben határozott városvédő tevékenységet is
folytatott.
ata történelmi múltjára nézve
gazdag, hagyományaira büszke, ivil
kezdeményezésektől nyüzsgő élet
város. Amint számba vesszük a város
terein és ut áin felbukkanó emlékm veket és emléktáblákat, újra és újra
meggyőződhetünk erről. Emberi portrék, rég elfeledett intézmények, egykor
jelentős tevékenységek t nnek elő a
múltból és kínálják tanulságukat, emléküket okulásunkra, gazdagodásunkra. r nél maradandóbb hiszen kőbe
vésett emléket állított a város polgársága a korábbi évszázadok tatai
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polgárainak: hősöknek, tudósoknak,
tanítóknak, művészeknek. Nem egy
esetben már elfeledett dolgok kerülnek így az érdeklődés homlokterébe,
vagy kerülnek vissza a köztudatba.
Talán nem is gondolnánk, de e kőbe
vésett emlékjelek sűrítve összefoglalják a város történetét” – olvashatjuk
az előszóban.
Az emléktáblákon és emlékműveken kívül számos értékes köztéri
szobor díszíti városunkat. Ezeket
szemlélve kiderül, hogy a köztéri
szobrok milyen fontos szerepet töltenek be a városiasodás folyamatában,
a terek képzésében. Így volt ez a főtéren álló barokk Immaculata-oszlop
(1784) vagy a tóvárosi Malom-patak
medre mellé állított (később többször áthelyezett) Nepomuki Szent János-szobor (1941) esetében, de megfigyelhető ez a jelenség az 1954 (Tata
legújabbkori várossá nyilvánítása)
után megrendelt köztéri alkotásokkal kapcsolatban is, amikor is az állami és tanácsi, majd önkormányzati
mecenatúra folytán a korszak legjobb
mesterei kaptak megbízást, pl. Melocco Miklós, Borsos Miklós, Szervátiusz Tibor, később Csíkszentmihályi
Róbert, Szabó György, Szabó Tamás,
Tóth Béla, Lugossy Mária, stb..
A kiadvány többszöri használatra
szánt kézikönyvként várja olvasóit.
A könyvvel a kezünkben virtuális városi sétára indulhatunk, hiszen szobraink, emléktábláink az utcák, terek
rendjében sorakoznak egymás után.
S miközben az utcákat járjuk, joggal
lehetünk büszkék városunkra: a megörökített eseményekre és személyekre, az állíttató egyesületek lokálpatrióta elkötelezettségére és a létrehozó
mesterek keze munkájára.

2. kép

3. kép

Kövesdi Mónika
szerkesztő

7. kép
4. kép

5. kép
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1. kép Melocco Miklós: Thury György, 1967.
2. kép Tóth Dávid: Mikoviny Sámuel, 2005.
3. kép Nagy-Kovács Mária: Keresztelő Szent János, 1940.
4. kép Első világháborús emlékmű az izraelita temetőben
5. kép Martyn Ferenc: Vitorlás, 1941-1996.
6. kép Lugossy Mária: Minden idők mártírjainak emlékére, 2004.
7. kép Tóvárosi díszkút, 1890-1994.
A szobrok és emléktáblák fotói Varga Edit felvételei.

6. kép

TATAI PATRIÓTA
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A KÖLTŐ ÖNMAGÁRÓL

forrás: MédiaKlikk

CSOKITS JÁNOS

József Attila-díjas költő
Budapest, 1928. június 30. – Tata, 2011. augusztus 4.
Budapesten nőtt fel, ott is végezte iskoláit. 1946-1949
között a Pázmány Péter Tudományegyetemen jogot tanult, de tanulmányait nem tudta befejezni. 1949-ben
illegálisan elhagyta az országot, és öt évtizedet töltött
nyugati országokban. Először Ausztriába emigrált, majd
élt Párizsban, Müchenben, Londonban és Andorrában.
1953-1954, valamint 1963-1974 között a Szabad Európa
Rádiónál dolgozott. 1974-től 1986-ig a BBC magyar osztályának volt munkatársa. 1999-ben hazatért, és Tatán
telepedett le. 1946-ban kezdett el verseket írni. Versei
és esszéi a Látóhatárban, az Új Látóhatárban, az Irodalmi
Újságban, a Külhoni Szövegtárban jelentek meg. „Látogatás egy égitesten” című első kötetét 1988-ban adták
ki. 1992-ben könyvet írt „Pilinszky Nyugaton” címmel. A
2005-ös „Testvére minden kőnek” című kötet megjelenése után elnyerte a József Attila-díjat. Mind Tata, mind
a megye megbecsült polgára volt, a megyei könyvtár
adta ki a BBC-ben elhangzott rádióesszéit és irodalmi
kritikáit. Utolsó válogatott kötete, a „Sötétedés” 2008ban jelent meg. Számos egyéb irodalmi díj birtokosa,
1992-ben a Berzsenyi Társaság díját kapta meg, 2005ben Arany János-díjjal tüntették ki. 2007-ben vette át
a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjat, a Balassi
Bálint-emlékkardot. Hazatérése után egészen betegsége súlyosbodásáig dolgozott, főleg kisprózát, kultúrtörténeti anekdotákat írt, fordított.
TATAI PATRIÓTA

„Az öt évtizeden át egymást követő
irodalmi elméletekre, izmusokra nem
sok időt pazaroltam: érdeklődésem
egészen más irányba, az eredethez, a
Föld, az élővilág eredetével foglalkozó
tudományokhoz vonzott. A csillagászat például gyerekkorom óta foglalkoztatja képzeletemet. Pontosan
emlékszem, 1936 telén történt, hogy
édesapám, akinek a Holdról tettem
fel kérdéseket, megmutatta nekem
James Jeans A csillagos ég titkai című
népszerűsítő munkáját. Amikor látta,
mennyire érdekel a téma, néhány héten keresztül minden vasárnap este
felolvasott belőle pár oldalt. Komolyan vette a leckét: időnként kikérdezett. A bemagolt adatok papagájszerű ismételgetésénél jelentősebb
eredménynek tartom a hosszú távon
lemérhető hatást, a felolvasások nyomán a szó szoros értelmében kitágult
a látóköröm. Több mint fél évszázada
kísér az a mindent átható érzés, hogy
égitesten élek: csillagok, naprendszerek, tejutak között, és a csillagászati
távolságok gondolatával belém költözött a kozmikus távlatok tudata is.”
***

„Amíg Magyarországon él az ember,
észre se veszi, hogy magyarul gondolkodik. Külföldön viszont már néhány
heti kényszerű tartózkodás után tudatosodik a művelet rendhagyó volta. És megkezdődik a küzdelem az
anyanyelv megtartásáért a tudat alá
is beszüremlő idegen nyelvek ellen. Az
eredmény? Az ötvenéves nyelvi háborúban lépésről lépésre fel kellett adnom bizonyos területeket: csökkent a
szókincsem. A veszteség mégse káros,
mert megfelel emberi állapotomnak,
és jól illusztrálja a hosszú emigráció
következményét: a lélek erózióját, a
befelé terjedő sivatagot. Emlékezetem csak a számomra fontos szavakat
őrizte meg, aminthogy a sivatagban
is csak azt hordjuk magunkkal, ami a
létfenntartáshoz feltétlen szükséges.”
(forrás: Csokits János: Sötétedés – Válogatott
versek, Nap Kiadó, 2008)
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Ha elmondom, mi történt velünk…

A rosszon túl van a régen,
a régen túl van a szép,
a szépen túl van a semmi,
a semmin túl van az ég.

Azt mondják, felejtsem el
anyámat, aki szült, apámat, aki nemzett,
mert él az Ember s a népek kihalnak,
felejtsem el a forradalmat,
a súlyt, mitől guggolva él a nemzet,
felejtsem, mi történt udapesten,
écsett, iskolcon, agyaróváron,
hogy négykézláb hoztuk az országhatáron
a bevérzett drága elvet,
mit most a yugat elvet
és azt kéri tőlem, legyek már végre józan,
felejtsem el a nyelvet,
beszéljek más nyelven, beszéljek másról
hindukról, oldról, haladásról,
békéről és a készülő
nagy összefogásról,
mert minden jobb lesz már holnap,
mondják a nagyhatalmak,
csak én beszéljek másról,
ne hősökről, árulásról,
arcsáról, ecskről, ácról,
olotov-koktélos srácról,
mert, úgy mondják, senkinek se használ,
ha elmondom mi történt velünk
yőrött, anizsán, iskunhalasnál,
mi fájt minálunk mindenkinek,
agy mrének és indszentynek,
ne esküdjek földre, égre,
megtisztult nemzedékre,
milyen új rendet
teremthet
a h ség,
mikor észnek, szívnek, karnak
szabad az egyszer ség,
de mondjak már búcsút végre
minden magyarnak,
bölcsőnek, ravatalnak
hogy hallgassak
ezt kérik tőlem szépen
a történelem nevében,
a nagyhatalmak

L

ol omról

agyok, ami voltam
mielőtt meglettem,
s oda térek holtan,
ahonnan születtem.

eremtőm a minden,
a semmit nem hiszem,
nem voltam, nem leszek
magamban semmi sem.
olnék tiszta tenger
tükre a tudatban,
vagyok iszapos csöpp
zavaros, tudatlan.

olnék eleven t z,
csillag a sötétben
holott minden fénycsöpp
ellobban az égen.
olnék a végtelen,
önmagát szemlélvén
s beléolvad létem
amidőn átélném.
agyok, ami minden
időben időtlen
létezés, amelyből
meghalni kinőttem.

oltom ami lettem,
létem ami vagyok,
leszek, ami holtom
homályán túl ragyog.

Sztoikus ábránd

i hiányzik enger üvege,
árvány sziklákkal a old.
erpenyőben sistergő halak,
h tött bor, h vös gondolatok.
ajnal felé a halál.
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iszen minden jobb lesz majd holnap
csak felejtenem kell, mit reméltem,
hogy élhessek bizánci nyugalommal,
bölcses és kiherélten.
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alán nem értem
a világ baját
Azt kérdik, miért nem
mondom el Ali abát
s a negyven E
-tagot,
hogy a négernek nem jut télikabát,
az eszkimó nem kap mangómagot,
és kérdik, miért vagyok
oly lelketlen fráter
miért nem sajnálom Amerikát,
ahol csak minden harmadik
kutyára jut egy pszichiáter
izony szomorú világ,
hol millió neandervölgyi néger
hasztalan vágyódik a jóra
mozira, rádióra,
s ezalatt én, dőre
európai, nem nézek a pőre
párizsi színésznőre,
pedig, lám,
a fényreklám
szerint, ezeregyéjszakát
biztosít a bőre

ha már a ilmvászon
mélységeiben nem halászom,
mért nem vigasztalódom,
mint a többi népek,
hogy az rhajók milyen szépek
s a oldon talán már holnap
emberszabású gépek
robotolnak
mit morgolódom,
hogy mi volt nódon,
ékéscsabán, vagy zegeden,
hogy miket beszél az egyetem,

TATAI PATRIÓTA

mi van a sepel szigeten,
talán csak mégse hihetem,
hogy e orknak sorsunk idegen
s igazat szól a sok arab,
kínai, hindu, néger
hogy a yugat
csak ugat,
soha nem harap,
és végül oszkva
lesz az, ki a végső
szerepet kiosztja,
hiszen ott van mindenütt a árt
újságkioszkja

eglátogatnak, mondják, utazzam
háljak repülőn, éljek vonatban,
levelet írnak, pénzt kínálnak,
megmondják azt is, mit csináljak
talán, ha nem tartom nehéznek,
a nagy történelmi perben
tanúnak beidéznek,
csak, kérik, ne nézzek olyan leverten,
emlékeimből ne idézzek,
és mondjam, hogy mindent kihevertem
eszélnek hozzám, biztatnak gyakran,
feledni nem tudok,
de élve maradtam
ha kérdeznek, nincs mit felelni,
torkon ragad az iszony
hazug jövőbe nézek,
holtak borából iszom.
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Hét haiku
ideg ez a föld...
Egyetlen sárga levél
csüng a fügefán.
*

sillagos alkony kerti ösvényen csigák
ezüst írása.
*

A szederindán
kipukkadt léggömb rongya ének messziről.
*

évai dámnak

ücskös fatörzsből
visszanéz rám a lelkem t nődő démon.
*

A régi udvar kövéből fa nőtt, ő is
idegenek közt.
*

smerős illat...
ez a kert, akár...akár itt sincs otthonom.
*

A d nák között
kéken sugárzik a jég sóba meredt hal.
A erseket ász A la k ltő álo a a.
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atai rem ianá al

Régen a kulturáltság egyik fokmérője v t
A magyar éremgy jtés több mint
évre visszatekintő eddigi története, megíratlan fejezete régi adóssága a magyar numizmatikának. „Az
éremgy jtés különösen a . századot
megelőző időben nem pusztán úri
passziónak számított, hanem a m gy jtés kiemelkedő ágának. Visszatekintve az elmúlt évszázadok azon
személyeire, akik valamilyen módon
részt vettek a magyar kultúra ápolásában, a történetkutatásában, sak
elvétve találunk közöttük olyanokat,
akiknek ne lett volna éremgy jteményük, vagy ne foglalkoztak volna legalább érintőlegesen numizmatikával.
A jelentősebb magánkönyvtárakhoz
mindig satlakozott éremgy jtemény
is.” 1
A 1 . század második felében érdekes adat bizonyítja, hogy ez az
időszak lehet az éremgy jtés kezdete atán. Ennek egyik lehetséges
és biztos bázisa volt áli stván tudós prédikátor, éremgy jtő parókiája unaalmáson, aki 1 5 -1
-ig
hivatalnokoskodott ott. A parókia
élénk éremgy jtő találkozók és cseTATAI PATRIÓTA

rék helyszíne volt tatai gy jtők részvételével is. izonyos, hogy ezek a
találkozások, tapasztalatok indították arra, hogy 1
-ban megírja a
ómai imperátorok tükre cím
munkáját, melyben saját gy jteménye példányait másoltatta, így könyve nemcsak numizmatika-történeti
munka, hanem korabeli éremgy jtemény katalógusa is.
ehát a magángy jtemények voltak az elsők, de az írásos emlékek
zöme mégis a 1 . század közepén, az
iskolákban alapított gy jteményekről szól. yilvánvaló, hogy az oktatásban a szemléltetésre a leghatásosabb
az eredeti tárgy, a régi pénz. Ebben
a sorban a tatai egyes anítórendi
atolikus imnázium régiséggy jteménye 1
-ban jött létre, mintegy
1 2 darab numizmatikai tárggyal. A
gimnázium évkönyveiben évről évre
nyomon követhető az éremgy jtemény gyarapodása.
A 1 . században több neves, jelentős gy jteménnyel rendelkező
gy jtőről is érdemes szólni, hiszen a
felhalmozott, több esetben generációk által megőrzött gy jteményük
példát adott az elkövetkező nemzedékeknek. zemélyükben az erkölcs,

a m veltség a nemzet iránti felelősséggel párosult.

Az

es tatai császári s királyi ha yakorlat rme

1 1-ben atán született báró
ajzáth yörgy András földbirtokos,
királyi tanácsos, országgy lési követ,
neves éremgy jtő. ajnálatos módon
nagy szakértelemmel összegy jtött
gy jteményét osztrák kereskedők
értékesítették. róf Esterházy iksa
diplomata, földbirtokos a sporthoz
és ezen belül a lósporthoz kapcsolódva hozta össze korának kiemelkedő gy jteményét. ár 1
-ben
écsben született, de élete jelentős
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részét tatai vadászkastélyában élte,
gy jteményét is itt tartotta, melyet
1
-ban bekövetkezett halála után
écsben értékesítettek.

sterházy

iksa a tatai r f h res rem y jtő

A szervezett éremgyűjtés kezdete
A 2 . század első felében az éremgy jtés területén jelentős fellendülés
következett be, a polgári fejlődés új
lendületet adott a civil élet és ezen
belül a numizmatika tudományának
kibontakozásához. A korabeli gy jtők szenvedélyüknek szervezett keretek között, az 1 1-ben létrejött
agyar umizmatikai ársulatban
hódolhattak. ár a társulat tevékenysége első éveiben elsősorban
udapesthez kötődött, de az évek
előrehaladtával egyre inkább meghatározóvá vált az a törekvés, hogy a
vidéki gy jtőket is bevonják a hazai
numizmatikai élet vérkeringésébe.

rem az

es orszá y l s eml k re

Ezekben az évtizedekben jelentős
éremgy jteményre tett szert atán
okornyi ászló, királyi aljárásbíró,
míg chüszler Albert 1
-1
és omik ernardin piarista tanárok
jelentős munkát végeztek a gimnázium számára a régi korok emlékeinek
összegy jtésében, 1 5-től pedig
tagjai voltak a társulatnak is. Az Archeológiai rtesítő és a umizmatikai
özlöny, valamint a gy jtői kapcsola38

tok széleskör vé válása közrejátszott
abban, hogy egyre többen léptek be
az
-be. osonczy ároly királyi
gazdasági intéző, tatai éremgy jtő
1
-ban, iklovits ároly 1
1
tatai postatisztviselő 1 15ben kérték felvételüket a társulatba.
iklovits a 2 . század legnagyobb
magángy jteményével rendelkezett.
atán született, és a örnyei úti temetőben nyugszik, numizmatikai
gy jteménye
1 2 darabból állt,
amely a agyar emzeti úzeum
éremtárába került.
r. gron ábor országgy lési
képviselő az Esterházy óric és a
ekerle ándor vezette kormányok
belügyminisztere volt, és 1
-ban
vette meg eszti yula m építész
villáját atán, az reg-tó partján. „A
villa ettől kezdve, az
as évek végéig éremm vészek és numizmatikusok vidéki találkozóhelye volt, hiszen
gron ezekben az években az
E
remkedvelők Egylete elnöke is volt.
agy érték éremgy jteményének a
villa
os kifosztásakor nyoma
veszett. 2
Az 1 2 -as,
-as évek közm velődésében
lebelsberg uno
koncepciójának hatására
jelentős
szerepet kapott az egyes értelmiségi
csoportok m velődésének, ismeretbővítésének biztosítása. lyen volt
a ata tóvárosi zabad Egyetemen
szervezett előadássorozat, melynek
szervezését a Magyar Asszonyok
emzeti zövetsége helyi soportja
vállalta. r. Magyary oltán, a közigazgatás-tudomány tatai születés országos szakembere elismerően
szólt a tematika átgondolt felépítéséről, a stúdiumok egymásra épüléséről.
. november án a numizmatika-pénztörténet tematikában Szent
stván pénzeiről tartott nagysiker
előadást Hóman álint történész, numizmatikus, a szintén tatai születés
iklovits ároly éremgy jtő szakmai barátja. Az előadáson több tatai
éremgy jtő is ott volt.
A második világháborút követő
években nagyfokú visszaesés következett be a hazai gy jtői-numizmatikai élet addigi töretlen fejlődésében.
1
-ben a agyar umizmatikai
ársulat megsz nt egyesületként
létezni, és szigorú, hozzá nem értésen alapuló állami felügyelet alá
került. Ez a döntés szinte szétzilálta
a magyar éremgy jtő társadalmat.
Azokban az években atáról és környékéről elvétve sem találni gy jtőt,

aki aktív maradt volna, hiszen a magyar éremgy jtők szervezeti keretek
nélkül maradtak. özben azért említésre érdemes esemény, hogy
.
június
án a magyar éremgy jtők
népes soportja, mintegy hatvan fő
atára látogatott, és a vár h s falai
között enei eren múzeum igazgató
ismertette a vár történetét, a múzeum
látnivalóit, és többek között rögtönzött kiállítást szerveztek a numizmatikai gy jteményből.
Létrejött a Magyar Éremgyűjtők
Egyesülete
A szervezeti keretek nélkül maradt éremgy jtők kiválva a agyar
umizmatikai ársulatból megszervezték új, gy jtésen és cserelehetőségeken alapuló közösségüket, az
1
-ban alapított és a vidéki szervezetekkel kibővített agyar remgy jtők Egyesületét.
atán több mint három évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy
1
. augusztus 2 -én hivatalosan
is megalakuljon a tatai szervezet.
Ezt megelőzően azonban a gy jtők
magánlakásokon folyamatosan találkoztak, és beszélgettek aktuális
gy jtői kérdésekről. eggyorsította
a tatai szervezet megalakításának
igényét ámosi ászló numizmatikai
gy jteményének bemutatása 1
.
augusztus -én atán, a m velődési
házban.
árszegi Asztrik pannonhalmi főapát nyitotta meg. Az alapító
tagok között meg kell említenünk ámosi ászlót, aki az önálló szervezet
létrehozását kezdeményezte, valamint aborcz yörgy étert, ongyik
ászlót, ovák ézát, is endelt,
ausel ászlót, dr. zilágyi mrét,
ucsera árolyt, untek ándort és
öldes oltánt.
A tatai szervezet több mint negyedszázados m ködésének legnagyobb eseménye volt az 1
-ben
atán tartott
. ándorgy lés. A
rendezvény három napja alatt mintegy kétezer gy jtő látogatott el a városba. Erre az alkalomra kétféle vert
érem is készült, az egyik a atai vár
töröktől való visszafoglalásának
.
évfordulójára, a másik ellner akab,
a barokk ata építőjének emlékére.
rszágos vízhangot kiváltó esemény volt a 2 1 augusztusában
atán a tatai gy jtők által kezdeményezett óman álint umizmatikai
yári Egyetem. A rendezvény ideje
alatt bronz domborm ves emléktábTATAI PATRIÓTA
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man álint umizma kai yári

yetem atán

lát avattak a névadó, volt kultuszminiszter, a agyar umizmatikai ársulat volt elnöke tiszteletére az Ady
Endre úton.
Az éremgy jtők atán szervezett
országos találkozói mindig valamilyen kiemelkedő eseményhez kapcsolódtak. 1 2-ben a rendezvényen
jelen volt
alburga főhercegnő,
absburg ttó lánya és absburg
ihály főherceg is. 1
-ban az . világháború befejezésének hetvenötödik évfordulóján emléktáblát avattak
a aszary ános ltalános skola falán a ata-tóvárosi hősi halottak emlékére. 1
-ben a tatai éremgy jtők
nagysiker érembemutatót és kiállítást szerveztek ata szlovákiai testvértelepülésén, zőgyénben, Ezer
éve Európában Európáért címmel.
A kiállítást zigeti ászló, zlovákia m velődési miniszterhelyettese
ajánlotta az érdeklődők igyelmébe.
1
-ban udapesten a
tefánia alotájában a tatai éremgy jtők
kiállításának tematikája a árvédők,
honvédők volt. 2 1-ben az európai államok fém- és papírpénzeinek
kiállításán a fővédnökséget elmuth
ohl német kancellár vállalta, aki
maga is éremgy jtő.
zakmai berkekben jelentős sikernek mondható az 1 5 -os orradalom és zabadságharc ötvenedik évfordulójára rendezett, illetve orthy
iklóshoz kapcsolódó érem, kitüntetés és dokumentum kiállítás.
2 1 -ban a tatai éremgy jtők jelentős numizmatikai adománnyal
gazdagították a több mint százéves
uny omokos úzeum gy jteményét. Az eseményen
ichl ózsef
polgármester is méltatta a nemes
kezdeményezést, követendő példának javasolta, és átadta a múzeumnak az elmúlt évek városi sportdíj
éremsorozatát. 2 1 -ban a tataiak
újra határainkon túl, évkomáromban
omárno , a ichy-palotában
TATAI PATRIÓTA

elmut ohl n met kancellár rem y jtő le ele

mutatkoztak be egyházi kegyérem
kiállítással, melyen tubendek ászló révkomáromi és ichl ózsef tatai
polgármester is méltatta a bemutatott emlékérmeket.
atán hat emléktábla is őrzi neves
numizmatikusok és események emlékét.
Az elmúlt több mint negyedszázad
eseményeinek, történéseinek rövid
összefoglalója is h en tükrözi, hogy
a helyi tenni akarásnak, az értékteremtésnek van közösségi bázisa
atán, és ennek a jövőben is így kell
lennie.
Az érem a legm vészibb tolmács.
óman álint

Felhasznált irodalom:
. umizmatikai özlöny,
., . oldal
2. Stróbel Árpád tatai helytörténész szóbeli közlése alapján
. .o
. umizmatikai özlöny,
.,
. oldal
. A M E atai szervezete jegyzőkönyvei
és fotóar hívuma
. r. H. zabó ajos A Magyar remgy jtők
Egyesülete emlék könyve
udapest,
.

a M E alelnöke,
a tatai szervezet titkára
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letpálya kiáll tás me nyit
udta-e, kedves olvasó, hogy a
csodaszép ata nemcsak a vizek városa, hanem a kultúra, a m vészetek
helye is, amelyet itt élő ismert és elismert alkotók, m vészek mutatnak
fel. Egyikük útay ános m vész-tanár, akit megtisztelhettünk a
.
születésnapján, és ezáltal részesei
lehettünk a 2 1 . május 1 -én megnyitott, a m vész életútját bemutató
kiállításnak. A kiállítás 2 1 . június
-ig volt megtekinthető a atai eformátus imnáziumban.
A hatás leny göző volt, az élmény
fogva tart. Először is nagy örömmel
töltött el, hogy a eformátus imnázium második emeleti aulája teljesen
megtelt a m vész-tanárt és a m vészetét őszintén tisztelő emberekkel,
még az egészen iatal nemzedék is
megjelent. ó érzés volt látni Ady
Endre szavaival élve, hogy „nemcsak
a enyérnek van éhe, hanem éhe van
a Szónak és a Szépnek is”. A kiállítást
övesdi ónika m vészettörténész
nyitotta meg.
A kiállított tárgyak szinte sugallták
azon megállapítást, hogy útay ános
nagyon kötődik az ősi mesterségekhez, amelyeket évezredeken, évszázadokon keresztül nem neveztek
m vészetnek, noha a mesterséget
40

tay ános m

sz tanár het ene ik sz let snapján

m vészi szinten zték. útay ános
valóságos homo faber, azaz alkotó
ember. s nem is akármilyen reatív alkotó, aki örömét leli a valóságban, örömmel vesz kézbe bármiféle
tárgyat, bármiféle anyagot, hogy azt
m vészi alkotássá formálja.
útay ánost a kerámia indította
el a m vészi pályán. Egészen iatalon id. siszár ózsef fazekasmester
m helyében ismerkedett meg ezzel
a zseniális anyaggal, amely magával
ragadta. A kiállításon is láthattunk

is iborn a atai elyt rt ne

yes let eln ke

kerámia képeket, illetve szobrokat
és domborm veket. tt azonban már
nincs jelen a fazekasság, itt már autonóm szobrászi alkotások láthatók
domborm vek, illetve szobrok formájában. A bőr esetében is ott van
a kerámia, hiszen meg kell mintázni
azt a formát, amelyre rá lehet feszíteni a bőrt. A bőr azért is érdekes, mert
a sima anyag háromdimenzióssá változik azáltal, hogy ráfeszül a szoborra, és kiemelkedik a képfelületből.
A mester tehát a kerámiák vilá-

tay ános s

es i

nika m

sze

rt n sz
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gából indult el, és érett m vészként
eljutott a bőrhöz mint anyaghoz,
amelyet minden alkotásában szinte
egyedülállóan magas m vészi szinten használt és formált meg. Ez jellemzi útay ános m vészetét, ez
ténylegesen a bőr-domborm m faja.
rdekes témaválasztása is. Az alkotások főszereplője a nő, a női alak.
Ez esetben azonban nem egyszer en
díszítő elemről van szó, hanem egy
nagyon-nagyon mély m vészi szemléletről. Az emberiség történetében
és ezen belül a m vészet történetében is a női alak az, amelyen keresztül a legtöbb dolog elmondható,
megannyi inom érzelem kifejezhető.
Ez az érzelmi gazdagság, a női arc
és test szépsége követhető nyomon
útay ános kiállított alkotásaiban is.
sodásak az apró részletek is, ahogy
a ruha, a drapéria a bőr mögött kidomborodik. A téma, az alkalmazott
anyag oly nagyszer en mutatja fel
útay ános m vész azon képességét, hogy a mesterségek megragadásával hogyan lehet eljutni egy olyan
minőségi szintre, amely már nem a
mesterség, hanem a m vészet maga.
gy t nt mind a bőr-domborm vek, mind a kerámia képek esetében,
mintha sorozatokról lenne szó, valójában azonban annyira autonóm
alkotás mindegyik, hogy önmagában
is értelmezhető, gyönyör és gazdag.
ülönösen megkapó a m vész
zent argit ábrázolása. zinte érezhető, hogy útay ános erősen kötődik ehhez a domborm höz. Ez nem
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véletlen. A m vész egy ideig a tatabányai zent argit atolikus skolában tanított, ezt az alkotását ezért
is különös gonddal formálta meg,
amely hihetetlen alázatot, egyszer séget fejez ki.
A m vész-tanár alkotásai a szépséget, a nyugalmat, az állandóságot
közvetítik nekünk. Ebben a percenként változó világban mindez rendkívül megnyugtatóan hatott. útay
ánosnak érzékelhetően kompakt
m vészi világa van. agyon stabil
karakter, aki nagyon is világosan és
rendszerben látja a világ dolgait. A
maga teljességében érett alkotóként
áll előttünk, aki m vészetével és
emberségével a teljességet jeleníti
meg. eöres ándor szavai útay
ános m vész-tanárra is igazak
Alattad a föld, fölötted az ég,
benned a létra...” lyen ő, útay ános
a m vész-tanár.

égis, ki is ő valójában útay ánosnak tatai ősei voltak. A család elvidékre került, majd onnan politikai
kényszer ségből és vagyontalanul
visszatértek atára. ár gyermekkorában is vonzódott az agyaghoz,
számos tárgyat és játékot készített
belőle. A tatai Eötvös ózsef imnáziumban érettségizett, és örmendi
éza, a nagy múltú gimnáziumi tanár által szervezett szakkörbe járva
ismerkedett meg a fazekas mesterséggel, a korongozással. gy került
kapcsolatba id. siszár ózsef fazekasmesterrel, aki szintén tanítója
volt.
ívülálló okokból nem számíthatott egyetemi felvételre, így a
állalatnál helyezkedett el. Elvégezte
a épipari echnikumot, és ennek
során hasznos élettapasztalatokat
szerzett a kétkezi munkás emberektől. ésőbb a szegedi anárképző
őiskolán rajzszakon tanult, majd tíz
évig a tatai ertvárosi ltalános skola rajztanára volt. iváló kollégáival
együtt hittel és mély hivatástudattal
tanította a kertvárosi kisiskolásokat
rajzra és fazekasságra. öbb miniszteri kitüntetésben részesült, és itt

kapott tanácsosi címet is. A ertvárosi ltalános skola megsz nését
követően meghívták a tatabányai
zent argit atolikus skola megszervezésére és tanításra. íz éves
pedagógiai munkája során komoly
sikereket ért el, ezért zent ellért
íjban részesült. étéves kurzust
végzett az parm vészeti őiskolán.
zakdolgozatát olyan kiválónak és
tanulságosnak értékelték, hogy a
főiskola megvásárolta és tankönyvvé
nyilvánította. Ennél nagyszer bb elismerésre nincs is szükség
Eközben mindvégig alkotott. uszonöt éven át egymaga m ködtette
a útay alériát. őr-domborm veire az országhatáron kívül is igény
volt. Alapító tagja az ,,Art
alkotócsoportnak. zámtalan kiállítása
volt idehaza és külföldön egyaránt.
Alkotómunkáját
nyugdíjaztatása
után is folytatta. unkáját mindig is
hivatásnak, szolgálatnak tekintette.
emcsak tanított és alkotott, hanem
nevelt is. Emberségre, lelkiségre.
em vágyott nagy dolgokra, mindig
is vallotta, hogy az életben sok-sok
apró öröm van, melyet egymásnak
szerezve összegy lnek a boldogságot
jelentő kicsi hópelyhek , - ahogy ezt
japán költők versei nyomán mondhatjuk. rodalmat, m vészetet értő
és szerető felesége, családja, barátai
és szeretettel emlegetett tanítványai
mind-mind ilyen apró hópelyhek .
áthatóan nem tévedtem, amikor fentebb eöres ándort, kiváló
költőnket idéztem. útay ános m vész-tanárban mindvégig ott volt és
jelenleg is ott van az a bizonyos létra , amely a földet az éggel köti össze.
.

.

A fotókat brahám gnes arbara készítette.
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Egyre bonyolultabbá és kiszámíthatatlanná váló világunkban a problémák sem csökkenek. nismereti,
párkapcsolati, munkahelyi gondok
nehezítik a felnőttek mindennapjait.
incs biztos válasz a legegyszer bb
kérdésekre sem, hiányzik a szilárd
talaj, nagyok az elvárások, minden
megkérdőjeleződött és relatívvá vált,
még a legegyszer bb dolgaink is.
Ennek a felfordulásnak tökéletes
leképezését észrevehetjük a mai gyerekek életében is. icsik és nagyok
egyaránt cipelik, hordják magukkal
és magukon a felnőtt világ által rájuk rakott terheket. apasztalataim
szerint a mai tizenévesek éppen a
fentiekből kifolyólag meglehetősen
rossz mentális állapotban vannak.
A kamaszkor eleve sok kérdést felvet bennük, fenekestől felfordul az
egész életük, minden biztos dolog
megkérdőjeleződik, nem találják az
addig megszokott helyüket. jra kell
értelmezniük mindent, amit addig
kaptak, amiben addig nevelkedtek.
A legérzékenyebb, legsérülékenyebb
időszaka a fejlődésnek, amikor kiszámítható, megbízható, szerető,
világos értékrenddel bíró háttérre
lenne szükségük, hogy meg tudják
vívni csatájukat önmagukkal és az
életszakaszukból adódó feladatukkal. Ez a háttér azonban kevés ki42

vételtől eltekintve nagyon hiányzik
a már fent említett okok miatt is.
a mindezeket igyelembe vesszük,
nem csoda, hogy lelkileg rossz állapotban vannak a mai iatalok.
A mi iskolánk sem jelent kivételt,
nálunk is megtalálható az a jelenség, amelyről az imént írtam, de
amiben talán különbözünk a többi
intézménytől, hogy risztustól kapott feladatnak, küldetésnek tartjuk,
hogy ebben a nehéz és sok kihívással teli időszakban segítsük diákjainkat. Egyetértünk uda élával, aki
azt mondja, hogy „a mai társadalom
bonyolultabb személyiségeket termel
és igényel, és fontosabb, mint régen,
hogy az emberek sokoldalúan fejlettek, pszi hológiailag teherbíróbbak,
rugalmasabbak legyenek. Ehhez a
nevelés újfajta módszerei kellenének... Mivel ma a személyiség nagyon
különböző környezetekben és nagyon
sok ellentmondás közepette fejlődik,
számítani kell arra, hogy a zavarformák nagyon gyakoriak, hogy szinte az
az általános és a természetes, hogy az
emberek többsége különböző fejlődési
megakadásokkal bajlódik, neurotikus
feszültségei és tünetei vannak. A szokásosnál intenzívebb fejlesztés, illetve
a korrekció tehát szinte a normális
nevelés része kell, hogy legyen.
i arra törekszünk, hogy ezt a ne-

velést sten tanítását a középpontba
helyezve napi szinten végezzük. ár
csak azért is, mert stennek nagyon
gazdag üzenete van egy mai, önmagát kereső iatal számára. álvin
ános fogalmazza meg az nstitutio
első lapjain, hogy ha megismerjük
stent, akkor abból önmagunkra is
ismerünk. e nem csak önmagunkat ismerjük meg, hanem a hit által
olyan szilárd alapot kapunk, amely,
ha kell, pótolja, ha kell, gyógyítja a
meglévőt. gy látom, hogy a mai iataloknak a biztos alap, az erős gyökerek hiányoznak a legjobban mind a
család, mind az értékrend és mind az
erkölcs szintjén.
A lelkigondozás több formában is
zajlik. ielőtt rátérnék erre, fontosnak tartom tisztázni, mit értek e szó
alatt. ét oldala, vetülete van. Egyrészt a lelkigondozásnak risztus
szeretetéből adódóan lelki támaszt,
segítséget kell nyújtania annak, aki
éppen bajba került, nehéz élethelyzetet él meg. Aki részt vesz egy ilyen
beszélgetésen, megtapasztalja, hogy
nincs egyedül, hogy van valaki, aki
meghallgatja, aki csak rá igyel, komolyan veszi minden szavát. ásrészt a lelkigondozás feladata az is,
hogy a kibillent lelki egyensúlyt viszszaállítsa, azaz konkrét segítséget is
nyújtson, de nem különböző techniTATAI PATRIÓTA
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kák elsajátításával, hanem az sten
felől keresve a választ és megoldást.
Azáltal, hogy stent helyezi a középpontba és hozzá viszi közelebb azt,
aki bajban van, sokkal hatékonyabb,
hosszútávon eredményesebb segítséget ad.
ogyan is zajlik mindez iskolai
keretek között
egkülönböztetünk
közvetett és közvetlen lelkigondozást. Az előbbivel kezdem. iákjaink minden reggel áhítaton vesznek
részt. Ez a - perces alkalom nem
csak stenhez visz közelebb, de segít
önmagunkat is jobban megérteni.
iztatás, vigasztalás, bátorítás, útmutatás egyaránt elhangzik ezekben
a rövid percekben. gy tekintek áhítatainkra, mint egy lelki reggelizésre.
em csak a testünknek van szüksége
táplálékra a napi feladatok ellátásához, hanem a lelkünknek is. stentől
ezt kapjuk meg. ok diák visszajelzéséből tudom, hogy az áhítatok
gondolatai betalálnak . Egy mondat,
egy szó, egy bibliai ige vagy éppen az
énekelt dal szövege választ, feleletet
ad arra, ami éppen a diákok szívében,
lelkében zajlik. Ez is lelkigondozás, a
lélek táplálása.
ásrészt hittanórák keretében is
még mindig közvetett módon van
lehetőség a tanulók lelkével foglalkozni, hiszen rengeteg életkérdés,
helyzet jön elő. A bibliai történetek,
tanítások re lektálnak arra, ami az
emberrel történik. iába vagyunk
időben nagyon távol a zentírás ke-

letkezésétől, egészen modern és új
kérdésekre, felvetésekre is találunk
választ, megoldást. Arról nem is beszélve, hogy a világ körülöttünk nagyon sokat változott, de az ember
maga nem. inden alkalommal, amikor egy-egy történetet veszünk, rá
tudunk csodálkozni, hogy mennyire
kapcsolódik a mai kor emberéhez is.
arátság, párkapcsolat, önismeret,
hétköznapok etikája, szülő-gyerek
viszony, de még az internethasználat
lehetősége és veszélye is téma lehet
egy órán. Amikor ezek előkerülnek,
sok diák érzi találva magát egy-egy
téma kapcsán. Az érintettség pedig
lehetővé tesz egy mély és őszinte beszélgetést, ahol sten igéje nem csak
feltárja a problémákat, de gyógyulást, megoldást is hoz azokra. ivel
csoportokban vagyunk a hittanórákon, lehetőség nyílik arra, hogy segítsük a bizalom kiépülését, amely
aztán őszinte megnyílásokat, kitárulkozásokat is hoz magával. A lelkigondozás itt nem négyszemközt zajlik,
de mégis hatékony, hiszen sokszor
megtapasztalhatják a diákok, hogy
problémájukkal nincsenek egyedül,
nem kell szégyellniük, titkolniuk,
ugyanakkor sten üzenete segítséget
ad a folytatáshoz.
A lelkigondozás közvetlen formája
a személyes beszélgetés. Előfordul,
hogy az órán egyértelm vé válik,
szükség van a négyszemközti beszélgetésre, folytatni kell, kibontani
azt, amire a tanóra nem adott lehe-

tőséget, vagy már annyira személyes, hogy nem lehet a csoport előtt
tovább beszélni róla. gyanakkor
minden tanév elején felkínálom a
beszélgetés lehetőségét, ha szükségük lenne rá a diákoknak, akik már
többször éltek is ezzel. Arra is volt
példa, hogy kollégák jelezték, egy
adott diákkal gond van, jó lenne
jobban oda igyelni rá. Ezekben az
esetekben mindig felveszem a kapcsolatot a tanulóval, és amennyiben
nyitott rá, leülünk és beszélgetünk.
agyon fontosnak tartom, hogy ezek
a személyes beszélgetések önkéntes alapon történjenek, és mindig a
tanuló kezdeményezésére jöjjenek
létre, hiszen az őszinteség és a bizalom előfeltétele a lelkigondozásnak.
Ezt erőltetni nem lehet. A diákok pedig jönnek. zívesen beszélgetnek,
könnyen megnyílnak, hiszen tudják,
megbízhatnak bennem, ami elhangzik, köztünk is marad.
Az igény tehát nagy, igyekszünk
ennek teret adni, mert felelősnek
érezzük magunkat diákjainkért abban az értelemben is, hogy ne csupán
szellemi előmenetelükben, de lelki
fejlődésükben is segítsük őket, hogy
egészséges lelkület , az élet minden
helyzetében helytálló felnőttekké
váljanak.
E
lelkész-hitoktató

forrás:
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A súlyemelés nehézatlétikai sportág, küzdősport is. örténelmünkből
számos nagy erej magyar
otond
vitéz, oldi iklós legendás híre
maradt ránk, míg kialakult a mai
értelemben vett nagyszer versenysport, a súlyemelés.
A századfordulón még egykaros
és kétkaros lökés is szerepelt a versenyszámok között. Az olimpiák
történetében eddig két magyar, a
tatabányai öldi mre és a
Előre versenyzője, aczakó éter nyert
súlyemelésben olimpiai bajnokságot. Az első magyar súlyemelő bajnokságot nyolcvanöt éve, 1 2-ben
rendezték, a sportág szövetségét
pedig 1 5 -ben alapították, akkor
vált külön a birkózástól.

olf ároly a tatai s lyemel s sport me teremtője
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A le t bb ma yar
bajnokot a ták atának

A KEZ E EK A ÁN
A A súlyemelő szakosztálya
már ius
án délután rendezte az
első nyilvános súlyemelő bemutatóját a tóvárosi sporttelepen. olf
ároly tréner vezetésével a bemutató súlyemelésben neves magyar
válogatottak mellett a tataiak közül
részt vett ebauer mre és a sek
yula könny súlyban, anky ándor és éber ajos középsúlyban
és olf ároly kisnehézsúlyban
tájékoztatta olvasóit 1
. április
1-jei számában a omárom egyei
írlap.
Akkoriban atán már tizenöten
rendszeresen gyakoroltak
olf
ároly háza udvarán egy kocsiszínben. övidesen a három sportszerető ember
éber ajos, olf
ároly és anky ándor létrehozta a megye első és az ország első öt
súlyemelő szakosztálya egyikét. „Az
első súlyzókat maguk készítették,
tár sáit az uradalmi konyha fölöslegessé vált t zhelylapjaiból vágták
ki. Ezek nem forogtak golyós sapágyon, mint a mai súlyzók, de a élnak megfeleltek. 1
A szakosztály folyamatosan tartott bemutatókat, és versenyzőket
nevezett a magyar bajnokságra is.
atán hamar elterjedt a híre az itt
addig még ismeretlen sportágnak,
a sikerekre az Esterházy család is
felfigyelt, és hozzájjárult a sportfelszerelések vásárlásához. ven-

te két tizenhat év alatti tatai fiatal
súlyemelő felszerelését támogatták.
A lelkes tatai szakosztály nagy
sikere volt az 1
-es magyar bajnokság, ahol olf ároly nehézsúlyban a második, éber ajos
pedig könny súlyban a harmadik
helyen végzett.
. február
én a magyar bajnokságnak is beillő
országos súlyemelő versenyen udapesten hat egyesület húsz versenyzője közül éber könny súlyban a
harmadik, olf pedig nehézsúlyban
a második helyen végzett. 2 Ezt
követően
éber már óvári néven versenyzett, és ezzel a névvel
szerzett 1
-ban magyar bajnoki címet, majd a A -ba igazolt.
A
agyar Athlétikai lub
A A -nál 1
-ig m ködött a
súlyemelő szakosztály, majd megsz nt, a versenyzők átigazoltak,
illetve a birkozó sportágat választották.
A második világháborút követően
ban újra indult a szakosztály,
anky ándor lett az edző, a gazda
pedig a atai ostás E. Edzéseiket
a polgári leányiskola ma aszary
ános ltalános skola tornatermében, majd a várban tartották.
Ezekben az években a szakosztály
nem tudott érdemleges eredményeket felmutatni, hiányzott a szorgalom, a sportágért tenni akarás,
valamint a tehetséges súlyemelők
is.
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KÖVETKEZNEK
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Az 1 5 -ben létrejött szakmai
szövetség önállóságát az is bizonyította, hogy gyorsan nőtt a versenyzők száma, ezért különösen sokat
tettek ata, atabánya és roszlány
súlyemelő bázisai is.
Az új generáció képviseletében
arga ajos vette át a szakosztály
irányítását. A versenyzők közül
ben már zelő zei álint hívta fel magára a figyelmet. A sportág
iránt érzett szeretete és versenyzői
erényei hamarosan a szakosztály vezéregyéniségévé tették. gy a későbbi
években szinte automatikusan lett a
szakosztály edzője.
Az erősödést
jelzi, hogy folyamatosan újabb tehetségek csatlakoztak a szakosztályhoz,
és váltak kimagasló versenyzőkké.
1
és 1
között már az országos . osztályban versenyeztek,
de közülük többen
odor erenc,
arga ajos, észáros ános már a
magasabb osztályt ostromolták. gy
a . osztály megnyerését követően
1
-tól a atabányai ányász és
az roszlányi ányász mellett harmadik megyei csapatként kerültek
az . osztályba, a legjobbak közé. „A
sapat súlyemelői közül odor eren , Mészáros ános, ólyomvári ános, Varga ajos
ig válogatott
súlyemelőként a tatai edzőtáborban
készülhetett fel a hazai és nemzetközi
versenyekre. 5
Az egyesületnél a súlyemelő szakosztály révén olyan eredmények
születtek, amelyek országosan is elismertették a A -ot.
. október án az . osztályú
egyéni felnőtt súlyemelő bajnokságon

ólyomvári ános kisnehézsúlyban először nyert
, kg magyar bajnokságot, a A pedig a pontverseny második helyét szerezte meg.”
A sikerek folytatódtak, hiszen
1
. november 21-én zalonikiben,
a súlyemelő
-n ólyomvári ános
szakításban 1 5 kg-mal aranyérmet
nyert, összetettben pedig új magyar
csúcsbeállítással
5 kg ezüstérmes lett. Az utazás előtti napon is
bementem edzeni a A hoz, és megpróbáltam a
es szakítást és a
es lökést. ól sikerült, így megnyugodtam.”
Az egyéni győzelmek mellett a
A súlyemelői az 1
. évi . osztályú csapatversenyben a atabányai
ányász mögött második helyen
végeztek, majd 1
-ban végre elérték megérdemelt céljukat, és megnyerték a magyar bajnokságot. A
bajnokcsapat tagja volt arga ajos,
orváth enő, észáros ános, odor
erenc, ajorits ózsef, agy ál, ovács ándor és ólyomvári ános. A
technikai vezető iss ános volt, aki
később 1 2-től 1 5-ig az egyesület elnöki tisztét is betöltötte.
A A
. június
án a ényes
upa súlyemelő verseny alkalmával
avatta fel a volt A
E épületéből
kialakított sportcsarnokát.”
Az ezt követő években voltak
ugyan kisebb-nagyobb eredmények
a magyar bajnokságban dobogós helyek, de a korábbi évek sikereit már
nem sikerült elérni. Az évenkénti
. osztályú csapatbajnokságokon a
A súlyemelői 1 2-ben a hatodik,
1
-ban az ötödik, 1 5-ben a kilencedik, 1 1-ben a tizenegyedik,
és 1 5-ben a tizenötödik helyen
végeztek. edig 1
-től ismét nagy-

a yar ajnoksá ot nyert tatai s lyemelők
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ban

lyom ári ános ilá bajnok tatai s lyemelő

szer és sportpályafutásban sikeres
edzők
enedek ános, odor erenc és arga ászló irányították
a súlyemelők felkészülését. Ekkor
inkább a női versenyzők
enedek
limpia és ozma Edina értek el
kiváló eredményeket a hazai és nemzetközi versenyeken.
ajnos az eddigi eredményeket
beárnyékolja, hogy a többszörös magyar bajnok és világbajnoki helyezett
yurkovics erencet, aki a
A
súlyemelője volt, a 2
-es athéni
olimpián doppingvétség miatt kizárták, és az ezüstérmétől megfosztották.
A S L E ELÉS
IN
E SZ N A ÁN

S OR Á

Az athéni olimpiát követően a szakosztály a sportágtól való eltávolodás
és a tehetséges súlyemelők hiánya
miatt megsz nt. A magyar súlyemelő
sportban megkezdődött a visszaesés,
elszomorító helyzet alakult ki ahhoz
képest, ahová az előző évtizedekben
eljutott. indez annak is a következménye volt, hogy az utánpótlás nem
kapta meg a megfelelő támogatást,
az esetleges tehetségesebbek nem
láttak fantáziát a sportágban. Ez a
megállapítás igaz volt a
A -ra is.
gy a szakosztály megsz nése törvényszer volt. edig ez a nagymúltú, sikeres szakosztály többet érdemelt volna.
ézzük, hogy látják azok a sikert
sikerre halmozó sportolók, sportvezetők, edzők, akik alkotói voltak ata
súlyemelés történetének.
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BESZÉLJENEK A SIKERKOVÁCSOK
Hanzlik ános, atán élő volt
súlyemelő, sportvezető a sport, az
atlétika szeretetét a tatai Eötvös ózsef imnáziumban, dám ándor
testnevelő tanártól tanulta meg.
ig a magyar súlyemelő
válogatott tagjaként négyszer nyert
magyar bajnoki ímet.
ben, a
szombathelyi E n bronzérmes lett.
ig a súlyemelő válogatott
szövetségi kapitánya volt.
ben
ő írta az első súlyemelésről szóló tankönyvet Magyarországon, amely azóta is alapm nek számít.
Vámosi László: indig a magyar
súlyemelésben dolgozott, nagy hangsúlyt fektetve a szakmai munkára.
ilyen vezérlő elvek mentén

H.J.: indig arra törekedtem, hogy
amilyen feladattal megbíztak, ahhoz jó szakmai hátterem legyen. iszen 1 5-től a atabányai ányász
súlyemelő szakosztályának vezetője
lettem, szakedzői végzettséggel és
eredményes sportolói múlttal. 1
ig dolgoztam itt. özben a súlyemelő
edzőképzés egyik vezetőjeként nagy
hangsúlyt helyeztem az utánpótlás
képzésére. ajnos a
-es évek vége
már a magyar súlyemelés leszálló ága
volt. j és korszer edzésmódszereket dolgoztunk ki, a felzárkózáshoz
alap volt a szakmai szempont. Ennek
ellenére a regenerációs lehetőségek
nem voltak adottak. ajnos a magyar
súlyemelés az elmúlt években már
nagyon mélyre süllyedt. zerencsés
vagyok, hogy akkor voltam ott, amikor a sportág sikeres volt.
zelő zei álint, a HA kiemelkedő súlyemelő eredményeinek ková sa.
től
ig a szakosztály vezetőedzője.
ig a magyar
súlyemelő válogatott szövetségi kapitánya is volt.

V.L.: ikeres edzői múltja van, minek
tulajdonítja mindezt

SZ.B.: Azt is mondhatnám, hogy aki
akkor odakerült hozzánk a súlyemelő szakosztályba, nagyon rövid időn
belül magyar bajnok, csúcstartó,
válogatott és nemzetközi szinten is
jegyzett versenyző lett. ár ez kicsit
túlzás, de az eredmények mintha ezt
mutatnák. Ezt a sportot csak nagyon
kemény és szigorú munkával lehetett zni. Az egyesület akkori vezetése a koncepció mellé állt, különösen
Eck ibor és iss ános. agy hangsúlyt fektettünk az utánpótlásra is,
volt olyan időszak, amikor a láthy
ttó zakmunkásképzőben
- 5
iatal rendszeresen gyakorolt, hála
az országos kiválasztásnak. a is ez
kéne. Az irány jó volt, kár, hogy nem
sikerült végigvinni.
enedek ános, volt súlyemelő, a
HA nál szakedző. Az roszlányi
ányász versenyzőjeként a mün heni olimpia bronzérmese, világbajnok,
sokszoros E helyezett, tizenkétszeres
magyar bajnok, harmin egyszeres válogatott súlyemelő.
től tíz évig a
HA súlyemelők vezetőedzője.
V.L.: ilyen időszakban edzette a
A súlyemelőit

B.J.: em voltak kedvező állapotok,
amikor átvettem a szakosztályt, szinte elölről kellett kezdeni mindent.
emcsak vezetőedző, de szakosztályvezető is voltam. Alig voltak versenyzők, ezért toborzásba kezdtünk,
bemutatókat tartottunk az iskolákban.
V.L.: A nehéz körülmények ellenére
voltak sikerek is

B.J.: gen, létrehoztuk a női szakágat
is, ahol olyan női versenyzők, mint
enedek limpia, ozma Edina, láh
Adrien, valamint zukovács ónika
korosztályos válogatottak, különféle
versenyek győztesei voltak. A fér iaknál óth yula, észáros éter,
orváth ándor, ácz óbert és több
junior versenyző ért el szép sikereket.
Varga ajos, a HA volt súlyemelője, háromszoros magyar bajnok,
ig a HA súlyemelők
edzője.

zelőczei álint a tatai s lyemelők sikere zője
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ar a ajos ma yar bajnok tatai s lyemelő

V.L.: ogyan emlékszik vissza a tatai
súlyemelés nagy korszakára, eredményes évtizedére

Varga L.: Az az időszak, amikor a
A súlyemelője voltam, tényleg
aranykorszaka volt a tatai sportnak,
de nem csak a tatainak, hanem országosan is az elsők között voltunk.
özülünk a legnagyobb név ólyomvári ános, aki
aranyig vitte. A
sportnak köszönhetően bejártuk a
fél világot, Európán keresztül ubán
át Amerikáig. 1
-ben, 1 1- 2ben nyertem magyar bajnokságot, de
a A csapata is kiváló erőkből állt.
itka, hogy ilyen adottságú versenyzők egy időben jó helyen legyenek. A
A ilyen volt.
V.L.: Az aktív versenyzést követően

Varga L.: ég pár évig edzősködtem
atán, újra felkerültünk az . osztályba. Azóta is egy oktatási intézményben testnevelő tanárként dolgozom,
jól érzem magam.
Az anyag összeállításához felhasznált anyagok
. olgozók apja,
. február . . o.
. omárom Megyei Hírlap,
. február .
. o.
. örmendi éza üttő livér portegyesületek és sportélet ata óvároson
,
ata,
. . o.
. u.o. . o.
. u.o. . o.
. olgozók apja,
.
. szám
. olgozók apja,
.
. szám
. örmendi éza üttő livér i. m. . o.
Hanzlik ános, zelő zei álint, enedek ános
és Varga ajos személyes közlése és válogatás
fotóar hívumukból.

TATAI PATRIÓTA

MESTERSÉGEM CÍMERE
fot : omokos A la

Saját állatok, saját feldolgozás, saját bolthálózat: ez a jövő – vallja Horváth Róbert
agrárvállalkozó, aki mindössze hét éve indította el első saját mezőgazdasági vállalkozását. Azóta felépített egy egész cégcsoportot, és már az élelmiszeriparban is megvetette a lábát. Szerinte a tojás és a hús bizalmi termék, ezeket onnan kell megvásárolni, ahonnan valók, vagyis a tojást a tyúk alól, a sertést pedig a sertéstelepről.
Három vállalkozás tulajdonosa és
ügyvezetője egyben, mindegyik más
más területtel foglalkozik, mégis szorosan összekap solódnak, egy ég soportot alkotnak. Melyek ezek?
2 1 -ben hoztam létre az Agrotata ft.-t, amely növényvédőszer-,
m trágya- és terménykereskedelemmel foglalkozik, valamint integrátori
tevékenységet folytat. Almásfüzitői,
nagyigmándi és bábolnai raktárunkból közvetlenül szolgáljuk ki a termelőket omárom-Esztergom, ejér és
yőr- oson- opron megyében. Ez a
vállalkozás biztosítja a stabil pénzügyi bázist, évente egy-kétmilliárd
forint közötti forgalma van a m trágya aktuális árától függően. A 2 1 ban alapított orváth Agrofarm ft.
állattenyésztéssel foglalkozik
erencmajorban, a otis- au ft. pedig
TATAI PATRIÓTA

áruinkat forgalmazza. Alapvetően
mezőgazdasági vállalkozás vagyunk,
de az elmúlt években belevetettük
magunkat az élelmiszeriparba.
orábban mivel foglalkozott?

1
-ban agrármérnöki diplomát szereztem, majd elvégeztem a
növényvédelmi szakmérnöki képzést. égy évet töltöttem a örnyei
ezőgazdasági ombinátban, ahol
rengeteget tanultam, nagyon szép
évek voltak. ajd négy évig a bábolnai
rt. munkatársaként roszországban dolgoztam, kukoricatermesztéssel foglalkoztunk, hozzám
tartozott az ottani déli piac. Aztán
tizenöt éven keresztül a A magyarországi kereskedelmi vezetője
voltam, növényvédőszereket forgalmaztam. 2 1 -ben lettem egyéni vál-

lalkozó, akkor negyven-egynéhány
évesen úgy gondoltam, hogy most
még ki tudok ugrani a multiból, megvan hozzá a kapcsolatrendszerem és
a lehetőségem. ésőbb már nem biztos, hogy mindezt meg tudtam volna
valósítani.

Az Agrotata ft. termelés finanszírozással is foglalkozik, mit jelent ez
pontosan?
övényvédőszert, vetőmagot, m trágyát adunk hitelben a termelőknek. A gazdák a bank helyett fordulnak hozzánk, integráljuk a termelést.
A betakarítás idején eldönthetik,
hogy az integrációs összeget milyen
formában izetik vissza, pénzben
vagy terményben. dén az utóbbit
fogjuk preferálni, majd meglátjuk,
hogyan m ködik. riási a konkuren47
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cia, ezért nagyon pontosnak, gyorsnak és precíznek kell lennünk. ollégáink szorgalmasak, rendszeresen
járnak a termelőkhöz, akikkel az elmúlt években bizalomra épülő kapcsolatot sikerült kialakítanunk. agy
előnyünk kis cég lévén , hogy sokkal rugalmasabbak vagyunk, olyat is
megteszünk partnereinknek, amit
a nagyobb vállalkozások nem szívesen. a kell, én is bármikor autóba
ülök, elmegyek például vegyszerért,
és elviszem a gazdának.
Miért döntött a bővítés mellett? Miért
nyitott az élelmiszeripar felé?

rtékteremtő tevékenységre vágytam, eldöntöttem, hogy elindulunk a
termelés irányába, létrehoztam az állattenyésztéssel foglalkozó orváth
Agrofarmot.
öldm velésbe már
nem fogtam bele, úgy gondoltam,
ötvenévesen már késő elkezdeni.
nkább az élelmiszeriparban bízom
saját állatok, saját feldolgozás, saját
bolthálózat. A ferencmajori ingatlan
a atai ezőgazdasági rt. felszámolása során került hozzánk. iszolgáltuk a részvénytársaságot, de nem
tudták ki izetni az árut, mi pedig
kedvező feltételekkel megvásároltuk
a telepet.
...és újraindította az állattenyésztést a
környéken.

Ezen a hat hektáros területen
alakítottuk ki a farmot. égyezer
tojótyúkot tartunk mélyalmos technológiával. A rendszer egyedülálló a
környéken, teljesen automatizált. i
nem is nagyon megyünk be a tyúkólba, mindent számítógép vezérel és
mér, még azt is, hogy mennyit iszik
a tyúk, és mikor eszik. Ezer tyúkból
kilencszázhatvan mindennap tojik,
ez nagyon jó termelési arány. A tojás automataszalagon jön ki, minden
darab első osztályú, már-már irreálisan sárga. A farmon húsfeldolgozó
üzemünk is van, ahol tradicionális
receptek alapján heti tíz-tizenkét
darab sertésből készítünk füstölt
árut, hurkát, kolbászt, disznósajtot.
angalicákat is tartunk, bekerített
kiserdőben szabadon mászkálnak,
meg lehet nézni őket. tvenfős rendezvénytermünkben csoportokat is
tudunk fogadni, látvány disznóvágásra is várjuk az érdeklődőket.

és a közeljövőben továbbiakat is tervezünk, legközelebb cson. A környék éttermei, cukrászdái, pékségei,
zöldségesei közül többen tőlünk veszik a tojást. écsi vevőink is vannak,
akik heti rendszerességgel jönnek
tojásért, grillkolbászért. A termelés
fele privát értékesítés. atáról, atabányáról, zomódról, Almásfüzitőről,
unaalmásról hetente-kéthetente
sokan kijárnak a farmra tojást, húst
vásárolni. emmivel sem vagyunk
drágábbak, mint a boltok. allom,
hogy a hús és főleg a tojás bizalmi
termék. ogy lehet megállapítani a
tojásról egy nagyobb élelmiszerüzletben, hány napos, mennyi ideje áll
a polcon őlünk, aki aznapi tojást
szeretne, azt kapja. ondogatom is
A tojást ne a boltban, hanem a tyúk
alól vegyük meg A saját értékesítéssel garantáljuk a minőséget és a frissességet. ízom benne, hogy a világ
is egyre inkább ebbe az irányba tart,
nem mindegy, honnan származik az
élelmiszer.
Melyek a legközelebbi tervei?

zámos ötletünk van még, reméljük, sorban meg tudjuk valósítani
azokat. Ez idáig pályázatok nélkül
fejlesztettük vállalkozásainkat, és a
jövőben is megpróbáljuk saját tőkéből, illetve banki hitelből. Ebben az
évben bankunktól növekedési hitelt
kaptunk, ennek keretében sertésvágót szeretnénk létrehozni erencmajorban. ost még bérben vágatunk,
de ez évente óriási összeget emészt
fel. ertéstelep megvásárlásán is
gondolkodunk, ahol több tízezer darab sertést hizlalnánk, melyeket aztán saját vágóhidunkon dolgoznánk
fel. Az a tervem, hogy a jövőben a
saját állatunkat mi vágjuk le, és mi
értékesítjük. eljes láncot szeretnék
létrehozni. ovábbá kilátásban van

még idén egy brojlertelep megvásárlása is itt a megyében, negyvenezer
csirkét tartanánk, amelyeket aztán
szintén mi vágnánk le és adnánk el.
ég idén szeretnénk létrehozni egy
tízezer darabos fácánneveldét is,
hogy fácánvadászatokat tarthassunk,
nagy a kereslet most erre.
Ön is vadászik?

gen, mint oly sokan az agráriumban.
egutóbb
ettországban
vadásztam, de voltam már azahsztánban is. Az elejtett állatokat és
trófeákat a farmon állítottam ki, van
kipreparált medvém is.
Hányan dolgoznak a cégcsoportnál?

elenleg tizennégy alkalmazottunk van, de ez a szám idén minden
bizonnyal a duplájára nő. ost is
vannak feladott álláshirdetéseink.
ontos szempont, hogy helybélieket
vegyünk fel.

Mindig újabb ötleteken töri a fejét,
hatalmas lelkesedéssel és fiatalos
lendülettel vág bele újabb vállalkozásokba. Vajon eljön egyszer az az idő,
amikor elégedetten nyugtázza: már
mindent megvalósítottam, nem bővítünk tovább?
a egy vállalkozás nem növekszik
tovább, és egy szinten megáll, akkor
egy idő után elkezd sorvadni. indig
vannak újabb terveim, mit csináljunk
még, merre tovább. udom, mikor
szeretnék nyugdíjba vonulni
bár
kollégáim szerint én soha nem leszek nyugdíjas , addig pedig dolgozom reggeltől estig. ell még pár év,
hogy mondhassam
üszke vagyok
vállalkozásaimra.

Hol értékesítik az árut? Elsősorban
kik vásárolnak a Horváth Agrofarmtól?

Az értékesítés elsősorban helyben
zajlik, de tavaly megnyitottuk első
anyasi húsboltunkat omáromban,
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ESZEM-ISZOM
A kép illusztráció. forrás: pixabay.com

A főszerkesztő ajánlja

Hozzávalók
• 1 kg báránycomb
• só
• pirospaprika
• 5 dkg zsír
• 5 dkg gomba
• 1-2 fej vöröshagyma
• 1 csokor petrezselyem
Elkészítés

A megtisztított báránycombot megsózzuk és paprikával bedörzsöljük. A sütőben forró zsírban mindkét oldalát kívül
gyorsan szép barnapirosra sütjük. A
húst kivesszük a zsírból, beletesszük az
apróra vágott gombát, kevés ugyanilyen
vöröshagymát és petrezselyem zöldjét.
Ezeket gyengén megpirítjuk, majd viszszatesszük a húst is, és fedő alatt gyakori öntözgetés közben egy óra alatt puhára pároljuk.

TATAI PATRIÓTA

A kép illusztráció. forrás: receptmix.hu
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