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Pontosan harminc éve kerültem
atára. eendő férjemmel, aki omárom megyei, kirándultunk egyet
atára is. A emeteség felől a városba
érve megláttam a fekete tetős házakat a álvária-dombra néző gyönyörű panorámával, s felkiáltottam - tt
szeretnék lakni árom szerint lehetetlennek tűnő vágyam beteljesült
egy ép eladásra kínált lakás révén.
Azóta itt van az otthonom. Esténként
ablakomból kinézve a álvária-domb
kivilágított kis kápolnája tekint rám,
melynél szebb panorámát elképzelni
sem tudnék em cserélném el ezt a
kisvárost semmivel, pedig korábban
csupa nagyvárosban ( algótarján,
eszprém, zékesfehérvár) éltem.
üszkeséggel tölt el, hogy tatai lehetek. zemem előtt látom városunk
dinamikus fejlődését, gyarapodását
napról-napra, valamint a természeti
és építészeti értékek megőrzésére,
megszépítésére irányuló szüntelen
törekvést.
n, aki tizenöt-húsz évvel ezelőtt
még félve mentem végig a kocsmától
zajos ocsi utcán, és rácsodálkoztam
a falusi hangulatot árasztó azekas
utcára, ma rá sem ismerek erre a környékre. akóházak sora épült, illetve
szépült meg a gyönyörűen megújult,
impozáns ossuth tér szomszédságában. röm látni, hogy a korábban
szinte üres tér egyre többször benépesül, és közösségi együttlétek színterévé válik, erősítve az összetartozás
élményét bennünk, tataiakban.
agy örömmel tölt el, hogy gyermekeink élettere, a bölcsőde, az óvodák
és iskolák egytől egyig korszerűsödtek, megszépültek. A őkúti ltalános skoláról nem is beszélve, amely
sportcentrummá nőtte ki magát uszodával, jégsátorral, futópályával gazdaTATAI PATRIÓTA

godva. yermekeink ezeken túl még
az iskola szomszédságában nemrég
átadott városi sportcsarnok nyújtotta
lehetőségeket is élvezhetik.
A természeti értékek megmentésére, megőrzésére irányuló törekvések
szép példái a ényes tanösvény, az
koturisztikai özpont, a éti-tó és a
megújult Angolpark, amelyek kiváló
lehetőséget biztosítanak a szabadidő
eltöltésére, családi sétákra és a különös természeti jelenségek csodálatára. em sok település dicsekedhet
ilyen rendkívüli természeti adottságokkal.
árosunk dinamikus fejlődése szigorúan átgondolt, tervszerű munka
eredménye, melynek alapját a Magyary-tervben fogalmazta meg a városvezetés széleskörű társadalmi egyeztetést követően. Mert városunk jövőjén
munkálkodni csakis az itt lakókkal
egyetértésben, együttes erővel lehet.
A fantázia és elszántság kifogyhatatlan Alig zárul le egy nagy munka,
máris itt a következő égi álom valósul meg atán a felsőoktatás alapjainak lerakásával és a képzés őszre
tervezett indításával a iarista rendházban. A 250 éves piarista gimnázium ódon, de megújuló falai közé újra
élet költözik
s itt a közeljövő másik feladata, a
őfaragó-ház ökoturisztikai központtá fejlesztése a fazekas kultúra hagyományainak megőrzésével, és még
sorolhatnám a ránk váró feladatokat.
agy örömmel tölt el, hogy képviselőként részese lehetek nemcsak a
városunk fejlődését, gyarapodását
meghatározó döntéseknek, hanem
az itt lakók mindennapi közérzetét,
életterét beárnyékoló bosszúságok,
helyi problémák megoldásának is.
ata nagyon sokszínű város, melynek nemcsak utcái, épületei, hanem a
szellemisége is napról napra változik,
s ennek fő mozgatórugója városunk
gazdag kulturális- és sportélete.
Egyedi természeti és történelmi
adottságai ( reg-tó, vár, kastély) pedig kínálják a lehetőségeket, s ezekkel mi, tataiak élünk is. rszágos hírű
rendezvényeink vannak, melyek városunk hírnevét öregbítik, és büszkeséggel töltenek el bennünket

VEZÉRCIKK

nem v lt ne éz
tataiv v ln m

A íz- ene- irág
fe s z t ivá l , a t a ra ,
reg-tavi agy alászat nagy nyüzsgést,
zsongást hozó rendezvények, melyek
mind erősítik a tataiak összetartozását.
Mindezek mellett
nem tudok betelni a
természet rendkívüli
ajándékával, mely városunkat szinte egyedi kuriózummal gazdagította. Ez a vadludak őszi vonulása és a
adlúd okadalom Mi, tataiak olyan
élményben részesülhetünk, melyet
más települések lakói elképzelni sem
tudnak A vadlúd vonulás hangzavarához szinte órát igazíthatunk reggelenként és esténként, és felemelő látni
az ék alakban, fegyelmezetten, ezrével
vonuló madártömeget.
üszke vagyok atára, s ezzel nagyon sokan vagyunk így okálpatriotizmusunkra kiváló példa volt az
Európai v ája verseny, melyen a mi
nagy platánunk is indult. zgatottan
figyeltük a szavazatok alakulását,
buzdítottuk egymást a szavazásra, s
az összefogás eredményeként öreg
platánunk ezüstérmes lett a megmérettetésen.
A atához való ragaszkodás, az
itt élők összetartozása, lokálpatriotizmusa adja a biztatást a további
feladatokhoz, melyek valamilyen formában mind bennünket szolgálnak.
zebbé, jobbá teszik életünket, testi,
lelki, szellemi gazdagodást hoznak, és
erősítik az összetartozást.
Mert minden új dolog és esemény
összekötő kapocs köztünk, mely erősíti a tataiság érzését, és elmondhatjuk - atán élni, tatainak lenni jó érzés és büszkeség
ívánom mindenkinek, hogy városunk további gyarapodása, fejlődése
ezt az érzést erősítse minden tataiban
a jövőben is
iczenáné Czégény gnes
önkormányzati képviselő
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A szerkesztőségnek küldött kéziratokat, fotókat nem őrizzük meg, és
nem küldjük vissza
A hirdetések tartalmáért a hirdető
felel

AKTUÁLIS
v r s és aran

yári s em tat a sza a t ri sz pa o

ülönleges módon tiszteleg ata Arany ános születésének idei, kétszázadik évfordulója előtt. ata áros
Önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú Zrt.
ugyanis j lius végén mutatja be a örös ébék című
musical balladát, mely műfajában, hangnemében
is egyedülálló produkciónak ígérkezik. Az előadás
megálmodója és színpadra állítója esty agy ati
operarendező, akinek munkáival már többször is
találkozhattunk kiemelt városi ünnepségeinken vagy
éppen az idei újévi koncerten.
A musical ballada megszületése
tisztelgés Arany ános meghatározó
és örökérvényű költészete előtt, s egyben része is annak a missziónak, mely
a zenés színház közérthető nyelvén
szólva hozza közel a valódi kultúrát
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a fiatalokhoz. árosunk önkormányzata ezért is állt az alkotói stáb mellé,
hiszen felismerte annak fontosságát,
hogy mai világunk művészi elhívása találkozzon a múlt örökérvényű
kérdéseivel. ata nem csupán a tata-

iaknak szeretne ezzel az előadással
maradandó élményt nyújtani. ízunk
abban, hogy nyáron az ország számos
más területéről vagy éppen a elvidékről is sokan ellátogatnak hozzánk
az előadás hírére.
A örös ébék, Arany ános késői
balladái közül talán a legeredetibb,
egy népmondai töredék alapján íródott. A musical ballada szerkezetében
is Arany nagyszerű versét veszi alapul, s olyan kérdéseket vet fel, amelyekre talán mindennap keressük a
választ. esty- agy ati a darab ötletének megszületésével kapcsolatban
elmondta, hogy e ballada világa már
főiskolás korában olyannyira magával
ragadta, hogy érezte, pályája során
egészen biztosan foglalkoznia kell
még vele. eginkább a történet titkai,
ki nem mondható részletei vonzották,
mindaz, ami talán csak a sorok mögül
szűrődik ki, szinte észrevétlenül. A
rendező hozzátette
ersze fontos,
hogy olyan nagyszerű mesterrel dol5
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goztunk még Arany balladáin főiskolás korunkban, mint a drága néhai cs
ános. cs órái semmiféle élményhez
nem hasonlíthatóak, életre szóló tapasztalatot jelentenek. Még halála
előtt elhatároztam, illetve véglegesítettem ezt a tervemet, de miután
elhunyt, már abban is biztos voltam,
hogy egyrészt az ő emlékének is szól
majd ez az előadás. ermészetesen
tisztelgés Arany költészete és kétszázadik születésnapja előtt is, de úgy
egész, ha tisztelgés mindkét ános
előtt. Arany és cs. Együtt. A két zseni. gy méltó.
Az előadás számos kérdésre reagál
majd egyszerű, élhető és átérezhető
szituációkban, emberivé varázsolva
akár egy boszorkánynak hihető lény
történetét, vagy varázsossá álmodva egy hétköznapi asszony meséjét.
Mindannyiunkat foglalkoztató témák
ezek
létezhet-e ok nélkül, eredendően
a gonosz,
meghatározza-e életünket egyetlen rossz döntés,
hibázhat-e az, aki alapvetően jónak született,
mennyire könnyen sodródunk
bele vétkes harcainkba,
van-e visszaút, ha már egyszer
rossz útra léptünk, és
felmenthet-e sten, rátalálhat-e
végül minden bűnös ember a hitre

Az alkotási folyamat legnagyobb
kihívása mindenképpen az, hogy bár
a mű eredeti műfaja ballada, mégis egész történetet kell átadnunk a
6

nézőnek, okokkal, indokokkal, magyarázatokkal, jól érthető emberi
viszonyokkal. esty- agy ati ezzel
kapcsolatban így fogalmaz
ermészetesen kutatásokat is végeztem,
hogy rátalálok-e az eredeti ébék
történetre, de ez nem fellelhető, így
egyfajta ősi fantáziavilágot hívtunk
segítségül. Csupán ajánlatot teszünk a
nézőnek, ajánlatot arra, hogy egy-egy
szereplőt mi motiválhat, miben ütközik a másik karakterrel, s mi váltja ki
bennük a drámaiságot, a tragédiát.
em mondjuk, hogy mindez feltétlenül így történt, de kinyitjuk a képzelet
kapuit, és azt mondjuk, hogy esetleg
történhetett így is... Arra feltétlenül fel
szeretnénk hívni az emberek figyelmét, hogy a felelősség nem mindig
csupán egyetlen ember vállán nyug-

szik, és egy-egy rossz döntésünk mások sorsát is megpecsételheti.
Az Arany ános-emlékév nemcsak
emlékezés, tisztelgés a magyar irodalom egyik halhatatlanja előtt, hanem
egyfajta szembesítés is. égmúlt és
mai világunk szembeállítását, akkori
és jelenlegi világunk, értékeink, öszszehasonlításának tanulságait fedheti fel. a odafigyelünk, a tegnap és
a ma találkozása olyan ajándékokat
adhatnak, amelyek megerősítve vihetnek tovább minket utunkon. incs
ez másként a készülő musical ballada
esetében sem, hiszen a mű színpadra
állításának egyik kulcskérdése, hogy
mit üzen ez a mű a ma emberének,
hogyan aktualizálható művészileg
eltétlenül a felelősségről üzen, s
arról, hogy érdemes hinnünk abban,
hogy még az utolsó pillanatban is
visszafordulhatunk téves vagy rossz
utakról. öntéseink és a sodródásaink között különbséget kell tudnunk
tenni, s fel kell ismernünk, ha nem
a saját utunkat járjuk. Ebben a műben elkésnek a felismerések, s ezért
van, ami már visszafordíthatatlanná
válik
a jól értjük majd a darabot
a nézőtéren, akkor mondanivalója
beszivároghat hétköznapjainkba is, s
talán segítségünkre lesz abban, hogy
kisimítsunk régről hordozott konfliktusokat nyilatkozta a rendező, aki
örömmel mesél a produkció legfontosabb eleméről, a zenéről is. Az egész
előadás a zenéjével együtt lesz teljes.
antasztikus a zenei világa, életem eddigi legjobb döntése volt, hogy erzsi
yörgyöt kértem fel zeneszerzőnek.
udni kell, hogy yuri színművészként diplomázott, de már főiskolás
korában is fantasztikusan értett a zenéhez. Ehhez elmesélek egy szemé-
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lyes történetet. Az én drága desapám
sten nyugosztalja a zínművészeti
őiskola zenei tanszékvezetője volt.
yuri akkor végezte az első évet musical-színész szakon, amikor én felvételiztem operarendező szakra. agyon nagy odaadással készültem, nem
akartam hibázni, hosszas beszélgetéseket folytattunk Apuval a zenei világ ezernyi szereplőjéről, szerzőkről,
előadókról, zeneművekről. Amikor
ucciniről kezdtünk beszélgetni, akkor Apukám legnagyobb megdöbbenésemre azt javasolta, ne vele elemezzem a mester műveit, hanem maga
helyett inkább bemutatná egy erre a
célra igencsak alkalmas növendékét.
gy esett, hogy megismertem mostani
szerzőtársamat. hítattal hallgattam
a kollégiumi szobában, ahogy a ohémélet minden hangjegyéről pontosan
elmondta, mit is jelent valójában. Azóta hiszek az igényes zenés színházban.
alószínűleg abban a pillanatban dőlt
el, hogy ha egy darab ennyire fontos
lesz az életemben, mint a ébék, azt
csak olyan emberrel közösen szabad
megírnom, mint yuri. Azt hiszem,
sőt tudom, hogy a örös ébék zenei
világára Apukám és uccini is büszke lenne. Ennél magasabb fok az én
szótáramban zenére nincsen. Az előadás tele lesz fantasztikus slágerrel,
miközben zenedramaturgiája finom
és érett, hihetetlenül erősek a zenei
karakterrajzai, és imádnivaló a zenei
humora. Elmondhatatlanul várom,
hogy a nézők hallhassák végre ezeket
a dallamokat.
ata az elmúlt években számos alkalommal bizonyította, hogy nemcsak
a vizek városaként válik egyre ismertebbé, hanem a sport és a kultúra, a
művészet válfajaiban is képes újat,

TATAI PATRIÓTA

stá

egyedit és értékeset mutatni. A város
történelme, épített és szellemi öröksége, hagyományai és páratlan természeti adottságai olyan inspirációt
nyújtanak, amiből egy művész is bátran meríthet alkotói munkája során.
esty- agy ati ezzel kapcsolatban
így fogalmaz atához fűződő viszonyáról
ata az egyik legszebb város,
amelyet ismerek, és számomra az otthonosság, a nyugalom és a béke szimbóluma. Elmondhatatlanul feltölt, tele
van pozitív energiával, fantasztikus
hely. lyan, mintha mindig adna. étálsz a tóparton, és gazdagabb leszel
tőle. iszonylag régi már ez a szerelem, amikor atabányán rendeztem
a égy jó mindhalálig című musicalt,
akkor is rendszeresen átszökdöstem
atára, ha csak fél órányi sétára, akkor
is megérte. ontos, hogy minden szegletéből árad a kultúra, így az ember
automatikusan azt érzi, hogy ehhez
még ő is hozzá akar tenni. ermészetesen vitathatatlan, hogy egy színházi
ember szeme hamar kiszúrja, micsoda fantasztikus lehetőséget kínál a
zabadtéri zínpad, így már csak egy
olyan polgármestert kellett találni, aki
fogékony a kultúrára és értő módon
reagál (Milyen szerencse, hogy ezt az
embert a város már régen megtalálta...) ermészetesen az is fontos, hogy
nagyon jó emlékeim vannak arról az
időszakról, amikor a helyi tehetséges
fiatalokkal együtt dolgoztunk atabányán, s talán az sem titok, hogy a
mostani szereplőválogatásra is sokan
jelentkeztek a égy jós csapatból.
smerve képességeiket, fantasztikus nosztalgikus találkozásoknak
nézhetek elébe... sszességében azt
gondolom, hogy csodálatos közös
élmény lehet ennek az előadásnak a
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megszületése, tele remek tehetséggel.
gy érzem, közös ügyünkké válhat
így az alkotás, miközben a sajátunk
lesz, tatai lesz, mégis az egész ország
számára méltó és talán örökérvényű
mondanivalójában.
201 nyarán tehetséges, lelkes művészek dolgoznak tehát atán, akik
magazinunk nyári számának megjelenésekor már javában próbálnak.
A musical ballada szereposztása és
alkotói
örge ani Pásztor Ádám
örge ani édesanyja
Petrozsényi Eszter
ébék Kecskés Tímea
asznár Vadkerti Imre
inkó era Bucsi Annamária
ap Turek Miklós
örög utazó Sándor Dávid
őgyy ella ( era barátnője)
Mezei Kitty
ácsint átó ( era barátnője)
Bodnár Vivien
zellemhang (felvételről) Derzsi Joja
oreográfus Sándor Dávid
etítés Papp Pala László
enei vezető Derzsi György
endező Pesty-Nagy Kati

A örös ébék musical ballada ősbemutatója július 2 -án 21 00 órától lesz a tatai szabadtéri színpadon.
ovábbi információk
http vorosrebek.simplesite.com
ra
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a k k ti m dell
anítani lehetne más intézményeknek a ők ti modellt. A
példa egyszerű hozz létre egy sportegyesületet, pályázz
olyan fejlesztésekre, amelyekre TAO támogatást lehet
igénybe venni, nyerj meg hozzá cégeket, kérd a városvezetés segítségét, és ha mindez megvan, valósítsd meg a
kitűzött célt, amellyel nem csak az egyesület, hanem az
egész város nyer. Ha pedig nem lehet TAO támogatást
igénybe venni, kérdezd körbe a szűk környezetedet,
tudják-e támogatni elképzelésedet. Mindig akad, aki
tud segíteni.
A őkúti asok iáksport Egyesület
idén tavasszal ismét komoly sportfejlesztéseket valósított meg a őkúti
ltalános skola területén. Megépült
az iskolát és az új városi sportcsarnokot összekötő harminchat méteres
folyosó. Erre azért volt szükség, mert
a csarnokot elsősorban a kőkútis diákok használják délelőttönként testnevelési órák, kora délután pedig edzések keretében. aponta körülbelül
8

három-négyszáz gyerek jön-megy
a két létesítmény között. yári időszakban ez nem jelent problémát,
ám esőben, hóban összesározzák az
épületeket. űtési időszakban a folyamatos ajtónyitogatás vagy kitámasztás hatalmas többletköltséget jelent
mindkét intézménynek. Az egyesület
kiszámolta, hogy a folyosó megépítésével körülbelül egymillió forintot
lehet megspórolni egy latyakos idő-

eps

szakban, vagyis a negyvennyolcmillió forintos beruházás költsége rövid
időn belül megtérül. em győzik
hangsúlyozni, hogy a folyosó nem
kényelmi szempontok miatt, hanem
költségmegtakarítás céljából épült,
továbbá hogy szervesen kapcsolódjon
egymáshoz a két intézmény, amelyet
különböző versenyek, kupák, diákolimpiai döntők alkalmával együttesen
szoktak használni.
Az idei fejlesztések között szerepelt
még az iskola udvarán lévő télen
korcsolyapályaként működő sportsátor megújítása. peciális műanyag
burkolatot kapott, amely jól bírja a
terhelést, nem csúszik, nem színeződik el. Ennek köszönhetően a sátor
multifunkcionálissá vált, amikor nem
korcsolyapályaként, akkor kézilabdapályaként használhatják. A tornatermet is teljesen felújították idén, kicserélték a padozatot, megtisztították a
bordásfalakat, és tisztasági festést is
végeztek, mindezt a atabányai ankerületi özpont kétmillió forinttal
támogatta. Az említett fejlesztések
összesen kilencvenkétmillió forintba
kerültek. Elsősorban A felajánlásokból valósultak meg. egnagyobb
mértékben a komáromi oxconn és
az oroszlányi E ater, valamint a
TATAI PATRIÓTA
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tatai erfekt ft. és a üntner- ata
ft. segítette a beruházásokat. ajtuk
kívül harminckét kisebb tatai és megyei vállalkozás például a elbmann,
az Agro itt ft., a ott ald, a ikant,
a
ransport, a oor to oor Express, a abak eam ft. és a E
ungária ft. támogatta néhány
milliós A felajánlásával. A fejlesztések megvalósításához szükséges önrészt több mint huszonhárommillió
forintot ata áros nkormányzata
biztosította.
A szülők anyagi támogatásával egy
kilencven méteres műanyag borítású
futópályával is gazdagodott az iskola.
égi pályájukat három éve fel kellett
számolniuk a jégsátor áthelyezése,
valamint a csarnok építése miatt.
agy szükség volt már az új burkolatra, hiszen rendszeresen használják
testnevelési órákon, és a őkúti asok
atlétái is itt edzenek. Az egyesület a
kisbuszát is lecserélte idén, amelylyel elsősorban kézilabda csapataikat szállítják versenyre. Az új ord
ransit típusú kisbuszt a régi árából,
A felajánlásokból, valamint az önkormányzat segítségével vásárolták
meg. A gyermekek védelmében a
veronai buszbalesetből okulva sávelhagyás jelzővel, holttér figyelővel,
hátsó kamerával, sofőr fáradtságfigyelő rendszerrel ellátott járművet
választottak.
A fejlesztések, amelyek összköltsége
meghaladta a százhuszonnyolcmillió
forintot, hatalmas összefogással valósultak meg most is, az önkormányzat,
a AC, a őkúti iskola, a szülők és számos vállalkozás támogatása és együttműködése nyomán. őhalmi oltán
igazgató úr 2002 óta áll az iskola élén.
Elmondása szerint vezetése alatt amit
eddig elképzeltek, az mind megva-
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lósult. éhány évvel ezelőtt például
egyik osztályát arra kérte egyszer,
hogy mindenki biciklivel jöjjön, hogy
testnevelés óra keretében elmehessenek kerékpározni. olt olyan gyerek,
akinek egyáltalán nem volt, vagy csak
olyan, amit szégyellt volna a többiek
előtt, ezért inkább nem hozta be. Az
igazgató úr felkereste a euzer bicikligyártó céget, megkérdezte, mennyiért gyártanának kőkútis színekben
pompázó járgányokat. Elkészíttetett
egy darabot, és elvitte az egyesület
támogatóinak rendezett disznóvágásra. itette egy mellékelt ívvel, hogy
feliratkozhassanak azok, akik szívesen megvásárolnának egyet az iskola
diákjainak. Az este alatt a negyvenből
huszonhét biciklinek lett gazdája. a
az adományozó kérte, nevét rágravírozták a biciklire. övid időn belül a
többi is elkelt, így lett az iskolának
negyven kerékpárja.
A kőkútisok jövőbeni tervei között
első helyen szerepel az iskola környezetének rendbetétele. zeretnék, ha
újra olyan állapotok uralkodnának,
mint az építkezéseket megelőző időben, és gondozott füves, fás terület
venné körül az épületet. ávolabbi
céljaik között pedig egy ötven-hatvan
méteres gyakorló sípálya szerepel,
amelyet valahol atán belül valósítanának meg. Az iskolában ugyanis
remek síoktatás folyik. elenleg csak
sítáborokban, de akkor a későbbiekben már testnevelés órán is el tudnák kezdeni az oktatást. A diákoknak
felszerelést is biztosít az iskola, így
a szülőknek nem kell semmit drága
pénzen megvásárolni vagy bérelni. A
jövőben ezeket az eszközöket is szeretnék megújítani.
A kőkútis diákok megérdemlik,
hogy megfelelő körülmények között

sportoljanak, eddzenek, ugyanis a
őkúti ltalános skola tavaly az
ötödik helyen végzett a Magyar iáksport zövetség A anév egeredményesebb iákolimpia köznevelési
intézménye versenyében a diákok
országos megmérettetéseken elért
eredményei alapján. 2015-ben a hatodik, az azt megelőző évben a tizennegyedik helyet sikerült megszerezniük.
őhalmi oltán igazgató igen büszke
diákjaira, hiszen olyan nagy oktatási intézményekkel kell megküzdeniük, amelyeknek annyi diákjuk van,
mint ata összes általános iskolájának együttvéve, nem beszélve arról,
hogy tizenhat edzőközpont működik
az országban, az ott sportoló diákok
is részt vesznek az iskolák közötti
versenyeken is. Az elért eredmény
nagyban függ a gyerekek motivációjától, tehetségétől, képességétől,
nem kerülnek ki minden évfolyamból olyan kiválóságok, akikkel ezt el
lehet érni, ezért nem biztos, hogy az
idei évet is ilyen előkelő helyen zárjuk
mondja az igazgató úr, aki nem feltétlen tartja szerencsésnek, hogy már
alsó tagozatban kiválasztják és versenyeztetik a gyerekeket, de próbálnak
alkalmazkodni a sportszövetségek
versenykiírásához. Molnár ábor, a
őkúti asok iáksport Egyesület
elnöke ennél bizakodóbb, az elmúlt
időszak sikereit, eredményeit látva
reménykedik abban, hogy az iskola
az idei rangsorban még előrébb kerül. Az iskola és az egyesület egyaránt fontosnak tartja, hogy a diákok a
sport mellett tanulmányaikra is kellő
figyelmet fordítsanak, és felkészüljenek a következő iskolai fokozatra. Az
iskolában végzett kompetencia-méréseken rendszerint kimagasló eredményt érnek el, a végzősök 5- 0 -a
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középiskolában vagy gimnáziumban
folytatja tanulmányait.
A őkúti ltalános skolát 1 3ban alapították, mert olyan mértékű demográfiai növekedés volt a
városban, hogy a aszary ános és
a azekas utcai mellett szükségessé
vált egy harmadik iskola létrehozása.
Az indulásnál Maráz ászló testnevelő tanárt kérték fel, hogy alakítsa
ki a testnevelés oktatás programját.
Az iskola már kezdettől fogva nagy
hangsúlyt fektetett a sportra, már
akkor is sok tehetséges gyermek járt
ide. ésőbb, amikor a városvezetés
a tagozatos iskolák mellett döntött,
egyértelmű volt, hogy a őkúti testnevelés tagozatos legyen. 200 -ben
az akkori kormányzat pályázatot írt ki
sportiskolai címre, amelyet a őkúti el
is nyert. Az elbírálás során figyelembe
vették az oktatási intézmény létszámát, fejlesztési terveit, a testnevelő
tanárok képesítését, a diákok versenyeken elért eredményeit, valamint
azt, hogy mely sportágban szeretnének utánpótlásbázissá válni. A őkúti
három sportágat jelölt meg, az atlétikát, mint alapsportágat, a városban
nagy hagyományokkal rendelkező
kézilabdát, valamint a kajak-kenut,
amelyet igen sok diák űz. 200 -ben
negyedikként hozzávették az úszást
is, miután megépült az iskola tanuszodája, és együttműködést kötöttek a
Magyar szó zövetséggel. Az iskola
jelenleg is sportiskola és módszertani
központként működik. Az első évben
a sporttagozatos diákokat igyekeznek
minél több olyan sportággal megismertetni, amelyek könnyen elérhetők
a városban, ezek között a golfozástól a korcsolyázáson át a vívásig sok
minden szerepel. A tanárok segítik a
diákokat, hogy kiválasszák a hozzájuk
leginkább illő sportot, illetve nézik, ki
miben jó, és mit vállal.
Az iskola megalapításával egy időben hozták létre a diáksportkört azzal
a céllal, hogy már az alsó tagozatos
gyermekekkel megszerettessék a
sportot, felfedezzék a tehetségeket,
minél több diákot vonjanak be a neki
megfelelő sportágba, valamint hogy,
közösségbe hívják a hátrányos helyzetű gyermekeket. A diáksportkör
1 5-ben egyesületté alakult őkúti
asok iáksport Egyesület néven. izenegy szakosztályuk van kézilabda,
kosárlabda, atlétika, torna, sakk, labdarúgás, úszás, korcsolya, jégkorong,
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játékos sportverseny, természetjárás,
mindegyikben vannak szabadidős és
versenysportolók. elenleg több mint
háromszázötven diák sportol és versenyez heti rendszerességgel. Mind
városi, megyei, mind regionális, országos és nemzetközi megmérettetéseken megállják helyüket. Az egyesületben az iskola testnevelő tanárai
tartják a foglalkozásokat, ők viszik
versenyre tanítványainkat. gy könynyebb a sportfoglalkozás megtartása,
a gyermekek mozgatása, a tehetségek
kiválasztása és a szülőkkel való kapcsolattartás is. A szakosztályok élén
civil vezetők állnak, ők a szülők közül kerülnek ki. Az egyesületet három
éve Molnár ábor vezeti, társadalmi
munkában látja el az elnöki feladatokat, egyébként egy adatkezelési-adatvédelmi tanácsadó cég tulajdonosa.
iterjedt kapcsolatrendszerének
köszönhetően számos vállalkozást
nyert már meg, hogy A felajánlásukkal ők is támogassák az egyesü-

letet. orábban időrendi sorrendben zappanos stván, agy ászló,
Mázi ábor és agy ábor vezették
a őkúti asokat. A versenyeken való
részvétel, a nevezések, az utazások,
a játékvezetői költségek, valamint a
mezek és a felszerelések biztosítása
igen komoly anyagi kihívást jelent az
egyesületnek, ezért a tagdíjon kívül
A felajánlásokból, önkormányzati, szakszövetségi, nem ritkán eseti
támogatásokból tartja fenn magát,
mindemellett rendszeresen vesz részt
pályázatokon.
A őkúti sikerességét bizonyítja,
hogy már más városok is megkeresték őket egyesületvezetési tanácsokat
kérve.
a valaki arra vár, hogy majd
amerikai nagybácsiként jön a város
és mindent kifizet, megvesz, hiába
vár, ilyen nem lesz. el kell tárni a
forrásokat, mozgósítani kell a támogatásokat összegzi Molnár ábor
sikerük titkát.
ot at
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Milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban?
A reformáció nem hozott rendkívüli, új dolgokat, azokra az igazságokra
hívta fel a figyelmet, amelyeket a Megváltó kinyilatkoztatott, és az evangélisták is leírtak. A jubileumi év lehetőséget nyújt, hogy ismét felhívjuk a
figyelmet risztus tanítására, és továbbadjuk az örömhírt. A reformáció
értékei közül kiemelendő a személyes istenkapcsolat, amely rendkívül
fontos a mai korban is, amikor oly
sokan elveszettnek érzik magukat. A
református egyházban ma is sokkal
hangsúlyosabb az egyén és az sten
kapcsolata, mint az egyén és az egyház viszonya. álunk mindenki saját
maga gondolhatja végig, mit szeretne,
és saját maga élheti meg stennel való
kapcsolatát. A reformáció nagy újítása
még a nemzeti nyelv használata az
egyházi szertartásokon. Mi, protestánsok ma is különösen figyelünk a
nemzeti értékekre. A hitújítás nagy
hatással volt az oktatásügy fejlődésére is, sorban alapították a kollégium
típusú iskolákat, amelyek az egyházi nevelésen túl a tudományokat is
magas szinten művelték. eformátus oktatási intézmények ma is szép
számmal vannak hazánkban köztük a atai eformátus imnázium
, amelyek ugyanazt az értékrendet
TATAI PATRIÓTA

rahám

Az idei esztendő két fontos eseményt is tartogat a reformátusoknak. dén ünneplik a reformáció ötszázadik
évfordulóját. Ennek kapcsán izgalmas utazásra invitálnak
mindnyájunkat, hogy velük együtt fedezzük fel az elm lt
ötszáz év örökségét és jelentőségét. A másik fontos
esemény az ősszel esedékes presbitérium választás. Az
összes magyarországi református gyülekezet egyszerre
választja meg vezető testületét. Az idei történésekről dr.
Szabó Előd tatai református lelkésszel beszélgettünk, aki
örömmel mesélt hivatásáról és a tatai gyülekezetről is.
képviselik és viszik tovább, mint elődeik. A reformáció megújulást, újra
felfedezést jelent. özponti üzenete ma is aktuális, ugyanis a teremtő
stennel és a teremtett világgal való
kapcsolatunkat ma is megújíthatjuk,
újra értelmezhetjük. a személyes
életünkben rendbe tesszük a dolgokat, akkor a többi emberrel is rendezett lesz kapcsolatunk.
Hogyan emlékeznek meg Tatán az
évfordulóról? Milyen programokkal készülnek?
A Magyary oltán épfőiskolai ársaság előadássorozatot szervezett a

reformációról, ezt a rendezvényt mi
is támogattuk, és helyszínt biztosítottunk neki a gimnáziumunkban.
A reformáció napja előtt, október
2 -én központi ünnepséget tartunk.
Ennek programját, mondanivalóját
igyekszünk úgy kialakítani, hogy mindenki számára könnyen érthető és
emészthető legyen. Egyházunk ebben az évben kiemelt figyelmet kap,
ezért vigyáznunk kell arra, hogy ne
ragadjunk meg a külsőségek szintjén,
mondanivalónk ne váljon elcsépeltté,
hiszen ha túl sokszor ismétlünk valamit, akkor nem lesz hatásos.
A Magyarországi Református Egy11
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ház életében lesz még egy fontos
esemény idén, a gyülekezetek
ő zel vála z ák e re
ereiket. Milyen szempontoknak kell
megfelelniük a jelölteknek?
A presbitérium a gyülekezet vezető
testülete, amelynek elnökei a lelkipásztor és a főgondnok. Az évszázadok során egyre több feladat hárult
rá, nemcsak a gyülekezet ügyeire kell
odafigyelnie, hanem annak lelki életére is. atán korábban hatvan presbiter
volt, számuk idővel egyre csökkent,
idén mindössze huszonnégy tagot
választunk. ontosnak tartom, hogy
a jelöltek elkötelezettek legyenek a
gyülekezet ügyei iránt, ne csak a közösség haszonélvezői akarjanak lenni,
hanem hajlandók legyenek tenni is
érte. endszeresen vegyenek részt a
gyülekezeti alkalmakon, figyeljenek
oda a közösségre. ülönben hogyan is
tudnának komoly kérdésekben dönteni egyen személyes, mély kapcsolatuk stennel, hiszen nem focicsapatot
vagy horgászklubot hozunk létre, hanem gyülekezetet építünk, amelynek
lelki életével is foglalkozniuk kell.
Lelkészi szolgálatának alapgondolata, hogy a gyülekezet ügye nem
egyszemélyes ügy, a lelkipásztornak és a gyülekezetnek együtt
kell viselnie a terheket, vállalnia a
felelő
e
e oz a a
téseket. Csak akkor növekszik,
fe lő k a
lekeze
a veze ő e
és tagjai egymásra támaszkodnak.
Mennyire tudja ezt megvalósítani
a tatai gyülekezetben?

Egyre jobban sikerül, ám még van
mit tanulnunk. Azért mondom többes számban, mivel ez tőlem is különleges hozzáállást igényel. iszen
olykor olyan feladattal is megbízom
a gyülekezet tagjait, amelyről azt
gondolom, hogy alapvetően a lelkész
feladata. éldául a kisközösségekben,
házi csoportokban átadom a vezetést
másoknak, lehetőséget adok rá, hogy
ők készüljenek fel és beszéljenek a
bibliáról. ogköröm ezzel nem sérül,
és ők is jobban sajátjuknak érzik a
feladatot, még inkább elköteleződnek.
annak esetek, amikor kényszerből
kell átruháznom a tennivalókat, hiszen én sem tudok mindenhol jelen
lenni. Eddigi tapasztalataim szerint
több olyan játékost sikerült így a pályára állítanunk, akik a kispadon maradtak volna , ha nem bízunk bennük,
és nem adunk lehetőséget nekik.
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aval k r ő v e k r k k a
lekezet véleményét arról, hogy
milyennek látja életét, közösségét.
Miért volt erre szükség, és milyen
eredményre jutottak?
Még tart a kiértékelés, ugyanis nagyobb fába vágtuk a fejszénket, mint
gondoltuk. zerettük volna megtudni,
hogy a gyülekezeti tagok mit gondolnak, mit szeretnének. Mi, lelkészek
látjuk valamilyennek a gyülekezetet,
és gondolunk róla valamit, de lehet,
hogy az köszönő viszonyban sincs azzal, ahogyan ők érzékelik, látják magukat. A tagok sok kérdést felvetettek,
ezekre megpróbálunk reflektálni. A
felmérésnek köszönhetően indult el
például a férfi kisközösség. A válaszokból kiderült, hogy a legtöbben
személyes kapcsolatok révén kerültek
a gyülekezetbe. Ez fontos információ, hiszen ha közösséget szeretnénk
építeni és még több embert bevonni,
akkor ezt szem előtt kell tartanunk.
annak olyan testvéreink is, akik több
egyházban, közösségben megfordultak már, aztán végül itt ragadtak, őket
keresőknek hívom. vente körülbelül húsz-harminc új ember tűnik
fel a gyülekezetben, rájuk különösen
oda kell figyelnünk, hogy ne csak ideig-óráig járjanak közénk.
Ho a
ák a kere őke k z ségbe vonni? Esetleg az utcára is
kiviszik az igehirdetést?

Azt gondolom, minél erősebb a
mágnes, annál jobban vonzza a vas-

omo os

la

reszeléket, vagyis minél erősebb egy
gyülekezet központi magja, annál
erősebben vonzza a környezetét. A
személyes továbbadás híve vagyok, ez
ézus korában is így volt. Elsődleges
feladatnak tekintem a gyülekezet jelenlegi tagjainak megerősítését, hogy
képesek legyenek arra, hogy másokat
megszólítsanak, bevonjanak, hogy továbbadják az üzenetet.
Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?

éldául keresztelők alkalmával
valaki a gyülekezetből odamegy a
családhoz beszélgetni. A lelkésszel
amúgy is találkoznak, de ez hivatalos
kapcsolódási pont, nem olyan hatásos, mintha egy gyülekezeti tag szólítja meg őket. annak olyan sokgyerekes családjaink, akik azért maradtak
itt, mert valaki odalépett hozzájuk és
megkérdezte, kik vagytok, honnan jöttetek, és invitálta őket más alkalomra
is. lyannal is próbálkozunk, hogy kijelöltünk a templomban padsor felelősöket, akik ha a környezetükben
új embert fedeznek föl , odalépnek
hozzájuk és megszólítják őket.
Milyen kapcsolatot ápolnak a többi helyi egyházzal?

A katolikusokkal és az evangélikusokkal kiegyensúlyozott, jó testvéri
kapcsolatot ápolunk, a gyülekezeti
tagok is örömmel találkoznak. vente
néhány alkalommal közös programon
veszünk részt, például az ökumeniTATAI PATRIÓTA
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kus imahét keretében. ermészetesen ennél többre volna szükség,
mert napjainkban nagyon fontos a
keresztények egysége. Egyiptomban
a kopt keresztények között mindegy,
hogy ki melyik felekezethez tartozik,
az a lényeg, hogy keresztény. Ezzel
ellentétben mi európaiak nagyon is
számon tartjuk a keresztény egyházak
közötti különbségeket, mi így csináljuk, ti úgy. alán egyszer eljön az idő,
amikor nem fogunk ezen gyötrődni.
eálisan kell látnunk, hogy kisebbségben vagyunk azok, akik komolyan
veszik a kereszténységet, ezért akkor
is össze kell tartanunk, ha bizonyos
formai vagy tartalmi részekben különbségek vannak egyházaink között.
ézus azt bízta mindnyájunkra, hogy
minél többeknek adjuk át az evangéliumot, ha a felekezetek között viszályok, villongások vannak, akkor ennek
eredményessége csökken. Meggyőződésem bármerre jártam a világban,
ennek igazságát nem sikerült megdönteni , hogy ha valahol van egy
erős református közösség, annak az a
jó, ha mellette van egy erős katolikus
vagy evangélikus közösség is, a kettő
ugyanis nem kioltja egymást, hanem
erősíti. a egymást támogatjuk, kiállunk egymás mellett, akkor az evangélium örömhíre is jobban terjed, míg ha
mindenki a saját várát építgeti, akkor
nem lesz előrejutás.

Hogyan kapta hivatását?
Amióta eszemet tudom, lelkésznek
készültem. A gimnázium harmadik
osztályában azonban meggondoltam
magam
ármi leszek, csak lelkész
nem émiatanári szakra mentem az
E E-re. Ezzel párhuzamosan a vallástanár szakot is elkezdtem. Az egyetemen aztán sorra értek a kudarcok,
ugyanis egyáltalán nem ment a matek.
em az volt a probléma, hogy nem
tanultam, nem jártam különórára.
Amit lehetett megtettem, de mégse
ment. gy döntöttem, hogy otthagyom és történelemtanár leszek, be
is adtam jelentkezésemet. yertem
egy szabad félévet, és elmentem segédmunkásnak egy építkezésre. Egy
katolikus hittan és történelem szakos
tanárral dolgoztam együtt, aki elmesélte, miért lett tanár. ele beszélgetve
szembesültem azzal, hogy a pedagógus szakma is hivatás. em annyiból
áll, hogy bemegyek és leadom az
anyagot, kell hozzá elhivatottság. Ez
azonban hiányzott belőlem, én csak
azért adtam be a jelentkezésemet
történelem szakra, mert szerettem a
történelmet. Azt tanácsolta, hogyha
nem érzek elhivatottságot, ne válaszszam ezt, ne csak azt gondoljam végig,
hogy én mit szeretnék, hanem azt is,
hogy az stennek mi a szándéka velem. Mindeközben vallástanár szakon
semmilyen tanulási problémám nem

volt, sőt azt láttam, hogy különösebb
energiabefektetés nélkül is megy, míg
a kémia szak hatalmas erőfeszítések
ellenére sem. Elgondolkoztam, hogy
ez miért lehet így. ájöttem, hogy stennek más terve van velem. nemcsak úgy irányít, hogy valamire igent
mond, hanem úgy is, hogy bizonyos
élethelyzetekben nemet. jabb küzdelem volt elfogadnom, hogy mást
szán nekem, mint amit én kigondoltam magamnak. Azóta, hogy meghoztam a döntést, hogy lelkész leszek,
folyamatosan érzem, hogy helyemen
vagyok. A nehézségek ellenére sem
éreztem soha, hogy jobb lett volna
más hivatást választanom.
Édesapja is lelkész, testvérei közül
is többen lettek azok. Mi az oka,
hogy nagyon sok lelkészcsaládban
a gyermekek is ugyanazt a hivatást választják?

em tudom pontosan megmondani.
Azt gondolom, más szakmákban is
gyakran előfordul, hogy a gyermekek
követik szüleiket. iztos, hogy szerepet játszik az otthon látott példa,
amennyiben az pozitív. yilván nem
volt elég a döntéshez, hogy édesapám
is lelkész. estvéreim közül négyen
lettünk lelkipásztorok, de más hivatást is választhattunk volna, szüleink nem tereltek bennünket ebbe az
irányba. Mindegyikünk belső döntés
alapján hozta meg elhatározását. A
fiam is mondogatja, hogy ő is az szeretne lenni. n úgy gondolom, először
szerezzen egy diplomát, és utána tárgyalhatunk róla. Amíg valaki személyes elhívást nem érez, és csak azért,
mert a szülei lelkészek, ne induljon el
ezen az úton, mert nem lesz békesség
a lelkében. okféle lelki fájdalommal,
nehézséggel találkozunk nap mint
nap. Mindezt csak az tudja hordozni, akinek a saját hite, hivatástudata
rendben van.
Felesége is lelkész, ugyanazt a
gyülekezetet szolgálják. Melinda
ráadásul oroszlánrészt vállal a hitoktatásban. Mennyire sikerül a
alá le ről levála z a a
lekeze e o vol a a ő á al
foglalkozna?

salá á al
TATAI PATRIÓTA

Mikor hogy. Abból a szempontból
rendkívül jó, hogy hivatás kérdésében
teljes a konszenzus. ok lelkészcsaládban feszültséget okoz, hogy a lelkész
kicsit fordított életritmusban él. A má13
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sik félnek olykor nehéz megértenie,
hogy házastársát bármikor hívhatják,
főleg esténként sok programja van. A
karácsony is máshogy zajlik nálunk
engem akkor három napig alig látnak.
Ebből a szempontból jó, hogy ugyanaz
a hivatásunk. yilván vannak olyan
pillanatok, amikor a munkánkban
valamit másképp csinálnánk, ebből
adódnak kisebb feszültségek, de ezek
száma minimális. öbb pozitívumát
látjuk a közös hivatásnak, mint negatívumát. A gyülekezetet nem lehet
lehámozni életünkről, otthon is beszélünk róla, foglalkozunk vele, fontos
nekünk.
Öt éve szolgál Tatán. Mondhatjuk,
hogy visszatért a városba, hiszen
itt kezdte segédlelkészként. Akkor hogyan került ide?
sten rendelése volt. Más irányba
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akartam menni. züleim a alaton déli
partján élnek, a közelükben megürült
egy lelkészi állás. Említettem Márkus
püspök úrnak, hogy szívesen mennék oda. Azt mondta, megnézi, majd
hívott, hogy őröshegyre nem tudok
menni, de mit szólnék atához. oha
nem jártam még ebben a városban.
Elvállaltam, és kétszer egy esztendőt
töltöttem atán, közben egy évet émetországban ösztöndíjjal. A második évben már érett bennem, hogy
jó lenne kipróbálni az önálló lelkészi
létet. Ekkor érkezett a meghívás a naszályiaktól, akik ismertek már, mivel
három hónapon át helyettesítettem az
ösztöndíjjal szintén külföldön tanuló
lelkészüket.
Tízéves naszályi szolgálata alatt
igen látványos eredményeket ért el,
például új közösségi házat épített.
ot

omo os

la

Csodálatos körülmények között zajlott az építkezés. zámtalanszor megéltük, hogy nincs pénzünk és mégis haladunk előre. okan segítettek
bennünket, úgy is, hogy nem kértük.
éldául amikor térkövet rendeltem,
15 kedvezményt kaptam a cégtől,
miután megtudták, kinek kell kiállítani a számlát. sten folyamatosan
segített bennünket, ebből láttuk, hogy
az építkezésen az ő áldása van. 2011
szeptemberében adtuk át az épületet,
és rá fél évre hívott meg a tatai gyülekezet. peszű ember azt mondaná
erre, dehogy megyek, hiszen felépült
egy gyönyörű közösségi ház teljesen
új lelkészlakással, a gyermekeim is
ide születtek.
Miért érezte mégis, hogy eleget
kell tennie a meghívásnak?

Miután elkészült a közösségi ház,
éreztem, most már ideje volna a gyülekezetet építeni, hiszen azt hat évig
kicsit elhanyagoltuk. égiggondoltam,
mit és hogyan kellene csinálnom aszályon. ájöttem, kissé ötlettelen
vagyok, nem tudok új dolgokat kitalálni. udtam, hogy csinálnom kellene
valamit, de ehhez se erőt, se lendületet nem éreztem. lyen gondolatok
közepette kerestek meg a tataiak, így
nem volt kérdés, hogy jövök-e. Azóta,
hogy idekerültem, folyamatosan azt
élem meg, hogy a döntés, amelyet a
óisten meghozatott velem, jó. átom
a fejlődést, az előrehaladást.
Mit gondol, miért Önt keresték meg?

em voltam teljesen idegen, ismertek korábbról. a pedig aszályon
valami nagy balhét csináltam volna ,
annak a híre úgyis eljutott volna atára. alószínűleg nem csináltam olyan
rossz dolgokat. Az egyik tatai presbiter fogalmazta meg a következőket
ölcsönadtuk a naszályiaknak, majd
tíz év után visszakértük.
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lekezet élére állni, amelyet korábban – hogy csak néhányat említsek – olyan személyek vezettek,
mint Márkus Mihály vagy Kálmán
Attila.
A mérce magas, de ha nem a legmagasabbra rakjuk a lécet, akkor
könnyű átugrani. a húsz centire
tesszük a lécet, és harminc centivel
felette ugorjuk át, az nem nagy durranás. e ha felrakjuk két és fél méterre,
és csak száznyolcvan centit ugrunk,
lehet, hogy hetven centivel alatta maradtunk, de mennyivel magasabbat
ugrottunk, mintha eleve alacsonyra
tettük volna a lécet. A mérce mindig
maradjon fenn az elképzelhető legmagasabban. a azt próbáljuk megcélozni még ha alacsonyabbat is ugrunk
, jobb teljesítményt nyújtunk. egnagyobb tiszteletem elődeimé, hiszen itt
atán igen komoly feladatok hárulnak
az emberre, nemcsak lelkigondozás,
hanem intézményfenntartói feladatok is.
Immáron öt esztendeje szolgálja
a tatai gyülekezetet. Mit nevezne
már saját munkája gyümölcsének?

Erre a kérdésre elég nehéz válaszolni, ugyanis az ember csak abból tud
építkezni, ami már megvan. A gyülekezet élete folyamatos. a elődeim az
elmúlt évtizedekben csak rombolták
volna a közösséget, akkor jöhettem
volna én csodát tenni, de nem tudtam
volna. ézus igen, de én nem. Elődeimnek köszönhetően jó közösség várt
rám. ekem csak a szemléletmódot
kellett egy kicsit a saját gyülekezetépítési elképzeléseimhez igazítanom.
ikerült megerősítenünk a kisközösségeket, jóval több van belőlük,
mint öt évvel ezelőtt. resbitereink
is érdeklődőbbek lettek, újraindult a
bibliaórájuk, amely hosszú éveken át
szünetelt. Ez jó lehetőség arra, hogy

ot

formáljunk a hozzáállásukon. ontos, hogy egy irányba nézzenek, és
egy irányba húzzanak, hogy ugyanazt gondolják a gyülekezet életéről
és jövőjéről.
Jelenleg mit tart legfontosabb feladatának?

ovább kell erősítenünk kisközösségeinket, és be kell vonnunk a gyülekezetbe azokat, akik a közelünkben
vannak. A városban több mint háromszáz gyermek jár az általános iskolákban református hittanra. a családjukat is hozzávesszük, akkor körülbelül
ezer embert érünk el a hitoktatáson
keresztül. özülük mindössze tizenöten járnak templomba. Ez igen meszsze van attól az aránytól, amit jónak
tartanánk. E téren szeretnénk komolyan előrelépni. el akarjuk kelteni
érdeklődésüket a gyülekezet iránt,

la

utána aztán el lehet mélyíteni hitbéli ismereteiket is. Egészen friss kezdeményezésünk a kakaós-kalácsos
reggelik. Az ötlet egyik gyülekezeti
tagunktól származik. Minden hónap
első vasárnapján meghívjuk reggelizni valamelyik hittancsoportunkat
a szüleikkel együtt, ennek keretében
kötetlenül tudunk velük beszélgetni,
meg tudjuk szólítani őket.
Ha most hívná el Tatáról egy másik gyülekezet, igent mondana?

A válaszom egyértelműen nem. ap
mint nap új kihívásokkal találkozom,
mindig változik, mindig formálódik
valami. eláthatatlan mennyiségű
munka van itt, amit el lehet végezni,
s ennek egyedül csak fizikai korlátaim
szabnak határt.

atai o a alom a K
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VÁROSHÁZA
s kszín ek mégis eg
ata adott otthont idén a éphagyományőrző vodapedagógusok országos találkozójának, melyet a Néphagyományőrző vodapedagógusok Egyesülete és a atai
ürdő tcai éphagyományőrző voda szervezett. A
rendezvény apropóján ellátogattunk három tatai óvodába, a eszti, a incseskert és a ürdő tcai éphagyományőrző óvodába, hogy képet kapjunk arról, hogyan
működnek önkormányzati fenntartás intézményeink,
és milyen ma Tatán óvodásnak lenni.
A
. avaszi zakmai alálkozónak a iszta, mint a forrás... címet
adták, amely a kisgyermekek lelki
tisztaságára utal. A kétnapos rendezvény fő témája a gyermeki viselkedéskultúra alapozása volt a néphagyomány-éltetés módszereivel, azaz hogyan lehet a gyermekeket megismertetni a népi kultúrával, miképp lehet átmenteni és éltetni a hagyományokban rejlő tudást és értéket. A
találkozón közel háromszáz óvoda16

pedagógus vett részt. öbb mint ötvenen érkeztek a határon túlról. estvérvárosainkból, Magyarkanizsáról,
zőgyénből és zovátáról is jöttek
óvónők. A résztvevők a szakmai programon túl ellátogattak a hetvenéves
ürdői utcai óvodába, ahol népi mesterségeket próbálhattak ki, többek
között gyékényfonást, mézeskalácsdíszítést és patkókészítést. Ezenkívül
ata nevezetességeit is megcsodálták, és sétát tettek a ényes tanösvé-

rm k
nyen. Az óvoda nem első alkalommal
szervezett országos találkozót, már
2010-ben is ők adtak otthont a rendezvénynek. izennyolc évvel ezelőtt
kötelezték el magukat a néphagyományőrzés mellett, ekkor léptek be
a éphagyományőrző vodapedagógusok Egyesületébe.
edagógiai
programunk 100 -osan megfelel az
országos alapprogramnak, amelyet
mint egy ruhát magunkra öltünk
mondja iú erencné yöngyi óvodavezető.
A városban összesen öt önkormányzati óvoda ( artók éla, ürdő tcai
éphagyományőrző, eszti, ertvárosi és incseskert voda) működik,
a tagintézményekkel (Agostyáni ergengócia és zivárvány voda) együtt
hét. Az öt intézményen kívül három
alapítványi ( uniorka, Angyalforrás
aldorf és zínes voda) és egy egyházi fenntartású ( ajnalcsillag eformátus voda) is van atán. özülük
a uniorka és a ajnalcsillag óvodával tart fenn szorosabb kapcsolatot
az önkormányzat, velük közneveléTATAI PATRIÓTA
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si megállapodást is kötött, vezetőik
minden rendezvényre, óvodákat
érintő megbeszélésre eljönnek. A kilenc óvodába összesen hétszázötven
gyermek jár, ebből ötszázötvenen az
önkormányzatiakba.
Minden óvodában három-öt csoport
van, egyedül az agostyáni ergengócia működik egy, a zivárvány pedig
két csoporttal. Egyes intézményekben
korosztályok szerinti tiszta csoportok, míg másokban, például a eszti
óvodában vegyes csoportok vannak,
azaz a három- és ötévesek együtt járnak. as udit óvodavezető úgy gondolja, hogy vegyes csoportban jobban fejlődnek a gyerekek, húzóerőt
jelentenek egymásnak. gazi családias hangulat uralkodik az óvodában, a nagyok pátyolgatják, segítik a
kicsiket, ők pedig rengeteget tanulnak az idősebbektől magyarázza a
vezető, miért is döntöttek korábban
a vegyes csoport mellett. A eszti
óvodát családi óvodaként is tartják
számon a városban, amellett kötelezték el ugyanis magukat, hogy szoros
kapcsolatot tartanak fenn az odajáró gyermekek szüleivel, testvéreivel.
őt, most már a nagyszülőket is bevonják az óvodai életbe, rájuk is építenek. éthetente fogadják őket, hogy
meséljenek vagy tartsanak kézműves
foglalkozást a gyerekeknek. A program igen hamar népszerű lett a nagyszülők körében, szívesen jönnek, fontosnak érzik. öbb családi délutánt
tartanak évközben, és közös kirándulást is szerveznek, hogy a szülők is
jobban megismerhessék egymást, ne
csak futólag találkozzanak az öltözőben. udit annak ellenére, hogy már
tíz éve óvodavezető, minden gyere-

ket személyesen ismer, ha valamelyik
kolléganője szabadságra megy vagy
megbetegszik, ő helyettesíti.
A város többi óvodája is elkötelezte
magát valamilyen irányba, a incseskert óvoda elsősorban az egészséges
életmódra nevel, nagyon fontos náluk
a környezettudatos gondolkodásmód
kialakítása, sőt, a szülők szemléletformását is célul tűzték ki. éldául
minden csoportnak van kiskertje,
amelyben zöldséget termesztenek,
borsót, retket, paradicsomot, paprikát. k kapálják, gondozzák, a termés
is az övék. Emellett kiemelt figyelmet
fordítanak a mozgásfejlesztésre is, a
preventív szemléletben hisznek, ezért
a lábboltozat erősítése és a tartásjavítás prioritást élvez. A incseskert
óvoda vállalta, hogy fogyatékkal élő
vagy sajátos nevelési igényű gyereket
is fogad, jelenleg hat ilyen óvodásuk
van. ntegrálták őket a csoportokba,
és a napi tevékenység mellett spe-

o a ezet i rte ezlet
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ciális fejlesztésben is részesülnek,
melyet az önkormányzat támogatásával főállású gyógypedagógus végez.
A szülők örülnek, hogy gyermekük
már ilyen kis korban elfogadást, toleranciát, empátiát tanul mondja
örözdiné ojnits lára, aki hat éve
vezeti az intézményt. zeptembertől
óvodapszichológusuk is lesz, akihez
a többi óvodából is vihetnek gyermekeket. agintézményük, a zivárvány
voda a művészeti nevelésre fekteti
a hangsúlyt, tehetséggondozó műhelyeiben a festészettel és a bábdramatizálással foglalkoznak. A ürdő utcai
óvoda a néphagyományok éltetése
mellett tette le a voksát, a kiemelkedő jeles napokat mind megünneplik,
tartják a népszokásokat, gyakran öltöznek népviseletbe, néptáncolnak.
ézműves foglalkozásaik során sűrűn
nyúlnak a természetes anyagokhoz,
fonnak, nemezelnek, szőnek. áluk
minden ballagó óvodás maga készíti
el a tarisznyáját. A csupán egy csoporttal működő agostyáni óvodából
rengeteget kirándulnak a környéken,
rendszeresen látogatják a közeli ökofalut, és sokat kézműveskednek. A
artók óvoda pedagógia programja
a reinet-módszerre épül, amelynek
célja az önkifejezés, önismeret, tolerancia és az önállóság fejlesztése.
Ennek keretében aktív kapcsolatot építenek ki a világgal, mindezt projektekbe ágyazva valósítják meg. Mindemellett mert a név kötelez zenei
képzés is folyik náluk. A ertvárosi
zöld óvodaként működik, a környezettudatos nevelésre helyezik a hangsúlyt. Minden intézménynek megvan a maga specialitása, többletfeladata, és ezt maximálisan teljesíti is
mondja lára.
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A szabad játék és a mozgás minden óvodában prioritást élvez, sok
helyen mindennapos a testnevelés.
elenleg csak három önkormányzati
óvodának van tornaszobája, ez azonban nem jelenti azt, hogy a többiben
kevesebbet mozognának a gyerekek.
Egyedül abban van különbség, hogy
az óvó néniknek ott kicsit kreatívabbnak kell lenniük, át kell rendezniük
a csoportszobát, hogy legyen hely a
tornázásra. Mindegyik intézményben
rengeteget vannak a szabadban, a legtöbb helyen csak akkor nem mennek
ki, ha zuhog az eső. Minden óvoda
nagycsoportosai rendszeresen járnak
úszni a őkúti tanuszodájába. A incseskert óvodában térítésmentesen
játékos birkózás is van, amelyet oller
András, a AC birkózó szakosztályának edzője tart. Az önkormányzat is
támogatja a kicsik mozgásfejlesztését,
tavaly tizenkét mozgás- és egyensúlyfejlesztő bosut vásárolt az óvodáknak. A félgömb alakú tornaeszközök
vándorolnak az intézmények között,
mindenhol pár hétig vannak, majd
adják tovább őket. Az óvodavezetők
látják az eszköz pozitív hatásait, nemcsak a gyermekek egyensúlykészsége
fejlődött, hanem rajzkészségükben is
óriási változást tapasztalnak.
Milyenek a tatai óvodások Az óvodavezetők úgy látják, a gyerekállomány az évek alatt rengeteget változott. A világ rettenetesen felgyorsult,
a kicsiket túl sok hatás éri. ok szülő már túl korán megkínálja őket az
elektronikai eszközökkel, melyek negatív hatásait mindnyájan ismerjük a
sok tévézés, számítógépezés roncsolja
a gyerekek idegrendszerét, türelmetlenebbé, impulzívabbá teszik őket.
udit szerint nincsen nehezebb dolguk, mint korábban, csak a felnőttek
türelme csökkent, kellő elfogadással,
megértéssel, szeretettel csodákat lehet elérni ennél a korosztálynál. gy
véli, csak az menjen óvónőnek, aki le
tud szállni hozzájuk. A pedagógusnak kicsit színésznek is kell lennie,
nem mindegy, hogyan kommunikál a
gyerekkel, ha valamit el szeretne érni.
Minden gyereket be lehet cserkészni,
meg lehet nyerni, csak kellőképpen
kell ismerni meséli yöngyi, aki
úgy gondolja, elsősorban nekik kell
alkalmazkodniuk a kicsikhez. Mindezt közel negyven éves tapasztalattal a háta mögött mondja. A mostani gyerekeknek sokkal több külső
élményre van szükségük mondja
lára, aki nagyon szereti a könyvtári,
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illetve a múzeumpedagógiai foglalkozásokat, amelyek maradandó nyomot
hagynak az óvodásokban. Az utóbbit
szeptembertől vezetik be az intézményükben.
A szülőkkel mindenhol jó kapcsolatot tartanak fenn, bármilyen probléma merül fel, házon belül meg tudják
oldani. Az óvodavezetők nemcsak
szülői értekezleteken találkoznak
a szülőkkel, rendszeresen tartanak
fogadóórát is, amikor bárki felkeresheti őket, ajtajuk mindenki előtt
nyitva áll. A szülők élni is szoktak ezzel, legyen szó óvodai gondról vagy
családon belüli problémáról. a azt
tapasztalják, hogy a vezetők nyitottak
és személyesen foglalkoznak velük,
akkor megnyílnak, és probléma esetén elfogadják segítségüket. Az óvodavezetők pedig, ha szükség van rá, a
családsegítőhöz irányítják őket, vagy
pszichológust ajánlanak. ok helyen
az óvó nénik látogatják is a családokat, hogy még jobban megismerjék
őket, és együtt tudjanak működni.
dén júniusban kétszázötven tanköteles gyermek közül százkilencvenöt ballag el az óvodából atán. tvenöten még egy évet maradnak, mert
nem felelnek meg az iskolaérettség
követelményeinek. Arról, hogy valaki
iskolaérett vagy sem, a nevelési tanácsadó dönt, illetve bizonyos esetekben saját hatáskörben az óvodavezető is visszatarthat gyereket, ha úgy

látja helyesnek. Ma már szó sem lehet
arról, hogy a szülők kérésére tartsanak vissza valakit, például költözés
vagy kistestvér születése miatt, vagy
csak azért, mert jó volna, ha tovább
játszhatna a gyerek. Akkor tanácsolják, hogy valaki maradjon még egy
évet az óvodában, ha egészségi állapota, testi fejletlensége indokolja, ha
nem éri el a kellő súlyt és magasságot,
beszédlemaradása van, illetve ha se
testileg, se lelkileg nem érett arra,
hogy végigüljön egy tanórát. A gyerekek 22 -a marad még egy esztendőt
az óvodában, ez az arány a környéken
jónak mondható, és úgy tűnik, hasznukra is válik az a plusz egy év, mert
az általános iskolák igazgatóitól azt
a visszajelzést kapják az óvodavezetők, hogy a tatai óvodások megállják
helyüket, kellőképpen felkészülten
érkeznek hozzájuk.
A vezetők nagyra értékelik, hogy
a városvezetés igazán szívén viseli a
legkisebbek sorsát, odafigyelnek arra,
hogy minden tatai óvodás hasonló körülmények között fejlődhessen, hogy
egyenlő eséllyel indulhasson az életben. Mindig azt az óvodát támogatják, amelyiknek a leginkább szüksége
van rá. A közeljövőben két óvoda fejlesztésére kerülhet sor a zivárvány
voda energiaracionalizálására, korszerűsítésére és a ertvárosi voda
rehabilitációjára. Az utóbbi épülete
idejétmúlt, a nyílászárók teljes cseTATAI PATRIÓTA
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rére szorulnak, a konyhai eszközök
elavultak, a csoportszobák mérete
sem megfelelő. emrégiben a város
pályázatot nyújtott be az óvoda fejlesztésére és bővítésére, remélhetőleg a kertvárosi gyerekek is mihamarabb jobb körülmények közé kerülnek. A városvezetésben felmerült, mivel annyira megnövekedett az jhegybe költöző kisgyermekes családok száma, hogy ott is létesít egy óvodát, így
a szülők lakóhelyükhöz közel tudnák
elhelyezni kisgyermekeiket.
Michl ózsef polgármester három
éve havi rendszerességgel óvodavezetői értekezletet tart. A megbeszéléseknek mindig más óvoda ad otthont,
így a vezetők egymás óvodáját is megismerhetik. A személyes hangvételű
találkozó kiváló alkalom arra, hogy
megbeszéljék közös ügyeiket, problémáikat. yakran vendéget is hívnak,
legutóbb például egy mentálhigiénés
szakember tartott előadást, akihez
szükség esetén a későbbiekben is fordulhatnak. olgármesterünk ugyanis
fontosnak tartja, hogy a vezetők a
szakmai segítségen túl lelki támaszt is
kapjanak, hiszen egy száz-százötven
fős intézmény vezetése nem könnyű
feladat. ét évvel ezelőtt még inkább
a dolgozó szülők igényeihez igazították az óvodák nyitvatartási idejét, a
legtöbb reggel hattól délután ötig van

TATAI PATRIÓTA

nyitva, de például a ertvárosi óvoda
már reggel fél hattól fogadja a gyerekeket. yáron a korábbiakkal ellentétben nem hat-nyolc hétre, hanem csak négy hétre zárnak be. Erre
a négy hétre ügyeletes ellátást biztosítanak, minden évben két óvodát
jelölnek ki, amelyik ebben az időszakban fogadja azokat, akiknek szülei
igénylik. A legtöbben nem élnek ezzel
a lehetőséggel, szabadságot vesznek
ki, hogy gyermekeikkel lehessenek,
vagy inkább nagyszülői segítséggel,
táborozással oldják meg a szünidőt.
A százhúsz fős eszti óvodából például mindössze öt szülő jelezte, hogy
kéri az óvodai felügyeletet ezekre a
hetekre.
Az óvodavezetők saját kereteik között is igyekeznek fejleszteni óvodájukat, legyen szó új programról vagy infrastrukturális fejlesztésről, festésről,
parkettacseréről. Ezekre pályáznak
az önkormányzatnál, illetve alapítványi pénzből valósítják meg. A eszti
óvoda idén gyermekbarát hetet vezetett be, amelynek keretében megismerteti az ovisokat ata nevezetességeivel. ontosnak tartják, hogy a
gyermekek először szűk lakókörnyezetükkel ismerkedjenek meg, ott tudjanak közlekedni, eligazodni. A incseskert óvoda kis mese sátrat állított fel az előtérben, takarót és párnát

tett bele, lehetőséget teremtve arra,
ha valaki szeretne elvonulni kicsit a
huszonöt fős, zajos csoportból, legyen
hová mennie. lyenkor itt pihennek,
levesznek egy könyvet a házi könyvtár
polcáról, nézegetik, majd visszatérnek
a csoportba. agyon népszerű lett a
sátor Most mezítlábas ösvényt terveznek a kertben, amely a gyermek
mozgását és idegrendszerét fejleszti. A ürdő utcai óvoda az országos
találkozó szervezésével - amelyet az
önkormányzat is támogatott megint
magasra tette a lécet a többi néphagyományőrző óvodának, és bebizonyította, hogy méltó a mester óvoda
címre, amelyet a éphagyományőrző
vodapedagógusok Egyesülete adományozott neki.
ajnos a magazin keretei határt
szabnak annak, hogy mindent leírjak,
amit az óvodavezetők megosztottak
velem. Mindez csak egy kis ízelítő
abból. Egy nap jártam mind a három
intézményben, és az ott szerzett élmények hatására, látva a derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes óvó néniket,
és az önfeledten játszó, huncut gyerekeket én is újra óvodás akartam lenni,
méghozzá tatai óvodás
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A Móricz sigmond árosi önyvtár jelenleg városunk legmostohább körülményei
között működő intézménye, ennek ellenére dinamikusan fejlődik, állománya folyamatosan bővül, számtalan programot szervez, rendszeresen pályázik, igyekszik növelni látogatói számát, és mindent megtesz azért, hogy az olvasók kedvében járjon.
Munkáját megnehezíti az otthont adó művelődési ház rendkívül rossz állapota, de
ez mégse szegi kedvét. gazán megérdemli, hogy méltó helyre kerüljön. eméljük,
hogy a
pályázat bírálói is így gondolják, és támogatják a elyőrségi lubba való
átköltöztetését.
árosunk képviselő-testülete a
2015-201 . közötti időszakra szóló gazdasági programjában kiemelt
feladatként jelölte meg a művelődési
központban működő könyvtár átköltöztetését. A jelenlegi épület ugyanis
nem felel meg a könyvtár igényeinek,
a helyzetet pedig rontja az ingatlan
rendkívül rossz állapota beázások,
falleomlások, penészesedés és salétrom megjelenése nehezíti a mindennapi feladatok ellátását. A könyvtár
raktározási gondjai is állandósultak,
irodái zsúfoltakká váltak. Az átköltöztetésre már tanulmányterveket is
készítettek. 201 májusában a erület- és elepülésfejlesztési rogram
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keretében új pályázatot írtak közösségi szinten irányított
városi helyi fejlesztések (C
Community ed ocal
evelopment) megvalósítására. A pályázni szándékozó
településeknek ún. elyi özösségi ejlesztési tratégiában kellett meghatározniuk, hogy a rendelkezésre álló
összegből milyen projekteket kívánnak megvalósítani.
nkormányzatunk tavaly júniusban alkotta meg helyi
közösségi fejlesztési stratégiáját, hét irányt, illetve beavatkozást jelöltek meg, amelyek elengedhetetlenek a
városszintű közösségépítéshez. Ezek közül kiemelkedik
a könyvtár áthelyezése a elyőrségi lubba, amelyet a
pályázat kulcsprojektjeként jelöltek meg. A beruházás
keretében nemcsak felújítanák az Ady Endre utca 12 1 .
szám alatti ingatlant és átköltöztetnék oda a könyvtárat,
hanem létrehoznák a Magyary oltán udásközpontot is,
amely könyvtári szolgáltatásokon túl közösségi térként is
funkcionálna. A város tavaly június végén nyújtotta be pályázatát, rövid időn belül értesítést is kaptak arról, hogy
formai szempontok alapján rendben találták az anyagot,
mely alkalmas arra, hogy érdemben is megvizsgálják.
ajnos pozitív elbírálásról még nem tudunk beszámolni,
de reméljük, hamarosan erről is hírt adhatunk. Addig is,
amíg együtt izgulunk a könyvtár sorsáért, ismerjük meg
kicsit közelebbről intézményünket, miért is halaszthatatlan ügy méltó körülmények közé helyezése, miért is
kezeli a városvezetés kiemelt projektként.
atán már a 1 . század közepén létezett könyvtár, az
első említésre méltó gyűjtemény az Esterházy család
kormányzójának, alogh erencnek a nevéhez fűződik. A
piarista gimnáziumnak is volt saját bibliotékája, amelyet
apolcsányi ergely rendfőnök hozott létre 1 5-ben.
ésőbb több könyvtár is működött a városban, de a legjelentősebb közülük az Esterházyaké volt, anyaga sajnos
1 5-re teljesen szétszóródott. ivatalosan 1
-től
beszélhetünk atán könyvtárról, ekkor kezdték meg
hazánkban a körzeti könyvtárak kialakítását. A miénk
az elsők között jött létre a ossuth tér 1 . szám alatt
mintegy háromezer kötettel. 1 5 -ben járási rangot
kapott, majd 1
-ben a járások megszüntetésekor,
egyszerű városi könyvtár lett. Móricz sigmond nevét
1 1-ben vette fel. 1
. április -én költözött jelenlegi
épületébe, amely akkor nyitotta meg kapuit omárom
Megyei Művelődési özpont néven. A gyermekkönyvtár
sokáig külön épületben működött a ossuth téren, csak
1 3-ban helyezték át a művelődési házba, a felnőtt
könyvtár mellé. A bibliotékának két fiókkönyvtára is
van a városban, Agostyánban és ertvárosban, korábban
több helyszínen is működtek kihelyezett szolgáltatásai,
például a erta-malomban.
A városi könyvtárat 200 óta inkó ldikó vezeti, aki
korábban gyermekkönyvtárosként dolgozott az intézményben. elenleg hét könyvtáros kolléga áll az olvasók
szolgálatára, akik igen széles tudással rendelkeznek.
is bibliotéka lévén erre nagy szükség is van, hiszen
hetente több mint negyven órában tartanak nyitva, fiókkönyvtáraik vannak, továbbá számtalan programot
szerveznek, és pályázatokat készítenek. a valaki megbetegszik vagy szabadságra megy, a többieknek kell
pótolniuk.
em mondom, hogy a kollégáknak mindenhez egyformán kell érteniük, hiszen vannak olyan
feladatok, mint például a feldolgozás, amelyhez nem ért
mindenki olyan szinten, ahogyan azt végezni kell, de a
könyvtárosok sokoldalúak mondja az igazgatónő, aki
TATAI PATRIÓTA
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igen büszke arra, hogy a könyvtárban
igazi csapatmunka folyik. Az olvasók
csak a pultnál ülő olvasószolgálatos
kollégákkal találkoznak, a háttérben
folyó munkát nem látják, sokszor nem
is tudják, mennyi tennivaló van addig,
amíg egy dokumentum kölcsönözhetővé válik. A szerdai szünnap is csak a
látogatásra vonatkozik, a könyvtárosok ekkor is bent vannak, programot
szerveznek, feldolgoznak, pályázatot
készítenek. A hosszabb nyári szünet
alatt pedig olyan feladatokat végeznek, amelyeket nyitvatartási időben
nem lehet, rendbe teszik a raktárat,
nagytakarítást végeznek, ellenőrzik
az állomány állapotát, revízióznak.
lyenkor minden egyes könyvet kézbe
vesznek, és eldöntik, hogy tartalma
még aktuális-e, maradjon-e a könyvtárban, vagy vigyék a raktárba, esetleg
töröljék az állományból, és adják el
könyvvásáron 50-100 t-ért. Az állapotukat is ellenőrzik, ha kell újraköttetik, bár ma már ez olyan sokba
kerül, hogy megéri inkább pótolni, ha
nélkülözhetetlen az állományból. Az
elhagyott könyveket is ilyenkor törlik
a rendszerből.
A pályázatok összeállítása igen sok
időt vesz igénybe. ldikó fontosnak
tartja, hogy mindenki részt vegyen
benne, együtt gondolkozzanak, gyűjtsenek ötleteket, és közösen válasszák
ki, mit valósítsanak meg. gy gondolja, mindenki sokkal inkább sajátjának
érez egy programot, és nagyobb energiát fektet a megvalósításába, ha ő is
részese a kitalálásnak, nem beszélve
arról, hogy még jobb programok születnek úgy, ha együtt alakítanak, formálnak rajta, mindenki hozzáteheti
saját elképzeléseit. Egy dolgot nem
fogad el a kollégáktól ha egy ötletre
azt mondják, nem jó, de nem mondanak helyette mást.
egkönnyebb a
másikat kritizálni, új, használható ötlettel előállni már nehezebb mondja
az igazgatónő, aki nagyon szeret fiatal
kollégákkal is együtt dolgozni, mert
tele vannak friss tudással, lelkesedéssel. Az idősebb kollégáknak pedig
óriási tudását, tapasztalatát becsüli,
amelyet mindehhez hozzátesznek.
A könyvtár jelenlegi állománya a
201 . december 31-i állapot szerint
115 310 darabból áll, ebben benne
van az összes könyv, folyóirat, hang-,
kép- és digitális dokumentum. Csak az
elmúlt esztendőben 3 0 darabbal
bővült. Minden egyes könyvtár gyűj22

tőköri szabályzatában határozza meg,
milyen irányban fejleszti állományát.
A tatai intézmény városi könyvtár lévén általános gyűjtőköri tevékenységet folytat, vagyis arra törekszik, hogy
minél szélesebb spektrumú választási
lehetőséget nyújtson az olvasóknak.
Mivel nem igazán léteznek olyan
pályázatok, amelyek kifejezetten a
könyvtárak állománybővítését támogatnák, minden évben külön keretöszszeget irányoznak elő a költségvetésben könyv- és folyóirat-gyarapításra.
orábban kizárólag a jelenleg már
elsősorban tankönyvkiadással- és terjesztéssel foglalkozó
ello ft.-vel
kötöttek szerződést könyvbeszerzésre. Mivel a cég ma már nem ad akkora kedvezményt a könyvtáraknak,
leginkább csak szakirodalmat vásárolnak rajtuk keresztül. dőről időre
felülvizsgálják, milyen kiadású könyveik vannak az egyes témákban. a
valamely területen új szakkönyvek
jelennek meg, akkor megpróbálják
azokat beszerezni, és a régieket lecserélni. Ez nem megy mindig könnyen,
vannak olyan területek, ahol egyszerűen nem jelent meg a témában újabb
dokumentum. lyenkor a régieket nem
rögtön selejtezik le, hanem elhelyezik
a raktárban arra az esetre, ha valaki
érdeklődne irántuk. A szép- és lektűr
irodalmat máshol igyekeznek beszerezni. igyelemmel kísérik az internetes könyvesboltok kínálatát, akcióit,
hogy a rendelkezésre álló keretöszszegből minél több dokumentumot
tudjanak megvenni. A választás során
tekintettel vannak az újonnan megjelenő könyvekre és a helyi olvasók igényeire, rendszeresen feljegyzik a legkeresettebb művek címét. Elsősorban
a legnagyobb érdeklődésre számító
sikerkönyvekkel próbálják bővíteni
az állományt. Mindemellett hangsúlyt
fektetnek arra is, hogy a könyveken
túl elektronikai eszközökkel is fejleszszék a könyvtárat, hangoskönyveket
és e-bookokat is vásárolnak.
okszor felajánlások is érkeznek
az intézményhez, legtöbb esetben
elhunytak könyvhagyatékát ajánlják
fel a hozzátartozók. Az örökséget
nem tudják egy az egyben átvenni,
egyrészt korlátozottak a tárolási lehetőségeik, másrészt nem minden dokumentum illeszthető be a könyvtár
állományába, mivel témájában elavult
vagy nem megfelelő az állapota, de
olyan is előfordul, hogy az adott ki-

adványból már megfelelő példányszámmal rendelkeznek. izárólag
előre egyeztetett időpontban nézik
át a hagyatékot elkerülve azt, hogy az
olvasók behordják fölösleges könyveiket, vagy a kikölcsönzött könyvek
visszavételére fenntartott biblioboxba dobják, ugyanis ilyen esetekkel is
találkoznak. okszor nehezen értik
meg, miért nem veszünk be évai lexikont mondja ldikó , még mindig
az van a köztudatban, hogy milyen
értékes, korábban ugyanis rangot
jelentett, ha a család könyvespolcán
megvolt az összes. Ma már csak az
első kiadásnak van nagy értéke, az
utánnyomásnak nincs. A benne lévő
információk nem naprakészek, nem
beszélve arról, hogy nekünk is megvan az összes, nincs szükségünk egy
ötödik, hatodik példányra. gyanígy
egy 0-as évekbeli műszaki leírású
könyvnek sem tudják hasznát venni,
mivel ma már nincs gyakorlati, használati értéke, elavult. Azokat a könyveket, amelyeket be tudnak illeszteni
az állományba, szívesen átveszik, míg
másokat továbbadnak helyi és határon túli óvodáknak, iskoláknak, vagy
kiteszik a szabadon elvihető könyvek
polcára.
A Móricz sigmond árosi önyvtár
igen gazdag helytörténeti gyűjteménynyel is rendelkezik, amely jelenleg
11 0
darab dokumentumból áll.
Ennek kialakítása az 1 0-es években kezdődött astinszky Miklós érdemeinek köszönhetően. A városban
nemcsak a könyvtár, hanem a uny
omokos Múzeum birtokában is szép
gyűjtemény van. Már többször felvetődött, hogy a két intézmény összeveti
helytörténeti állományát, hiszen vannak olyan dokumentumok, amelyek
töredékesen találhatók meg mindkét
helyen. Az összefésülés eredményeképpen teljesebb kollekciót kaphatna
a város. A MA A (Magyar emzeti
igitális Archívum és ilmintézet)
program segítségével már mindkét
intézményben megkezdték a helytörténeti folyóiratok digitalizálását.
A helytörténeti állomány gyarapítása érdekében fontos, hogy minden
városban akár magánkiadásban
megjelenő nyomdai termék után teljesítsék a kötelespéldányok beszolgáltatását. ajnos a nyomdák, illetve a
megrendelők sokszor elmulasztják
ezt a kötelezettséget. Az rszágos
zéchényi önyvtárnak általában toot
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vábbítják a hat darab kötelespéldányt,
de a megyei és a városi könyvtárnak
járó két-két példányról sokszor megfeledkeznek mondja az intézményvezető , pedig ezek nélkülözhetetlen
értékek, amelyek a könyvtár helytörténeti állományának fejlődéséhez járulnak hozzá.
A könyvtárnak az elmúlt esztendőben 2 115 regisztrált olvasója
volt, akik összesen 5 0 darab
dokumentumot kölcsönöztek ki, és
2 2-öt használtak helyben. A huszonnégyezres lakossághoz mérten
lehet, hogy ez túl kevésnek tűnik, de
figyelembe kell venni, hogy a helyben
használathoz nem kell beiratkozni.
Egyébként folyamatosan azon vagyunk, hogy növekedjen a látogatók,
beiratkozott olvasók száma meséli
a vezető. Elsősorban különböző programokkal próbálják becsalogatni a
nem könyvtárlátogatókat, teszik ezt
annak reményében, hogy ha valaki
már egyszer bejött egy programra,
tevékenységre, akkor látja, milyen
egyéb szolgáltatásokat nyújtanak
még, és nagyobb eséllyel tér vissza,
iratkozik be. Az éves beiratkozási díj
1500 t, a tizenhat éven aluliaknak
teljesen ingyenes. Az audiovizuális
szolgáltatásokért havi díjat kell fizetni. Az egyebekért, mint fénymásolás,
nyomtatás, spirálozás külön kell fizetni. A nyugdíjasok és a pedagógusok
kedvezményesen iratkozhatnak be,
továbbá a ata kártyával rendelkezőknek is kevesebbet kell fizetniük.
ülönböző beiratkozási akciókat is
szoktak hirdetni, például a könyvtári
héten többször ingyenessé tették a
beiratkozást. A könyveket általában
egy hónapra lehet kikölcsönözni, a
folyóiratokat egy hétre, a
-ket pedig egy napra. Az intézmény bibliobox szolgáltatást is nyújt az olvasóknak, lehetőséget biztosít nekik, hogy
nyitvatartási időn túl is vissza tudják
vinni a könyveket. A művelődési ház
bejáratánál található a bibliobox,
amelybe bele lehet tenni a visszahozott könyvtári könyveket. Akinek még
szüksége van a kikölcsönzött dokumentumra, telefonon vagy emailben
meghosszabbíthatja a kölcsönzés
időtartamát. Amennyiben az olvasó
nem viszi vissza időben a kikölcsönzött dokumentumot, késedelmi díjat
fizet, amelyet a kölcsönzési rendszer
a lejárt határidőn túl elkezd számolni. A kollégák hetente kétszer lekérik
TATAI PATRIÓTA
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a rendszerből a tartozók névsorát
és felszólító levelet küldenek nekik.
árom felszólítás után a könyvtár
bíróságra viheti a tartozást. Ezt igyekeznek elkerülni, ezért plusz lehetőségeket is kínálnak az olvasóknak a
tartozás rendezésére, például minden
évben tartanak Megbocsátás napját ,
amikor elengedik a könyvtári tartozását azoknak, akik aznap visszaviszik
hosszú ideje lejárt könyvüket. Amenynyiben az olvasó elvesztette vagy nem
megfelelő állapotban hozta vissza a
dokumentumot, arra kérik, fizesse ki
vagy szerezzen belőle másik példányt,
akár antikváriumból.
A könyvtár olvasói közül legtöbben
nyugdíjasok és tizenhat éven aluliak. A könyvtárosok úgy látják, hogy a
főiskolások és egyetemisták inkább a
felsőoktatási könyvtárakat részesítik
előnyben, de szakdolgozat vagy egyéb
referátum írásához szívesen felkeresik lakóhelyük könyvtárát is, főleg ha
helyi témáról írnak, vagy máshol nem
férnek hozzá kölcsönözhető példányhoz. evesen tudják, de létezik könyvtárközi szolgáltatás is, a helyi könyvtárban nem megtalálható könyveket
át tudják kérni az ország más könyvtárából egy hétre, egy hónapra. Ez a
szolgáltatás korábban ingyenes volt,
ma minimális összeget kell fizetni
érte. egritkábban a 2 - 0 év közötti korosztály látogatja a könyvtárat.
Azt tapasztalják, hogy a tanulmányok
befejezése után a fiatalok elszoknak
könyvtártól, aztán amikor kisgyerekeik lesznek újra visszatalálnak,
mert ha őket elkísérik, akkor már ők is
szívesen körbenéznek és választanak
maguknak olvasnivalót. Ez a nagyszülőkről is elmondható, amikor unokák
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születnek, ismét gyakrabban jönnek.
A közös könyvtározás élményét erősíti, hogy ma már egy épületben van
a gyerek és felnőtt részleg.
A bibliotéka minden esztendőben
elkészíti
100-as listáját a legtöbbet kölcsönzött könyvekről. A gyermekkönyvtárban 201 -ban a legnépszerűbb szerzők artos Erika és erg
udit voltak, az ő műveik a legkeresettebbek. Az első tízben érdekes módon
Molnár erenc ál utcai fiúk című regénye is megtalálható, egyrészt, mert
kötelező olvasmány, másrészt a könyv
alapján készült musical sikerének is
tulajdonítható. A felnőtt könyvek közül ábián anka, en ollett, arbara
radford művei a legnépszerűbbek.
A könyvtárosok úgy látják, hogy az
olvasók ízlését, választását nagyban
befolyásolja, hogy miről hallanak, olvasnak. agy ugyanis a sikerkönyvek
keresettsége. Azoknak a könyveknek
is megugrik a kölcsönzése, amelyek
szerzőjének a közeljövőben szerveznek író-olvasó találkozót. Az egymásnak való ajánlás is befolyásolja
a választást. A honlapon rendszeresen közzétesznek olvasóktól érkező
könyvajánlókat, de maguk a kollégák
is szívesen leírják saját olvasmányélményüket. A könyvtárban külön
polcrészt működtetnek a visszavitt
könyveknek. Az olvasó maga helyezheti el a művet a tetszett vagy nem
tetszett polcrészen. Eleinte voltak ellenvetések, hogy ezzel túlságosan befolyásolják a választást, azonban nagy
meglepetésükre sokan a nem tetszett
részt is átnézik, és onnan választanak.
Amikor ezt elkezdték, sokan visszajeleztek, hogy lehet, másnak nem tetszett, de nekem ezért és ezért igen.

Az új könyvekre igyekeznek felhívni
a látogatók figyelmét, ezért a bejáratnál külön polcrészen helyezik el
az új szerzeményeket. Már az olvasók
is rászoktak, mikor belépnek, először
ezeket nézik meg. A minden hónapban megjelenő könyvtári hírlevélben
is közzéteszik új beszerzéseiket.
okan mondogatják, hogy a mai
gyerekek alig olvasnak. inkó ldikó
igazgató, aki maga is gyermekkönyvtárosként dolgozott korábban, ezt
nem tapasztalja. zerinte nem igaz,
hogy nem olvasnak, csak mást vesznek a kezükbe, mint korábban. A mai
felgyorsult világban a fiatalok nem
szívesen olvassák el a hosszú tájleírásokat, nehezen birkóznak meg
egy ókai vagy Mikszáth regénnyel.
ldikó úgy látja, változtatni kellene
azon, mi legyen kötelező olvasmány
és mi ajánlott. em gondolja, hogy ne
kellene a régi irodalmat megismertetni a gyerekekkel, de figyelembe
kellene venni életkori sajátosságaikat és a világ változását. römmel
tapasztalja, hogy vannak olyan pedagógusok, akik veszik a bátorságot,
és nemcsak az érettségi tételek közé
teszik be kortárs írók, költők műveit,
hanem már alsó és felső tagozatban
is megismertetik a gyerekekkel a jelenkori irodalmat. allja, ha sikerül
megszerettetnünk az olvasást a fiatalokkal egy könnyedebb hangvételű,
pörgős cselekményű könyvvel, akkor
nagyobb esély van arra, hogy a régi
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klasszikusokat is leemelik a polcról,
és az ajánlott irodalmat is elolvassák.
a számukra unalmas könyvet adunk
a kezükbe, amellyel kínlódnak, akkor
nem fognak önként a könyv után nyúlni. Meg kell tanítanunk a gyermekeknek, hol és hogyan találnak információt a tanuláshoz, művelődéshez és
szórakozáshoz véli az igazgatónő.
Az intézmény igen aktív szerepet
vállal a közösségfejlesztésben. ézimunka, varró és angol klubot működtetnek. iállításokat, író-olvasó
találkozókat, színházi előadásokat,
olvasáskultúrát fejlesztő programokat, rajz-, vers- és meseíró pályázatokat, valamint slam poetry előadásokat
szerveznek. A 201 -os esztendőben
összesen 1 1 rendezvénnyel várták
az érdeklődőket. Ezeken összesen
0
ember vett részt. A programokat jórészt pályázatokon nyert
támogatásokból tudják megvalósítani. Amikor sikeresen pályáznak,
több eseményt tudnak szervezni,
és nagyobb neveket tudnak elhívni
az író-olvasó találkozókra, ugyanis
minden írónak, költőnek megvan a
tarifája , mennyiért jön el egy ilyen
rendezvényre. A város többi intézményével és civil szervezetével is jó
kapcsolatot ápolnak, velük karöltve
is rendszeresen szerveznek programokat. Az igazgatónő úgy gondolja, a
városban jóval több közösen megvalósított esemény lehetne, együttesen
jóval gazdagabb programot lehetne
szervezni például a költészet napján
vagy egy jeles évfordulón. a mindenki saját maga szervez programot,
akkor az időpont-egyezés miatt jóval kevesebben mennek el, míg egy
nagyobb központi rendezvény több
látogatót vonzana.
Az igazgatónő kollégáival együtt nagyon sokat vár a költözéstől. emélik,
hogy a felújított elyőrségi lub méltó helye lesz a könyvtárnak és annak a
széles spektrumú munkának, amelyet
végeznek. eményeik szerint az új
helyszínen bővíteni tudják szolgáltatásaikat, és tovább tudják fejleszteni
informatikai rendszerüket is, mert a
mostani épületben a villanyvezetékek
állapota ezt nem teszi lehetővé. zeretnék további elektronikai eszközökkel is bővíteni az állományt, hogy mindenkinek lehetőséget biztosítsanak
a tanulásra, továbbképzésre. íznak
benne, hogy az akadálymentesített
helyszínre többen fognak ellátogatni.
gyanis több olyan olvasójuk is van,
aki azért maradt el, mert már nem
TATAI PATRIÓTA

tudott egyedül feljönni a lépcsőn az
emeleten lévő könyvtárba. edig a
kollégák sokszor leviszik a könyvet
az arra rászorulóknak.
A Magyary oltán udásközpontban olyan közösségi teret szeretnének
létrehozni, ahol minden korosztály
megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot, olvasni- vagy tanulnivalót, legyen az papíralapon vagy
elektronikai eszközön.
A könyvtár jelenlegi állapota sokszor megnehezíti munkájukat, de

bőven van olyan pillanat, amely segít
átlendülni ezen. éldául amikor a gyerekek csillogó szemét látják egy-egy
rendezvényen vagy könyvtári óra alatt,
amikor az olvasók dicsérően nyilatkoznak, hogy egy újonnan megjelent
dokumentum milyen gyorsan bekerült
a könyvtár polcára, amikor gratulálnak
egy rendezvényhez, vagy csak megdicsérik a kollégákat. Ezek mind-mind
erőt adnak ahhoz, hogy felülkerekedjenek a jelenlegi nehézségeken.
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Eleink különféle idők óta jártak-keltek ezen a vidéken, ették a gyümölcsét és itták a levét . ogy szolgálta ez
a föld az itt élők javát omisz volt-e
a kenyér, mely az asztalra kerül itt a
isalföld szélén A értes és a erecse
hegye-völgye termett-e halat-vadat
eleget irult-e hegyek lankáin a szőlő, és készítettek-e gondos kezek szívet-lelket vidámító bort ogy viszo-
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nyul a mai kor embere, hogy értékeli
a környék adta lehetőségeket égül,
tudjuk-e igazán megünnepelni ezeket
az adottságokat
Alapvető táplálékaink, mint a kenyér, a bor vagy régebben a hal is életünk egyszerű, de ugyanakkor emelkedett perceket is biztosító feltételei.
isszatekintve a történelemben azt
tapasztaljuk, hogy szűkebb pátriánkban mindhárom megadatott, ha nem is mindig bőségesen, de jó
minőségben. ezdjük
a távolba vesző messzi
múltban.
a m u b ó l a n e s zmélyi bor csinált embert angozhatna az
egyébként több okból
is nehezen védhető
állítás. ekünk az a
megszokott, hogy az
ember csinálja a bort,
nem fordítva, de az is
biztos, hogy a borkultúrának erősebb, jótékonyabb hatása volt az
emberre, mint amilyen
jelenleg van és lehetne.
A tatai paleobotanikus,
koflek stván üttőn a
késő-pleisztocén édesvízi mészkő hasadékait
kitöltő löszüledékben
hetven-százhúszezer
éves szőlőmagokat lelt.
A értesszőlős határában megtalált, tréfáor sz t s e t
száz es
salá i ha yomá yai a a
san amunak nevezett

előember környezetének levél- és
növénymaradványai szintén a szőlő
jelenlétét bizonyítják.
Az erre megfelelőnek ítélt területeken, mint yrmium (a zerémség
a élvidéken napjainkban is kiváló
borvidék) a katonacsászár robus ( r.
u. 2 -2 2) a seregeivel szőlőt telepíttetett. azánk területén a termelés
megindulása a római birodalomhoz
tartozó él- annónia tartományból
fokozatosan történt terjeszkedés következménye. óma ezen évszázadaihoz kötődik a kereszténység elterjedése is, mely a borra mint szakrális
italra is tekint. ézus risztus nyilvános működése pedig a kánai menyegzőn a borcsodával kezdődött és
az utolsó vacsorán az eucharisztiával
teljesedett ki.
A honfoglalás és államalapítás után
Esztergom lett az ország fővárosa. A
közeli eszmély község első írásos
nyoma 121 -ból származik. A borvidéknek nevet adó település körül
a vidék fénykorát élte, későbbi története egybeforr szak- unántúl, de
az egész magyarság történetével. A
neszmélyi borok első igazi hírvivője
sigmond volt, hiszen királyi lakomáin udvartartásával szerte Európában
bőségesen fogyasztotta. Az ő nevéhez fűződik a Csákiak idején emelt
atai vár fejlesztése is. Az építkezéssel
párhuzamosan zajlott hadászati és
halgazdálkodási meggondolásból az
amúgy mocsaras terület átalakítása.
Egyes okmányok . éla uralkodása idejéből Mária királyné tatai malmának eladásáról írnak. sigmond
TATAI PATRIÓTA

HISTÓRIA

re

a o em sa a a y ra
el ezte a y s sz p pi
el

idején a gabonaőrlő tevékenység is
virágzásnak indult, a malmok száma
már tizenötre nőtt. zgalmas gondolat, hogy a király által kiadott, éter
apát beiktató levelének helymegjelölése alapján a ma meglévő malomépületekre, de legalább helyükre
akár összehasonlítás, egyeztetés is
végezhető. Mivel a fakadó vizek hőmérséklete télen is megközelítette
a 20 °C-ot, lehetséges volt az egész
éven át való működés, így a környéket
ata láthatta el a mindennapi kenyér
lisztjével.
Mátyás korában onfini írja az
reg-tóról „A számos egymást érő
hegyszakadékokról aláfutó víz lenn
megáll, és a körülbelül hétezer lépés
átmérőjű területén állandó tavat alkot.
A víz lefolyásánál gabonaőrlő malmok
vannak, sorjában kilenc. zek a várhoz
tatoznak, háborúban sem szakíthatók
el tőle”. A király főként a húsvéti és
pünkösdi időben pihenni jött kedvelt
kastélyába. atai tartózkodása alatt
gyakran vadászgatott a környező, vadban köztudottan gazdag hegyekben.
tána az ltal-ér vizeire alapozott
tavon gyakran rendeztek halászati
ünnepséget, mely a vár vízre nyíló,
pilléreken nyugvó teraszáról kínált
nagyszerű látványosságot a jeles vendégeknek. A unából az ltal-éren át
szállított vizák halászata magyarországi kuriózum, hiszen a ekete-tengerből ívásra a unába felúszó viza a
középkori Magyarország egyik sajátos
jellegzetessége volt.
A vár fontossága elsősorban a kor
vízföldrajzi körülményeiből fakadt,
így a török vagy keresztény hadak
mozgásukban szükségszerűen mindig
érintették. A vérzivataros idők ata
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és vidéke megélhetését hosszú évtizedekre teljesen ellehetetlenítették.
Malmai egy kivételével elpusztultak,
és tönkrement a korábban virágzó
szőlőkultúra is.
ésőbb, a szabadságharcok alatt
kialakult helyzet a fejlődést segítette.
A seregeknek nagy mennyiségű bort
szállítottak, ezzel is serkentették a
termelést. Mária erézia korában is
élénk kereskedelem folyt a környéken. A neszmélyi bor, mely a somlói
után a legkeményebb, legkarakteresebb volt, jól bírta a vízi szállítást, így
szinte egész Európában ismertté vált.
A klosterneuburgi apátságnak saját
pincéje és szőlője volt a közeli unaalmáson, a vidék bora még a pápa
asztalára is felkerült.
Az ínséges időket követően a unántúli-középhegység falvai döntően
az Esterházy család betelepítő tevékenysége révén népesedtek be újra.
A jövevények fejlett szőlő- és borkultúrával gazdagították a lepusztult
vidéket. Az Esterházy ózsef kezében
egyesült tatai uradalomhoz és a gesztesi részjószághoz a 1 . század során
jelentős birtokállomány tartozott.
tódai közül erenc a tatai uradalmat vette birtokba, idetartoztak a
jelenlegi borvidék települései is. Ez
időben nyolc vízimalom működött,
melyek nagy részét a század második
felében ellner akab építette újjá az
uradalom számára. A baji szőlőhegyek
lábánál, egy kis dombon 1 2-ben
szintén ellner tervei szerint gazdasági épületegyüttes is létrejött mintegy
kétezer négyzetméteres pincével és
közel ekkora padlással. tt helyezték
el a környékben termett, az alapvető élelmezést, de szakrális célokat is
szolgáló gabonát és bort. A tárolási
célú szintek közt pedig a társasági
élet számára és a vigasságokhoz remek környezetet biztosító bálterem
létesült.
A reformkor idején chams erenc
elsőként írta meg a magyar borvidékek átfogó monográfiáját. émet nyelvű könyvében (1 32) így mutatja be
a környéket „A neszmélyi bor vitathatatlanul a komáromi ispánság legjobb
bora. A legelőkelőbb fehér asztali bora
Magyarországnak és mind jósága és
tartóssága, mind pedig finoman kellemes hegyíze miatt bel- és külföldön
egyaránt ismert. A Komárom megyei
borgazdálkodás különös csodálatossága az almási uradalom pincéje és a baji
Eszterházy Miklós gróf pincéje egész
Dotisig, melyen 30 000 akó terem, és

melynek közepében 1400 akós óriási
hordó van.”
igyelemre méltó vállalkozás volt,
az amúgy igen nehéz időkben, hogy a
neves família nyolcadik grófja atán
pezsgőgyárat is alapított. 1 05-ben itt
hozta azt létre gróf Esterházy erenc
az Angolpark szélén álló épületének
átalakítása után. Az ünnepek italának
alapanyagául a kiváló minőségű tatai,
baji, bánhidai, neszmélyi és devecseri,
somlói uradalmi bor szolgált. A Champagne-ból érkezett francia pezsgőmester irányításával, korszerű francia
technológiával gyártott tatai pezsgő
nemzetközileg is ismert és keresett
termékké vált.
Ezeket tudhatjuk a történelemből, de mi volt a közelmúltban, és
mi a helyzet a mai korban, melyben
élünk, ünnepelünk A természetesnek
gondolt alapvető javak megszerzése,
használata átalakult. elepülésünk
szerencsére ma is a természettől nem
teljesen elszakadt emberi élőhelyek
közé tartozik, két tóval szinte a város közepén. Az 1 00-as évek elejétől
társasági eseménnyé vált az reg-tavi lehalászás, évtizedes kihagyásokat követően ezt elevenítette fel az
ezredfordulón a halgazdálkodó részvénytársaság. A modernizált malmok
a múlt század közepén még megfelelő lisztet adtak, de az ezredfordulóra
a tatai molnárkodás is megszűnt. A
hetvenes években sikerült újra megszerezni az átmenetileg nélkülözött
borvidéki besorolást, és a termelők a
történelem során kialakult jó hírnév
visszaállítását tűzték maguk elé.
gényes borfogyasztóknak mindig
kedvelt helye volt a tatai fesztiválok
borudvara, de nagy öröm és fontos
mérföldkő, hogy 2012-től borvidékünknek saját fesztiválja van. Augusztus 20-hoz kapcsolódóan rendeztük
az első nagy sikerű enyér és orünnepet az Esterházy-kastély udvarán.
A következő esztendő ilyen eseménye egy nevezetes városi programmal
együtt zajlott, az Európa íjat 2013
áprilisában nyerte el ata, annak ünnepélyes átvételét is a várudvaron
ünnepelhettük zent stván napján.
2015-ben az jkenyér havának immáron az elején eszmélyi orünnep
és alnapok volt a neve a eszmélyi orút Egyesület által a borvidék
központi településén, atán megvalósított rendezvénynek. avaly az első
augusztusi hétvégén helyi borászok
ismét kis faházakat állítottak az Esterházy-kastéllyal szemközti füves téren
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országból több mint ötszázan tisztelték meg bizalmukkal a eszmélyi
borvidéket, és látogattak el atára
igazi ünneppé téve az eseményt.
amarosan itt az augusztus, amikor
az idei borünnep alkalmával hagyományosan megelevenedik a astély
tér. smét egymásra találnak a méltán büszke boros gazdák és a kíváncsi
vagy már tapasztalt érdeklődők.
Mostanában különösen büszkék lehetnek a környékbeli borászok. Az országos jelentőségű Magyar ormustra
eddig még nem tapasztalható mértékben ismerte el a eszmélyi borvidék ígéretesen fejlődő teljesítményét,
amely a vidék remek adottságai mellett a borászok növekvő szakértelmének köszönhetően alakult kiválóan. A
egyközségek emzeti anácsa által
védnökölt, igen előkelő megmérettetésen a fehérboros kategóriában csak
a okaji és az Etyek- udai borvidék
előzte meg a neszmélyit. Az országos
eredmények mellett a helyi sikereket a vállalkozó kedvű borászoknak
az egyesület ezsgőgyári orszemléjének belső minősítése hozhatta
meg. ivel is találkozhatunk majd az
első augusztusi hétvégén, és mivel is
büszkélkedhetnek a orünnep vendéglátói
A borvidék szívében, a Melegeshegy tetején, több száz hektár szőlő
ölelésében helyezkedik el a illtop
eszmély orászat. Az év borásza
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címmel is rendelkező amocsay kos
elhivatottsága és szakmai tapasztalata a garancia arra, hogy termékeik
magas minőséget képviselnek, és már
több mint huszonöt éve öregbítik a
magyar bor jó hírét külföldön is. A
ormustrán a fehér csúcsborok közt
a illtop rémium Chardonnay és a
illtop rémium laszrizling bizonyított.
ősziklás orászatot két barát,
Emmer zabolcs és éger kos hozta létre unaszentmiklós székhellyel.
tt döntően friss, üde, gyümölcsös fehér-, illetve rozéborok készülnek, de
vannak a borvidék értékét, potenciálját jól tükröző testes, fahordóban
erjesztett és érlelt borok is. agy kísérletező kedvvel alkotnak az egyes
évjáratokból rájuk jellemző kézműves
tételeket, igazi borkülönlegességeket.
Az odafigyelésnek megvan az eredménye. ormustrán az ő inot oire ozéjuk végzett a ozé csúcsborok első
helyén és lett a orverseny legjobb
ozé bora cím nyertese.
A borszeretők örömmel állapíthatják meg, hogy a 2015-ben Az év bortermelője címet elérő zöllősi Mihály
öröksége, a zöllősi incészet sikere töretlen. A családi borászat, mely
200 -ben Az év pincészete díjat is
elnyerte, eszmély központjában található. öbb mint harminc hektár
saját szőlőterületen gazdálkodnak, a
borválaszték jelentős része a reduk-
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a színpadot és az asztalokat fedő sátor
két oldalán.
A borvidék termelői még mindig
nem elégedettek ismertségi és borforgalmazási eredményeikkel, továbbra is céljuk a helyzet javítása. jabb
eredményes összefogással igyekeztek
túllendülni az útkeresés fáradságos
időszakán. A borászok az őket segítő
többi egyesületi taggal országos visszhangra igényt tartó rendezvényekre
vállalkoztak. Ez év márciusának második péntekén az Esterházy ezsgőgyárban, a borvidék emblematikus
épületében hagyományteremtő céllal
rendezték meg az első borvidéki évjárat-bemutatót, a avaszi vaterkát.
zándékukban állt az országos és
regionális boros véleményformálókat
egy szakmai rendezvény keretében
megszólítani, és a 201 -os évjárat
tételeinek bemutatásával magukra
irányítani a figyelmet. emcsak a
szakértőket várták, hanem a helyi borszerető közönséget is, hiszen az esemény a hivatalos programot követően
kellemes, de továbbra is minőségi borozásba hajlott át. A sétáló kóstolón
húsz helyi borvidéki pincészet száz
tételét, a friss borok mellett korábbi
évjáratok termését ismerhették meg
az érdeklődők. gazi ünnepi hangulat
jellemezte az eseményt, a termelők
büszkén kínálták fáradságos, ám kitartó munkájuknak a szakma által
is elismert eredményét. zerte az
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tó. A baji szőlőhegyi legendák sora és
a családi hagyományok egyaránt őrzik
a zamatos és jellegzetes itteni bor hírnevét, ennek évszázados ragyogását
idézi a orboléta zőlőskert és ince.
Maller solt sikeresen próbálkozik a
borvidékről kipusztult őshonos fajták
életre keltésével a lankás domboldalakon. A megálmodott, különleges ízek
több éves fahordós érlelést követően
válnak teljessé ocson, az egykori
plébánia pincéjében. A helyi borásznak számító arkas ezső pincéjét
közel két hektár saját szőlőterületén
a okaji örténelmi orvidéken a sárospataki arnó-dűlőben alakította
ki. agyományos tokaji kisfahordós
erjesztéssel és érleléssel, valamint
reduktív technológiával készíti borait.
A ősze incészet a borvidék nyugati felén, szár környékén, a avicsos domboldalon foglalkozik
szőlőtermesztéssel. A pince adta lehetőségek miatt reduktív technológiát
alkalmaznak. Céljuk ahogy a etőcz
incének is , hogy az ászári név újra
elismert legyen a eszmélyi borvidéken. A keleti részen, esztölcön a
szőlőművelést, borászkodást családi
keretek közt, több generáció óta a
zivek ince végzi. oraikon keresztül sikerrel mutatják be a termőhely
összetettségét, gazdagságát. A nyergesújfalui ülöp ince gazdálkodói
pedig a mai kornak és saját ízlésüknek
megfelelően néha teljesen új felfo-
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gásban készítik főként friss, reduktív
termékeiket és kínálják a orünnep
közönségének.
A izek városa névvel is illetett
ata legszebb részén az reg-tó partján megrendezett, mára országosan
híressé vált borfesztivál már nem képzelhető el a finom halételek nélkül. A
szervezők abban bíznak, hogy a résztvevők türelmetlenül várják a következő találkozást az egyre ismertebb
és elismertebb bortermelőkkel, hogy
aztán a eszmélyi borvidék nagy ünnepén péntektől vasárnapig a remek
borok, a finom ételek, a kedvelt zenekarok, a várhatóan kedélyes társaság
minden idelátogatónak emlékezetes
órákat szerezzen.

r is
zo

lte
sse
az

tív technológiával készített könnyed,
gyümölcsös fehérbor.
A borvidéki megmérettetés, a ezsgőgyári ormustra kiemelkedő eredményeket elérő szereplője a orváth
Családi incészet, amely ata egyik
legszebb panorámájú dűlőjében, a
átó-hegy legmagasabb pontján található. A bő tíz hektáron termesztett
fajtákból készített arany- és ezüstérmes helyezésű boraikból kóstolható
akár több évjárat is. A imecz ince
pedig unaalmáson a valamikori
lostenburgi Apátság területén működik, a eszmélyi borvidék szinte
legértékesebb dűlőiben gazdálkodnak
az errefelé jellemző szőlőfajtákból.
örekvésük szerint könnyű, fajtajelleges, bármilyen alkalomhoz méltó
bort tudnak készíteni és kínálni a orünnepen.
ajon épített pincét a kapucinus
rend mintegy kétszázötven éve, a
hozzá tartozó présházat az 1 20-as
években emelték. tt gazdálkodik és
készíti borait a uray Családi ince.
A auzer incészet a udáni-hegyen
működő kis családi borászat, ők kínálnak a helyben termett szőlőből
származó elismert vöröset is. A tróbl
orház is közel kétszáz éves pincével
büszkélkedik, ahol családias hangulatban fogadják vendégeiket. A éber
ince kézműves borászata és takaros,
a szőlősorok árnyékában kialak tott
vendégháza a ecske-hegyen találha-
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A atai atrióta közéleti magazin
korábbi számában számoltunk be arról, hogy dr. Mészáros ábor szülész
főorvos hagyatékának jelentős része
a tatai uny omokos Múzeum gyűjteményébe került. Mészáros ábor
1
-ban költözött családjával atára,
ahol a kórházban szülész főorvosként
dolgozott, református presbiter volt.
agy műveltségű, biztos fellépésű
férfiú, kiváló szónok és szervező volt.
Az 1 5 -os forradalom meghatározó
tatai alakja lett, amelyért a megtorlás
idején, 1 5 . május 2 -én letartóztatták, majd tíz évre ítélték.

30

A hagyaték kiemelkedő darabja az
a 1 oldalból álló gépirat, amely Mészáros ábor börtönévei alatt megírt
verses költeményét tartalmazza. Mészáros ábor börtönverseit zegedi .
ábor név alatt tervezte megjelentetni, de erre ez idáig nem került sor. (A
névben az . betű a rab -ot jelenti.)
dén az 1 5 -os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójára
létrehozott Emlékbizottság támogatásának köszönhetően kerülhetett a
verses mű nyomdába.
Mészáros ábor költeményén végigkövethető életfilozófiája, stabil
értékrendszere.
A szerző a börtönévek alatt is
meg tudta őrizni
humánus világképét, erős hitét, ez az eposz
utóhangjában is
hangsúlyosan
megjelenik.
A börtönfalak
között megszülető alkotás a
szerző széleskörű irodalmi,
filozófiai, művészettörténeti
jártasságáról,
kivételes műveltségéről tesz
tanúbizonyságot. Az utalások
rendszere és a
finom párhuzamok gondolkodásra, egyben
saját ismereteink bővítésére
ösztönöznek.
A verses mű
igen sok, a kor-

ra és az elítéltek helyzetére jellemző,
konkrét, megtörtént epizódot örökít
meg. A szerző a kommunista rendszer
ellentmondásait árnyalt módon mutatja be, a különböző emberi magatartások mozgatórugóit a mai napig érvényes megállapításaival szemlélteti.
Emellett az alkotást végig saját
helyzetének feldolgozása, a környezetből érkező hatásokra adott személyes válaszai szövik át, így Mészáros
ábor világképének megismerésére is
lehetőséget adnak. A börtönben gyakorlatilag semmilyen praktika, nyomásgyakorlás vagy taktika nem tudja
megingatni értékrendjében Mészáros
ábort még ha testi erejét ki is kezdik a szándékosan kialakított nehéz
körülmények. elesége és családja támogatása komoly lelkierőt ad a börtön elviselésére. Megkérdőjelezhetetlen és kikezdhetetlen bizonyossággal
fordul a lelkének megnyugvást biztosító, megalapozott hite felé, amelyben
az ellenségszeretetnek is helye volt
iggadtságával, műveltségével valamint rabtársai számára is erőt sugárzó hitével kiemelkedett a többi elítélt
közül. ársai később is szívesen emlékeztek vissza személyére.
A kiadványban az utalások feloldására lábjegyzetek szolgálnak, míg a
tolvajnyelven írt szavak és versrészletek könnyebb megértését zsargon
szótár segíti a mű végén. üggelékben
két további vers olvasható, amelyek a
forradalom leverése után születtek,
és Mészáros ábor hagyatékának részeként kerültek a múzeum gyűjteményébe.
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glória nélkül
H. Túri Klára 1939-ben született Győrben. Megbélyegzett
„56-osként” nem vették fel egyetemre. Később különbözetivel elvégezte a tanítóképzőt. Csak néhány évig tanított,
majd többek között a megyei könyvtárban és a múzeumban
dolgozott, külsősként a Dolgozók Lapjánál is foglalkoztatták.
Gimnazistaként kezdett el verseket írni. Bátyja beküldte
egyik művét egy pályázatra, amelyet meg is nyert, ezután a
Jelenkor több versét is közölte. Évtizedeken át egyáltalán nem írt, majd újra tollat
ragadott, elsőként a tatai Luther-rózsában szerepeltették. Mindeddig három versgyűjteménye és egy novelláskötete látott napvilágot. Van néhány oklevele, versei
a Poliszban, a Napútban és a Hitvallásban, illetve a Börzsönyi Helikon c. internetes
folyóiratban jelennek meg. A Kapu és az Esztergom és Vidéke c. folyóiratokban is
rendszeresen jelentkezik. Két gyermeke, öt unokája és két dédunokája van.
Alábbi versei a hamarosan megjelenő „Glória nélkül” kötetéből
valók. Mire utal a cím?

A kötetnek az egyik benne szereplő vers címét adtam. Adytól vettem az ötletet, aki gyakran nevezte
el köteteit valamelyik verséről. A
cím a glória utáni vágyra utal. Ez
azonban nem földi elismerést jelent, hanem égit. Nehéz életem volt,
sok próbatétel elé állított az Úr.
Remélem, hogy elnyerem az örök
életet. Ebben a korban mindenkit
foglalkoztat az elmúlás kérdése, én
is készülődöm a halálra.

Miben különbözik a mostani kötet
a korábbiaktól?

Ez az első illusztrált kötetem,
Gerecsei Zoltán fotós készítette a
képeket. Ez a gyűjtemény az előzőknél érettebb, kidolgozottabb.
Nagy gyakorlatra tettem szert az
évek alatt, ez nem azt jelenti, hogy
versírási szakkönyveket olvastam,
vagy verselési technikákat tanulmányoztam. Sok mindenre magamtól jöttem rá. Márai mondta, hogy
soha sem tudott elmélet szerint
írni, mert ha megpróbálta, rögtön
elszállt az ihlet.
TATAI PATRIÓTA

Hogyan jellemezné saját költészetét?

Nem én vagyok hivatott rá, hogy
kívülről megítéljem. Mindig arra törekedtem, hogy verseim olvasmányosak, színesek legyenek, lekössék az
olvasót.

Versei mély istenhitről tanúskodnak, honnan fakad ez?

Tizenkilenc éves koromban elvesztettem mély hitemet. Barátnőim kérdezték is, hogyan lehet ez, hiszen én
voltam a legvallásosabb köztük, mégis
én kerültem a legtávolabb Istentől.
Soha nem voltam vallásellenes, se
hitetlen, de sehova nem tudtam tartozni. Aztán húsz évvel később megéreztem, hogy mégis csak tartozom
valakihez, és szépen lassan ismét elmélyült a hitem. Sokat olvastam, más
vallásokról is, ez segített előrébb jutnom. A vonalas vallásosságot ma is
elengedem a fülem mellett.

A magyarság és a magyarság jövőjéért való aggódás visszatérő témája.
Küldetésének tekinti, hogy ezekről
szóljon?

Csak azt tudom megírni, amit megtapasztaltam. Prófétai gondolataim
nincsenek, ahhoz más személyiség

Dédunokájával

szükségeltetik. A magyarságnak
küldetése van, Isten választott
népe.

Hogyan születnek a versei?

Gondolatokból, érzésekből, tapasztalásokból, amelyek nem is
feltétlen érintenek meg, mégis
napokig bennem vannak, nem
hagynak nyugodni. Mindig megfogadom, hogy nem írok többé
verset, aztán mégis. Most két olyan
témám, gondolatom van, amit muszáj papírra vetnem. Rubenről, a
nemrég született dédunokámról
és régi szerelmemről írok.
Pállné Bodonovich Ágnes
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Glória nélkül
emlékszem volt egy glóriám
ártatlan voltam szűz s leány

szemem gyakran lepi homály
könnye már könnyen csordogál
zúg zúg szünetlen fülem
zajongva dobban a szívem

hanemha rózsát s liljomot
orrom nem szippant illatot
s mások talán el se hinnék
nem érzem ételek ízét

dermed lábam kezem béna
kérlek láng-lehelld be néha
**
részesülni kegyelmedben
sugallattal segíts engem

kicsit még tartsd fönn a helyem
magos mennyedben istenem
virág helyett lelkemet vedd
illata hit remény s szeretet
nyomom tűzhóval född be
szivárgasd mélyen a földbe
ne jelölje utamat semmi
búcsúzni se lásson senki

s ha várna égi lakomád
őrangyal kísérjen hozzád
**

aki mindvégig szeretett
csak az sirasson engemet
szolgáltalak tisztességgel
azért fejemre azon éjjel

mindent feledni ami hitvány
illeszd föl fényes glóriám
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Tudathasadt Amen
dv a lelkiismeretnek s dicsőséges stennek
Mauriac asztalára virág-szirmok hulltak
s könyve a iperafészek
szalutál
mulandósága tükrének
ámbátor tudott dolog
visszahozni egy letűnt századot
s utólag valósra váltani fordulóját
tán még ő se képzelhette igazán a módját
valójában
ki tudhatja azt ma már
hol s mikor esett az idők során
ott a franciáknál-e
vagy mások történelme tette
háborúk folytán
hogy a jók lelke
egyszercsak elvesztette átütő erejét
s való igaz kérdés
marad
embert emberrel szembesítve
tükör-tudatát tekintetni meg vele
s egy tükörtől elvárni lássa be
embermása fogyatékosságát
egyáltalán lehetséges-e

ellenben tükrözetlen bizonyosság lehet
a lélek
mely sten teremtményének
s hű képmásának
hangosan meri nevezni magát
való s igaz közti eltérésnek
legjobb mérnöki
lehetőség
miért is mindenkinek
egyénileg és idejekorán még
lelkiismeretével illene megbeszélnie
magát sten akaratának alárendeli-e
s ráébredve
emberi méltósága tudatára
segítségre ha volna szüksége
arra t megkéri-e
vagy sem
s
velem együtt
tán
mindenkinek magamagának
be kellene vallania

ha
nem volnának
egyesek
kik ég és föld eremtőjét
az Emberfia példáján fölbátorodva
bizalommal mindenkor meg merik vallani
mert nemcsak hiszik
de
tudják
minden okozat v é g s ő o k a s t e n
kinek léte nélkül e világnak rég
össze kellett volna omlani
ha olyanok nem lennének
kik a bűnnel nem alkudva
mind közt legjobban tudják
az borát ki

nem issza s nem eszi kenyerét
eremtő zeretetébe magát nem ajánlja soha
s mindazt mi
kizárólag csak rá tartozna
nem bízza irányító jobbkezére
o l y a n o k köztünk ha
nem lennének
kikre e z e k is mind számíthatnak
s akikkel nekik mint tévelygőknek
a óakarat mutathat
kiutat
oly tettrekész bátrak
ha nem volnának
kik nemcsak hiszik de tudják
mert stennek hála mégiscsak vannak
hogy magát megújítania
mind kötelessége
a föld emberének
halandók közt ha
nem l e n n é n e k
ilyen baráti békére s szent
nagy váltásra kész személyek
még ma
magva szakadna
az emberiségnek
s
én sem
mondhatnám
egy tükörképpel összhangban
békén s boldogan
E E
A
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Tegnapután, holnaptalan...
(öreg értő barátaimnak)

A francba -mondhattuk fiatal korunkba
lasszót dobva elszabadult háborgásainkra
s manapság már...Európa valahány államába
árad mint tenger, elet muzulmánja

( )... Miért Miért pont ide határon innen s túl
...bankember zsebmetsző és luxus-turista
folyvást léte romló lehetőségét panaszolja
alattuk országhatárt migrált olajág
bűnök állandó árfolyam-vetületén
írja kora természetrajzát
s ott hol más népet s hazát lát,
e díszes társaság...csak mosott pénzt
s szabad devizát
...óh, van...óh igen, van...már
hazától s háztól egyre távolodón van
...kit pusztán vágy tart itt s nem jövő
ez mind nyugtalan elmével kutatná
merre aki honn maraszthatná őt - ogy a n n á l is széthullva már a család
rég nincsenek annak se éke-tere...
nem hiheti...és szorongva stresszel
magánnyal is legyőzhető az ember -- -s nem törődve kietlen holnapokkal,
volt baráttal, mai törtetőkkel
úgy tesz, mintha...minden rendben volna...
Előbbi fajta, tegnap úgy mint ma -noha összkomfortos kényelmével...
még nem érte sohse őt tél sátorban

magát globál áldozatként láttamozva,
mint nyárfa bolyhát, tüsszenti a kvótát
s helyesel minden szociál- utópiát
-(s) vagyunk még...végig Európán,
öregek, gyerekek és bérrabszolgák
teljes reménnyel egy világ iránt
az g vágyott nagy hatalmát
hogy...ránk ragyogtasd végre
A M
E E, mi Atyánk
(201 .)

A somlyói búcsú napján
élezrede idestova
ogy Csíksomlyó zép Csillaga
A Magyarok éd-asszonya
ihez járul mint Anyjához
oldog abba Máriához
zéles árpát-medencének
idékeit jámbor járva
iet frissülő kedvvel
Messzi útra Erdélybe el
este részbe-tépett ostya
űz lelke mámor a orba
Gyalogolva vagy vonattal
mádságos hódolattal
apba-öltözött Anyánkat
zerelmes eginánkat
iszta szívvel ünnepelve
rad zűz Mária népe

ászlók s táblák a kezébe
Mennek s mennek mennek
örzsönyből és a akonyból
Csallóközből és yírségből
élvidékről két alföldről
az ébredő udapestről
Emelkedett lélekkel
ol a magas g közel
zékely Csillagunkhoz el
mennek s mennek
A omlyó-hegy nyergébe
zázados ideje már

Énekelve én is mennék
Csíkországba mennék
olynánk mint a tenger-ár
könyörögve én népemért
Egyszer és csak egyszer is még
Ez egyetlent kívánnám
Miattunk a oldog Asszony
önnye sohse hulljon
zent iával szent karjában
Mindig mosolyogjon
egyenek ők egy árva nép
egfőbb reménysége
elük óság virágozzék
A magyar szívébe
TATAI PATRIÓTA
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dén márciusban mutatták be városunkban . Smídt óbert szőgyéni szobrász és fafaragóművész imnusz című táblaképét, melyet Magyarországon a tatai közönség
láthatott először. Az egyedülálló faragvány hat éven át készült, s a z négyzetméter
nagyság , ötször kétméteres és nyolcszáz kilogramm s ly tölgyfából faragott táblakép
a magyarság történelmét jeleníti meg. A kép középpontjában a pozsonyi csatát idézi
fel egy éle ával és uralkodókkal ahogyan mindezt a történelem viharai tépik szét. A
táblaképen megjelenik a remény fénye, a Szent Korona, a kard és a lobogó, valamint a
két sarkában hazánk őrangyalai ábriel és Mihály arkangyalok. Smídt óbert fafaragó
képzőművészeti műhelyéből magyar kapuk, templombelsők, oltárok, domborművek,
haranglábak, szabadtéri színpadok, térplasztikák, síremlékek és belső berendezési
tárgyak kerülnek ki. atán a estvérvárosok parkjában, a emzeti Összetartozás terén,
a Somogyi éla u. . szám elő kis téren és a Mindszenty téren is láthatók köztéri
alkotásai. A imnusz című műve nemcsak megjelenésében monumentális, az alkotás
folyamata is embert próbáló volt. Az első vázlatos rajzok elkészítése és a gondolkodás
fázisa fél évig tartott, majd ezt követte a szellemileg és fizikailag egyaránt megterhelő
alkotási folyamat, amely Európa legkeményebb fájából, kocsányos tölgyből öltött testet.
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A kép megalkotásának ötlete
v llá
a á zer e
e va
ká
o z
ő ala
a o odott benned?
Azt hiszem, hosszabb folyamat
eredménye volt. Amikor ilisszántón
befejeztem a Csillagösvényt a magyar történelem hét oszlopát , egyfajta hiányérzet alakult ki bennem. A
számos kültéri alkotás után szerettem
volna összefoglalásképpen minden
eddigi művemet, gondolatomat egy
nyitott történelemkönyvvé formálni,
és minél több helyen bemutatni, elsősorban a fiatalok miatt. Már akkor azt
éreztem, hogy a mai történelem-oktatás nem az, aminek lennie kellene.
ok a dezinformáció, az elhallgatás.
Ezért van például a imnusz középpontjában a ozsonyi csata, mert ez az
esemény elfelejtődött, háttérbe szorították, holott rendkívül fontos győzelem volt, amely több mint száz évre
biztosította a stabilitást, berendezkedésünket a árpát-medencében. Az
első vázlatokat zörényi eventének
mutattam meg, s ezt követően indult
el az alkotási folyamat, a konkrét tervezés.
Ha az alko á z ka a ek áról beszélünk, a táblakép méretei
milyen testi kihívásokat jelentettek
számodra?
ezdetben a szellemi munka volt
a megterhelőbb kitalálni a koncepciót, majd a kezdő figurára ráépíteni
a további több mint kétszáz alakot
mindezt nagyon mélyen át kellett gondolni, érezni. izikai téren
az anyagmozgatáson kívül maga az
TATAI PATRIÓTA
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anyag kiválasztása, összeragasztása
is nagy munka volt. A faragásnak nagyon bátran indultam neki, de a központi motívumok kialakítása után
elkezdődött az igazi fizikai igénybevétel. ét év elteltével egy teljes évre
abba kellett hagynom a munkát, mert
a vállam és a nyaki gerincem nem bírta tovább a megterhelést. Az izmaim
nem voltak elég erősek azokhoz a pozíciókhoz, amelyekben dolgoztam, így
különböző tornákkal és reflexológiai
kezelésekkel edzettem magam a folytatáshoz. Ezután már szakaszokban
végeztem a munkát, hiszen a megélhetés miatt közben más műveken is
dolgoztam, de a fennmaradó időben
mindig visszatértem a táblaképhez.

A képen felbukkanó motívumok,
for ák
előle
ek va
voltak-e mások is, akik inspiráltak
téged, ötleteket adtak?
zörényi evente egyértelműen végigkísérte a folyamatot, számtalanszor
beszélgettünk a még készülő kép előtt
ülve. nemcsak mint művész, hanem
mint a történelem alapos ismerője is
sok olyan ötletet adott, ami nekem
nem jutott volna eszembe. Azért is
volt jó, hogy ilyen hosszúra nyúlt az
alkotási folyamat, mert közben többen
megkerestek, és megosztották velem
gondolataikat. öztük sokan atáról,
például Michl ózsef polgármester, akinek a képen megjelenő anya- és apafigurát köszönhetem. ifejezik, hogy egy
nemzet család nélkül nem működőképes. Aztán a két arkangyal inga ászló
sugallatára került a kompozícióba. alójában az mozdította előre időről időre a folyamatot, hogy számos emberrel
beszélgettem, és ők mind inspiráltak,
hatással voltak rám.

Voltak-e mélypontjaid az évek
alatt?
gen, mindenképpen. lyen volt a betegségem, amely fizikálisan és pszichésen is megterhelt, ráadásul ez idő alatt
a párom is átesett egy komoly műtéten.
lyen helyzetekben nem lehet elmélyülten csak az alkotásra koncentrálni,
a mindennapi gondok megoldása, a
stresszhelyzetek, a rossz lelkiállapot
nem kedveznek ennek a folyamatnak.
zóval sok mélypontom volt, és számos
belső feszültséggel küzdöttem, többek
között azért, mert eredetileg azt ter-
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veztem, hogy három év alatt befejezem
a munkát. Ezzel szemben hat éven át
ezzel keltem és ezzel feküdtem, miközben a megélhetésünk érdekében más
munkákat is el kellett vállalnom. Anyagi helyzetünk sokszor hátráltatott, ami
ugyancsak komoly feszültségeket okozott bennem. gy visszanézve arra az
időszakra tiszta szívvel adok hálát az
rnak és családomnak különösen a
feleségemnek , mert nélkülük nem
lettem volta képes megcsinálni ezt a
munkát, nagyon köszönöm nekik a
támaszt, a segítséget.

Vissza tudod-e idézni azt a pillaa o a kor elő z r áll ál e a
el e e
efe eze
elő a kor ki tudtad mondani, hogy elkészült, és nincs tovább?

gen, emlékszem rá, és arra is, hogy
akkor nagyon megijedtem. Elkészült
valami, ami hat éven át a mindennapjaim része volt, és hirtelen nem tudtam, mi lesz ezután
éldául hogyan
fogom menedzselni, vagy be tudom-e
majd mutatni egyáltalán Aztán el kellett telnie egy kis időnek, jött a család, a barátok, közösen ültünk a kép
előtt és sokat beszélgettünk, ezáltal
helyrebillentek bennem a dolgok, és a
pánikból kirajzolódott egy magyarországi körút terve. zerencsés vagyok,
mert bár minden munkám a gyermekem, de el tudom engedni őket, mivel
mindegyik megtalálja a maga helyét a
világban, és ezzel betölti célját is.

keket, inkább egy automatizált világ
kiszolgálására oktatják őket. gy
gondolom, hogy a jómód nemzedékek során olyan védtelenné teszi az
embereket, hogy már nem képesek
magukat megvédeni, és eltűnik belőlük a nemzeti megmaradás ösztöne
is. A magyarságban még benne van a
túlélés ösztöne, a rafináltság, az élni
akarás (még ha folyamatosan ki is
akarják ezt ölni belőlünk), különösen
igaz ez a külhoniakra, mert nekünk
még mindig meg kell harcolnunk a magyarságunkért. A táblakép azt az 1100
éves szenvedést mutatja be, amelyen
ez a nemzet keresztülment, de nagyon
fontos, hogy ez nem pesszimista alkotás, sokkal inkább egy optimista erő
kifejeződése, miszerint a hazát ért csapások ellenére is itt vagyunk. Minket
üthetnek, verhetnek, eltiporhatnak, de
mindig újraéledünk, mint a főnixmadár. iszek benne, hogy a magyar nép
többre hivatott, mint azt gondolná. A
képből is erőt meríthetünk, az ősök
küzdelmeinek tehát pozitív, erősítő,
megtartó üzenete van.
A határon túlról hogyan látod, mi
lehet a kulcsa a magyarság megmaradásának, a mai feszített helyzetben összetartozásunknak mi a titka?
ontos lenne elsősorban a gyerekekkel megértetni, hogy nemcsak Magyar-

ország területén élnek magyarok. rianon gyalázata, hogy szétszakítottak
minket, és ezt követően elindult a butítás, amelynek érezni lehet a hatását,
mert generációk örökítik tovább a hamis információkat. Amikor azt látom,
hogy egy nemzet megbélyegzi saját
fiait, és az emberek gyakran elutasítóan, megalázóan viselkednek saját,
határon túl élő testvéreikkel, akkor érzem, hogy még nagyon sok munka vár
ránk. e persze ennek a helyzetnek
is két oldala van, így nagyon fontos,
hogy nekünk, a határokon túl élőknek
is meg kell maradnunk magyarnak, s
nem szabad elárulnunk nemzetünket.

Szellemi, tudati szinten van tehát
szükség óriási változásra?

gen, de számos iskolában sajnos
nem fontos, hogy ezzel foglalkozzanak. ersze nemcsak az iskolákban,
hanem a munkahelyeken, helyi közösségekben is lényeges lenne, hogy
bekövetkezzen egy szemléletváltás.
e kell látni, hogy nincsenek határok,
csak egység van
a magyar vagyok
és tiszta a lelkem, az messziről is képes
erősíteni a nemzetet, az összetartozásnak ezért most különösen fontos
szerepe van. álunk a imnusz eléneklése nem kötelező elem valamilyen
ünnepségen, hanem megborzongató,
felkavaró élmény, amely könnyeket
csal a szemünkbe. an egy programunk, amellyel számos településen
körbevisszük és megmutatjuk a zent
orona hiteles mását. Egyszer egy
ilyen bemutatón egy tolókocsis bácsi
felállt a székéből, és a koronát meglátva elsírta magát. Ez a hazaszeretet, és
ez az, amit meg kell mutatnunk főként
a mai fiatal nemzedéknek. Emellett
pedig nem szabad veszni hagyni keresztény értékeinket, meg kell őriznünk őket, s a hitben megmaradva
menni tovább az úton.
pe et

rahám

es ar ara

sz tette

Végső oron mit üzensz ezzel a
képpel a magyarságnak, a világnak?

Azt látom, hogy az elmúlt években
degenerációs, lebutítási folyamat zajlik hazánkban és a határokon kívül
is, mert vannak hatalmak, akiknek
az az érdeke, hogy működjön a jól
szervezett nemzetbutítás. Ez látszik
például az oktatásban, ahol már rég
nem életképességre nevelik a gyere36
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Gyurkó Erzsébet saját fotója

„nem a teljesítmény a fontos,
hanem az, ami a szívből jön”
Harmincadik születésnapját ünnepelte tavaly ősszel a több mint kétszáz tagot számláló Pötörke Népművészeti Egyesület, mely 2016-ban elnyerte a Príma Közönségdíjat.
Gyurkó Erzsébet szinte a kezdetektől, tizenhat éves korától részese volt ennek a három
évtizednek. Először mint lelkes érdeklődő, aztán mint táncos és oktató, mára pedig
mint egyesületi elnök, férje, a művészeti vezető Keltai Gábor mellett. Böbe – ahogyan
Tatán ismerik – számos utat bejárt, míg a népi kultúra, az ősi értékek elismert őrzője,
közvetítője lett. Útkeresése kezdetén elvégezte a közgazdasági szakközépiskolát, később diplomát is szerzett ezen a szakterületen, mint ahogyan a Zsámbéki Főiskolán
is, tanító-könyvtáros szakon. A főiskola alatt már Budapestre járt táncolni, miközben
a Pötörke próbáit is látogatta. Több évet eltöltött a Kenderkében, ahol főállásban
dolgozott, és közben elvégezte a Táncművészeti Főiskolát. A néptánc oktatás, amelyet
a Fazekas, a Kőkúti és a Baji általános iskolákban végez, nemcsak a munkája, hanem
szenvedélye és küldetése is, miközben három fiút nevelnek, és irányítják a Pötörke
mindennapjait.
TATAI PATRIÓTA
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Hogyan képzeljük el a kislány
l e k r eze ől
l e
k l rál k ze ől
l ál el
Bár csak egy testvérem van, de
volt egy nagyon jó nagyszülői, falusi
hátterünk ocson, ahonnan az első
élményeim jönnek. éldául a kukoricatörés, a szüretek, disznóvágások, a
nyári munkák, gyermekjátékok, csatangolások a határban, mindez családi
körben, sok unokatestvérrel meghatározó időszaka volt az életemnek.
Ez adta a gyökereket, és a szülőföld, a
haza szeretetének első érzését. Amikor hatodik osztályos lettem, az iskolában ukony erenc tanár úr, aki
egyébként technikát tanított, a tízperces szünetekben megismertetett
bennünket egy népi hangszerrel, a
citerával. gy jött létre kis zenekarunk.
Engem a citerázásban való elmélyülés
vezetett a néptánc, népi kultúra felé.
Akkor ez volt a meghatározó momentum, amely téged ebbe a világba vezetett?

gen, ez az együttzenélés és -éneklés. agyon sokáig elég gátlásos voltam, és az éneken, táncon keresztül lépésről lépésre érlelődött meg bennem
a bátorság, hogy meg merjem mutatni magam. Még a citerás időkben
részt vettünk egyszer egy versenyen,
amely után életemben először voltam
táncházban. enyűgözött, ahogyan
a lányok és fiúk együtt táncoltak. Az
volt az a pont, amikor eldöntöttem,
ezt én bizony megtanulom. Amikor
megkezdtem a középiskolát, már nem
tudtunk visszajárni zenélni, de a barátnőmmel mindkettőnknek nagyon
hiányzott az ének és a tánc. Ezért
megbeszéltük, hogy elmegyünk a ötörkébe. tt megtaláltuk a helyünket, s
otthonra lelt bennünk a szellemisége.

Amikor csatlakoztál a Pötörkéez az e e le
a o a al
vol z el ő ők e
ár r ze e
vol ál
e vol ál zervező e
irányítója, majd fokozatosan kulcszszerepet kezdtél betölteni. Hogyan
élted meg ezeket a korszakokat?

Amikor még nem kellett irányítói
feladatokat ellátnom, csak a táncra
figyeltem. zabadon élveztem a jó
társaságot, a sokféle koreográfiát, az
utazásokat ezdetben férjem, eltai
ábor végezte a vezetői feladatokat,
s mellette én is beletanultam lépésről
lépésre. Amikor már rád bízzák ezeket
a plusz feladatokat, az nagy felelősség,
38

de persze jó érzés is egyben. Ami nehéz benne, hogy soha nem lazíthatsz,
hiszen tiéd a felelősség. Az egyesület
élete folyamatos odafigyelést, ellenőrzést, szervezést igényel tehát mindig
szolgálatban kell lennem.

Mi a Pötörke három évtizedének titka? Nemcsak arról van szó,
hogy az egyesület harminc éven
át fennmaradt, hanem komolyan
ara o o fe lő
e
ek e e
az
ze ar ó erő

Már maga az indulás is jó volt 1
ban. úri yörgy szellemisége meghatározta az alapokat, hiszen igazán
baráti volt a légkör. Mi is olyan egyéniségek vagyunk, akik nem felülről építkeznek és irányítanak, hanem azokat
az embereket vonzzuk magunkhoz,
akik szeretik a táncot kötetlenebbül,
baráti légkörben, de mégis közösen
elfogadott keretek között csinálni. Ez
nem iskola szigorú megkötésekkel,
ám mégis vannak szabályaink, hagyományok, fellépések, rendezvények,
táncházak. ötődünk ezekhez és egymáshoz. ó együtt lenni. Ezek a belső
szálak tartanak össze minket igazán.
A férjedet is a Pötörke hozta az
életedbe?

gen. izenhat éves voltam, amikor megismerkedtünk, s egy év múlva már komolyan összetartoztunk.
Azóta sok-sok élmény fűz minket az
együtteshez.

Kapcsolatotokban nem választható szét a munka és a magánélet.
Hogyan élitek meg ezt a mindennapokban mint férj és feleség, illetve
mint egy öttagú család?

em gondolkodom ezen, mert ez
számomra teljesen természetes, mint
ahogyan az is, hogy gyerekeinket szinte mindenhová magunkkal visszük.
alójában ez nagyon nagy szerencse.
Míg mások arról panaszkodnak, mivel
töltik manapság a szabadidejüket a
fiatalok, nekem öröm látni, hogy gyerekeink velünk utaznak, táncolnak,
zenélnek. k is megtalálták itt saját
társaságukat, barátaikat. gy élik meg
ebben gyermekkorukat, szabadidejüket, ahogyan én is szerettem volna. A
hétköznapokban egyébként párommal más-más iskolákban dolgozunk,
aztán a ötörkében összetalálkozunk,
tehát van különálló, teljesen szabad
terünk is, ez szerintem így ideális.
ersze szeretünk együtt is tanítani,

hiszen az évtizedek alatt összecsiszolódtunk, megtanultuk egymást, és
bármilyen helyzetet képesek vagyunk
rugalmasan kezelni.

Van olyan hóbortod, szenvedélyed, amelyet félrevonulva, egyedül
csinálsz csak úgy a magad örömére?
gen, nagyon szeretek fülbevalókat készíteni drótokat hajlítgatok
és gyöngyözök , szeretek rajzolni is,
időnként fogom a füzetemet és lerajzolok valakit vagy valamit a környezetemből. A citerázás és a közös éneklés
is megmaradt a mai napig az életemben. Az utóbbi években próbáltam hegedülni, kobzon játszani. ár ezeken
a hangszereken felnőttként tanulva
már nem lehet nagy sikereket elérni,
mégis jólesik zenélni. emélem, hogy
gyerekeinkkel együtt előbb-utóbb ebből egy nagyon jó kis zenekart tudunk
majd működtetni.
Milyen pluszt kap az a gyermek,
aki már korán olyan közösségbe
kerül, mint a Pötörke? Mivel gazdagodik élete?

A legfontosabb, hogy a közösségben úgy létezzen, hogy képes legyen
figyelni, koncentrálni, fejlődni. Amikor a gyerekek kiszabadulnak az iskolapadból és szabadon lehetnek egy
teremben, akkor is irányítani kell a
figyelmüket. an, aki nem bír alárendelődni egy ilyen helyzetnek, mindig
a középpontban akar lenni. álunk
meg kell tanulnia, hogy itt mindenki
egyenlő, egyforma, együtt vagyunk,
és a jó élményeket csak úgy élheti
át, ha képes figyelni, csöndben lenni.
A tánctanulás során aztán rengeteg
területen fejlődnek, ezer élménynyel gazdagodnak. ersze sok függ
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r el Keltai á orral
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más terület, ahol a helyzet nagyon
nehéz. edig rendkívül fontos lenne
egészségesebb társadalmat építeni.
agy szükség lenne a tudás által a
lelkek felemelésére.
Ebben segíthet népi kultúránk?

ot

a pedagógustól is, hiszen itt nem a
teljesítmény a lényeg, hanem ami a
szívből jön, hisz mindenki különböző
módon fog táncolni. A lényeg az s ez
nemcsak a néptáncban lehetséges ,
hogy a gyermek találjon valamit, amit
megszeret, amit magáénak érez, ami
megnyugtatja és feltölti, s ami talán
majd élete értelmét is adja. A magyar
népzene, a néptánc, egyáltalán a népi
kultúra igazi kincsesbánya. lyan eszközök tárháza, amely rengeteget ad a
gyerekeknek.
És mit a ez a v lá a fel ő ek ek

A felnőttek tudatosabban jönnek.
Most van is egy utyaütők nevű
csoportunk, elsősorban szülőkből
áll, akik táncpróbára hozták gyerekeiket és ők maguk is kedvet kaptak
hozzá. Amíg a kicsik táncolnak, addig
a szülők ugyanezt teszik egy másik teremben. Az egész csapat tele van ötletekkel, egyre több feladatot vállalnak.
A tánc kiegészíti, kiteljesíti életüket,
rajta keresztül sokféle módon meg
tudnak nyilatkozni ebben a világban.

Neked mit jelent ez a világ, ez a
zelle
z az ala ol a erő
amely életed során arra is képes
volt, hogy felállítson a padlóról,
vagy elröpítsen az egekbe?

Mindig biztos pont volt az életemben, és mindig is az lesz, tehát örök
folyamatosság. Az is fontos, hogy mindennap érzem, szükség van itt rám,
és bár voltak apró kitekintgetéseim
más műfajok irányába, sosem tudtam
eltávolodni a néptánctól. Mindig is
tudtam, hogy itt van feladatom, ez az a
fészek, amelyet nem akarok elhagyni.
ekem tehát állandó biztonságot ad,
és most már megannyi feladatot is.

Ebben a folytonosságban mi a köve kező l
k zel vő
l e
tervekre építitek?

A legfontosabb most a ötörke áz
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befejezése a ocsi utcában, hiszen
ez kicsit átrendezi majd az egyesület életét. Az önkormányzat, a szülők
és cégek támogatásával hamarosan
padlózatot, világítást, belső burkolatot alakítunk ki, ezután kezdhetjük
meg benne az oktatást. ét helyre is
pályázunk, hiszen kívülről is fel kell
újítanunk az épületet, s van egy nagy
tetőterünk is, amelyet szintén hasznos térré szeretnénk átalakítani. Ez
az otthonra találás komoly mérföldkő lesz. A továbbiakban a minőségre
kell törekednünk, hiszen nagyon sok
tehetséges gyermek jár hozzánk. zívesen beengednénk a népi mesterségeket is. égi vágyam egy népi alkotóház megvalósítása, mert gyönyörű
városban élünk, ahol elférne egy ilyen
jellegű központ. olyamatosan keressük az együttműködési lehetőségeket,
mindazt, amivel népművészeti szempontból többet adhatunk atának.

Hogyan látod ma Magyarországot,
a szellemiséget, amely a mindennapjainkban körülvesz bennünket?

dőnként kicsit elkeseredek, mert
az információs technológia túl korán
éri el a fiatalokat. A kicsik nevelése
sem mindig átgondolt, nincs ami abba
az irányba vinné őket, hogy önálló,
kreatív személyiségek legyenek. A
rendszerváltás előtti évtizedekben
sok érték elveszett, amely korábban
olyan szépen, folyamatosan megvolt.
agyon megváltozott a világ, nehéz
követni, s közben elvesznek az igazán
fontos dolgok. lmom, hogy egységesen rátaláljunk igazi kultúránkra,
identitásunkra, és jobban bele tudjuk építeni életünkbe, hiszen mai
társadalmunk gyökértelen. agyon
hiányoznak a meghatározó személyiségek, a minták, a hősök, akik megmutatják, merre kell haladni. n a magam
közegében jól érzem magam, remek
iskolákban, értékes emberek között
dolgozom. e tudom, hogy van ezer

gen, segíthet. em ráerőltetéssel,
de igényes, szép minta mutatásával,
amelyre rá lehet találni talán tényleg
segíthet. zeretem először megkínálni
a gyerekeket a néptánc hangulatával,
s aztán ők döntik el, vevők-e rá. ltalában igen. A közösséghez való tartozásban, a közös mozgás és ének felszabadító erejében rejlik a varázslat.
Az jutott eszembe, hogy munkád
tulajdonképpen egyfajta jó értele e ve őrző v ő zol ála

Remélem, tehetek még olyan dolgokat az életemben, amelyek ezt igazolják. A minap például ajon megállított
az egyik tanítványom nagymamája, és
megköszönte nekem, hogy úgy tanítom
a gyerekeket, hogy ezáltal megszeretik
a táncot. endületet adok nekik, ahogy
foglalkozom velük. Még a torkom is
elszorult, ez az apró eset olyan sokat
jelentett nekem. Aztán mentem és tettem tovább a dolgomat
Ez a legnagyobb elismerés?

gen, amikor a szülők és hozzátartozók megnyilvánulásaiból is érzem,
hogy a gyerek szeret velünk lenni,
vagy épp a kicsiken látom a lelkesedést. Aztán vannak a különböző díjak,
a ríma íj közönségszavazat alapján
lett a miénk, ennek különösen nagyon
örültünk. A ötörke a szívem csücske, az egyesület jóléte, előrehaladása
a legfontosabb dolog. A ötörke s
a néptánc kapcsolódási lehetőség a
gyökereinkhez, s ezáltal kinyílhat a
világ. Most három olyan volt táncosunk
van, akik a táncművészeti pályán tanulnak tovább. ltaluk is megsokszorozódunk. e egyformán fontos mindenki,
aki szívében őrzi meg a pötörkés évek
élményeit, és visszahozza hozzánk a
gyerekeit is. Egyébként pedig megköszönhetjük, hogy megadatott nekünk
ez a feladat. ár olyan fajta ember vagyok, aki mindig talál magának elfoglaltságot, de nekem nagyon jó, hogy E
az én feladatom.
A múlt és jelen erős gyökér, jelen
és jövő a múltból él. ecsüld a múltat
ezekért
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eg tata t v r si anna
emlékére
erek nyolcvan évvel ezelőtt, amikor ata- óváros a . századi fénykorát élte, a művészetkedvelő gróf
Esterházy erenc (1. kép) jóvoltából
számos országos hírű eseménynek
adott otthont.
1 3 . július utolsó napján, szombaton nagy sürgés-forgás volt a városban és környékén. A hölgyek és
urak már hetek óta készültek a nap
nagy eseményére, az évek óta egyre
nagyobb hírű Anna-bálra. ajon az
uradalmi erdészházból valaki Alajost kiáltott. A templom körül játszó
zajos gyerekcsoportból kivált egy
tízév körüli kislegény, úri Alajos, és
beszaladt a házba, ahol vitéz zekeres
ároly erdész felesége, odermayer
Etelka (2. kép) hívta, és a következő
megbízást adta a legénykének Most
azonnal indulj óvárosra ánthánéhoz
(a varrónőhöz) tt és itt be kell venni
a báli ruhából, mert így nem jó. árd
meg, és csak azután gyere A kis Ali
élt-halt az egyetlen bicikliért, mely az
uradalom szolgálati járműve volt. a
biciklire ülhetett, bármit elvállalt. Míg
a ruha javítására várt, elkerekezett
az Esterházy zálloda felé nézelődni.
pp egy nagy Mercedes gépkocsi
érkezett oda porosan, különböző
trófeákkal felpakolva. ét hazánkon
átutazó német fiatalember ért atára
erdélyi medvevadászatáról, mellyel
harmincadik születésnapjukat ünnepelték meg. A hosszú úton elfáradva találomra fordultak be a városba,
majd a legjobb szállodát megtalálván
rögtön afelől érdeklődtek, milyen látnivaló van a városban. A legjobbkor
érkeztek, mert ma Anna-bál van nálunk az Angolparkban tájékoztatták
őket a recepciónál. öviddel ezután
a kis Alajos ajon részletesen beszámolt az eseményekről. Ezen az estén
hosszantartó barátság kezdődött az
egyik német fiatal, ermann usser,
bajor sörgyáros és az uradalmi erdész,
v. zekeres ároly ( . kép) családja
között, melyet sem az éjszakai nyári
zápor, sem a második világháború, de
az azt követő politikai berendezkedés
sem tudott szétszakítani.
A bálról így tudósít a omárom megyei írlap 1 3 . július 31 i száma
„Szombaton este a tóvárosi Esterhá40

zy-park Pálmaházában rendezte meg
a tata-tóvárosi és környéki egyetemi
és főiskolai hallgatók lelkes gárdája
tata-tóvárosi hagyományosan szép
Anna-bálját a szegénysorsú egyetemi
hallgatók segélyalapja javára. Színes,
fényteli este köszöntötte szemkápráztató díszítésben öltött Angolkertben
megjelent előkelő közönséget. ényes
atillákban, az elegáns estélyi ruhák
pazar harmóniájában olvadtak egybe
a hölgyek könnyű, finom habselyem
ruhájukkal, s ott nevettek és táncoltak
a suhanó párokkal a helybéli és a vidéki
előkelőségek, valamint a Tata-Tóvároson nyaralók kedves vendégserege.
A mulatság, amely a régi Anna-bálok
fényét, kitűnő hangulatát újította fel,
minden tekintetben pompásan sikerült. A kitűnő zene, a jó ételek, a pompás italok csak emelték a hangulatot.
Dacára, hogy éjfél körül a záporeső
lehetetlenné tette a szabadban való
tartózkodást, mégis a késő éjszakai
órákig táncolt, vigadott a társaság
szűnni nem akaró jókedvvel.”
A bál védnökei, szervezői, rendezői az uradalom, a város és a környék
prominensei voltak. öztük számos
ismert személyiség, például veges
ózsef professzor.
eltek múltak az évek, vége lett a
második világháborúnak. 1
júniusában a zekeres család levelet kapott
egy budapesti rokontól. A borítékban
a feladó sorai mellett két német nyelvű levél is volt még, az egyik 1 3 -es
a másik 1 5-ös dátummal ellátva.
Egy hazatért hadifogoly hozta émetországból, a una partján fekvő
illingenből, attól a bizonyos német
fiatalembertől, akit annyira elbűvölt a
atán töltött egy-két nap az reg-tó
a várral, a Cseke-tó, a ristályfürdő
és a magyar vendéglátás 1 3 -ben.
A leveleket a háború miatt nem tudta
elküldeni. Az első levélben írta, hogy
1 3 -tól készült újra meglátogatni a
szép Magyarországot. A korabeli politikai helyzetről megemlíti a zudéta-vidék visszacsatolását, és megírja a
legfontosabbat, hogy 1 3 áprilisától
szerencsés ember, megnősült. Megtalálta párját egy kedves, szorgalmas
hölgy személyében. ervezgette, hogy
vele együtt meglátogatja a megismert
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szép óvárost és a ristály fürdőt. rdeklődik továbbá, hogy zekeres úr
hány őzbakot lőtt azóta, mert ő ennyit
és ennyit. A későbbiekre nézve is fontos esemény, hogy ismét vásárolt egy
csodálatosan szép, új autót, melyet
nagyon szívesen megmutat, ha újra
Magyarországra jön. 1 5. december
3-án kelt levelében sajnálkozva jegyzi
meg, hogy a háború kitörése minden
számítását keresztezte, és érzi, hogy
nem tud eljutni Magyarországra.
1 5-ben csapata a omárom, isbér zékesfehérvár, alaton vonalon
harcolt, karnyújtásnyira óvárostól.
Már három kislánya van öt, négy és
másfél évesek. eménykedik, hogy
később még egy kisfia is születik. A
család tagjait és az ismerősöket üdvözölve köszön el a későn célba ért levélben. Csak évekkel később sikerült
folytatni a levelezést zekeres árolylyal. örtént, hogy minden nyugatra
menő levelet átvizsgáltak, de 1 3-tól
a levelezés kölcsönös bélyegcserével
újra kezdődött. gy érkezett el 1 5,
amikor a legújabb típusú pel ekord
speciális, száz lóerős motorral szerelve, 1 3 után újra Magyarországra
hozta ermann ussert. (4. kép) Akkoriban az
rabant elődje a
0-es 22 E csúcsteljesítményt adott
le. 1
-ben egy új pel szintén speciális motorral újra látogatóba hozta
óváros szerelmesét. Eközben sűrűn
jöttek mentek a levelek a bélyegekkel.
1
-ben meghívó jött yugat- émetországból zekeres árolyné és
bélyeggyűjtő unokája részére egy
németországi látogatásra. oha ilyen
alkalom
Az 1 3 -ben harminckét éves fiatalasszonyt pontosan harminckét
év múlva a müncheni főpályaudvaron várta a usser házaspár, persze
erre a régóta várt alkalomra vásárolt
egyhetes, legújabb típusú pel Commodore gépkocsival. Az egyhónapos
vendégeskedés alatt meglátogatták
ajorország, irol, eketeerdő (ahol
a una ered) legszebb tájait. (5. kép)
úliusban színes televízión egyenes
adásban láthatták az Apollo 11. holdTATAI PATRIÓTA

ra szállását, és ízelítőt kaptak az előző évi ktoberfest eseményeiből.
A nagymama pedig meglátogathatta
ajról kitelepített barátnőjét és egykori háztartási alkalmazottait. ( . kép)
ezsgő élet volt mindenütt. Még
tartott a német gazdasági csoda
néven ismert fellendülés. München
készült az 1 2-es olimpiára. A város
legmagasabban fekvő torony étterméből nézhettünk le a sebesen fejlődő
vidékre. Mindenből a legújabb és legjobb volt kapható. Aki kamaszként élt
azokban az években, tudja, mit jelentett egy fiatalnak a szinte elérhetetlen
rundig magnetofon. A kamaszkorú
unoka egy heti sörgyári munkája árából vehetett magának ilyet. Mindez
egész későbbi életét befolyásolta. émet motorjai és autói lettek ( M ),
bajor, német üzletfelei voltak évtizedeken keresztül.
özben, ahogy telt az idő, egyre többet levelezett egymással a két család.
ermann usser és felesége, osa
sokszor jött Magyarországra, a alatonra, udapestre és persze mindig
atára a ercsényi utca 3-ba. ( . kép)
gyanígy zekeres ároly családtagjai is többször jártak émetországban.
A hetvenes években felesége mellett
negyedik lányát, Monikát is magával
hozta. özben vadászatokról is értekeztek. Mivel Magyarországon az
említett események miatt ermann
usser nem vadászhatott, egy szarvas trófeát kapott emlékül a háború
előtti időszakból. (8-9. kép) Egyik lánya, arbara pedig egy régi faliórát,
mely a eketeerdőből származott, és
hátoldalán egy több mint kétszáz éves
javítási dátum volt olvasható.
1 5-ben atán elhunyt zekeres
ároly. ét évvel később, 1
őszén
szomorú értesítés jött illingenből,
hogy ermann usser is az örök vadászmezőkre költözött. Az özvegyek
még közel két évtizedig leveleztek, a
legbizalmasabb barátságban tartották meg az egymás közti jó viszonyt.
(10. kép)
A visszaemlékezést többször átolvasva arra döbbentem rá, hogy pont
annyi idős vagyok, mint nagyanyám,
amikor a nagy útra keltünk.
oklevele er ő
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síks ml
Ebben az évben pünkösd napja
éppen a szégyenteljes trianoni békediktátum napjára esett. éhány éve
ezen a napon már nemcsak a szomorú történelmi dátumra emlékezünk,
hanem gyógyító szándékkal inkább
összetartozásunkat hangsúlyozzuk
az elszakított országrészekkel. szszetartozásunkat építjük és erősítjük
minden határon túl élő magyarral.
ok országban élünk, de a nemzet egy.
okfélék vagyunk, de egy nemzetből
valók.
Esztendőről esztendőre meghívjuk
élvidékről a magyarkanizsai, Erdélyből a szovátai és elvidékről a szőgyéni barátainkat, hogy atán közösen
gondoljuk végig személyes és közösségi tennivalóinkat. A magunkkal
való megbékélés és a közösségeink
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j nius
összetartozásának erősítéséért végzett közös munka nélkül nincs esélye
barátságunknak. A testvérbarátság
felszámol minden elszakítottságot,
és megsemmisít minden mások által
ránk kényszerített határt és különbséget. Az igazi barátság csak építeni képes, másokat felemelni. skolai
találkozások, színdarabok, ünnepségek, megemlékezések, kerékpártúrák,
művészeti táborok, könyvbemutatók,
koszorúzások, szeretetvendégségek,
nagyszerű beszélgetések mindmind egy kis szelete a testvéregyüttléteknek, a tatai összetartozásnak.
Az idei évben Csíksomlyóra mentünk, a négy város közösen. Egy fohászra, találkozásra, egy könyörgésre,
hálaadásra…
égyszázötven éve minden pün-

kösd szombatján a magyarok, most
már szerte a világból, több százezres
tömegben zarándoklatra indulnak,
ahogyan a csángók mondták és mondják a abba Máriához. A Csíksomlyói
Mária több mint ötszáz éve ma is várja
mindazokat, akiknek van mit megköszönniük és van mit kérniük hívőként
vagy hinni akaróként a eremtőtől.
Megmagyarázhatatlan az a ragaszkodás és szeretet, amellyel minden
évben többen és többen ott vagyunk.
alán egy kicsit ahhoz hasonlítható,
ahogyan anyák napjára felkerekednek
és akármilyen messziről is felkeresik a gyermekek édesanyjukat, hogy
ha mással nem is, de legalább szóval
megköszönjék mindazt, amit értük
tett. enkinek nem kötelező, senkit
nem vernek oda, senkinek nem fizetnek a zarándoklatáért, mégis százezrek tartják fontosnak, kötelezőnek ,
belső kényszernek , hogy ott legyenek. Mi is ezért mentünk. Azért, hogy
ott legyünk, hogy oda érjünk, hogy ott
együtt legyünk.
ános sigmond erdélyi fejedelem
csapatai 15 -ben katonai kényszerrel, fegyverrel, erőszakkal akarták kikényszeríteni, hogy a székely
ember máshogyan gondolkodjon és
megtagadja addigi hitét, életét. A
székelyeket ebben a csatában nem
lehetett legyőzni, nem adták ősi hitüket, nem adták az letüket. A mai
napig hálásak maradtak, mert nem
maguknak tulajdonították az erőt
és kitartást, a győzelmet és a megmaradást, hanem őszinte szeretettel
TATAI PATRIÓTA
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köszönik ezt meg stenüknek és segítőjüknek a Csíksomlyói Máriának. ok
száz éve a történelem viharaiban az
összmagyarság is keményen megküzdött megmaradásáért, élete megmentéséért, családjaiért, közösségeiért,
nyelvéért, életteréért, a túléléséért
A viharokban sokszor akarták idegen
erők persze nem egyszer mieinket
felhasználva és kihasználva megváltoztatni gondolkodásunkat, életünket,
céljainkat, a világban betöltött nemzeti hivatásunkat
A mai zarándoknak is bőven van
mit megköszönnie, minden magyarnak van mit megköszönnie, van miért
hálát adnia. ivesző gondolat, kivesző
cselekedet a köszönet, a hála. nző
világunk talán egyik legnagyobb kártevése a köszönet hiánya. A nekem
minden jár gondolkodásmódja hódít
most a tömegek életében
e idén is volt ott sok százezer
magyar ember szerte a nagyvilágból
övéit, családját, közösségét képviselve
személyesen vagy legalább gondolatban, olyan, aki köszönetet mondani
jött, köztük mi is kárpát-medencei
testvérvárosok képviselői zovátáról,
zőgyénből, Magyarkanizsáról és atáról is, mert bőven volt és van miért
hálát adnunk
polgármester
A képek erczelly Attila fotóarchívumából valók.
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A KEZDETEK
Az 1 20-as években a kosárlabda
szakág a Magyar Atlétikai zövetségen
belül működött. A Magyar osárlabda
zövetség hetvenöt éve, 1 2-ben alakult meg, azonban az igazi fellendülés
a második világháború után következett be.
atán 1 5 előtt csaknem teljesen
ismeretlen volt ez a játék, bár a korabeli városi újságokban vannak említések arról, hogy „a piarista diákok vaskarikába dobáltak.” Az Eötvös ózsef
imnázium ollégiumának udvarán
az első szabadtéri salakos kosárpálya
kiépítésére és a kosárpalánkok felszerelésére 1 5 -ben került sor, míg a
bitumenes borítást 1 3-ban
kapta. A gimnázium kosárlabda csapatainak
játékos-edzője
1 1-től folyamatosan dám
ándor testnevelő tanár volt.
„A fiú kosárlabda csapat 1975ben bekerült a
székesfehérvári
döntőbe, ahol a
. helyet szerezték meg. Ádám
Sándor pedig az
a
a árosi Kohász elle i m r z s el tt
ország legerede ár Kálmá
aráz á or s ár ás ertala
eh er i or za
la s Hara oz Imre
ményesebb ne-

A kosárlabda mai változata 1 1ben az amerikai Massachusetts államban levő pringfieldből indult világhódító útjára. A játék kiötlője ames
aismith főiskolai tanár volt, aki 1 2ben írta le először a játék szabályait.
Magyarországon uncze éza testnevelő tanár honosította meg a sportágat, miután 1 12-ben émetországban megismerkedett a játékkal, és
hazahozta az első szabálykönyvet és
több labdát is. Ekkor még palánk nélkül játszották a kosárlabdát. A palánk
rendszeresítésére csak később, 1 33ban került sor.

osárla a sapata
má s
ll sor alr l Ha
sa a He yi Ist á
ol a K rme i ászl
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velő iskolája cím mellett különdíjat is
átvehetett.” (1)
ontos adalék az is, hogy a magyar
kosárlabda válogatott csapatok 1 51től rendszeresen a tatai edzőtáborban készültek fel a nagy nemzetközi
mérkőzéseikre. Ezeknek az A épület
fedett csarnoka adott otthont.
alán ennek az állandó edzőtábori jelenlétnek is köszönhető, hogy „A
Tatai Spartacus – amely 1964-ben alakult , 19 1. január 1-én kosárlabda
szakosztályt hozott létre, melynek vezetője egyi István lett, a színük pedig
piros-fehér.” (2) Az új szakosztály és
csapata alapító tagjai között találjuk
dám ándort, rva ált, ábos ánost,
oba yörgyöt, ajdú stvánt, valamint arga Csongort. A szakosztály
azonban rövid életű volt, hiszen 1 1.
november 15-én megszűnt és a játékos állomány az újjáalakult AC-hoz
csatlakozott.
A atai Atlétikai Club 1 2-ben hozta létre kosárlabda szakosztályát, melyet a városban „egyetemista csapatnak
tituláltak, hiszen 19 1-ben még a főváros egyetemein tanuló hat egyetemista
alkotta a kosárlabda csapat gerincét.
A gimnázium kosarasai közül is többen a szakosztály tagjai lettek, így a
létszámuk elérte a harminc főt. A csapat
játékos-edzője egyi István, a szakosztály vezetője pedig Doba yörgy lett. A
csapat Komárom és Esztergom csapatai
mellett az
III. Középcsoportjában
játszott.” (3)
A csapat edzéseit a gimnázium tornatermében tartotta, azonban a kisméretű pálya bajnoki mérkőzésekre
alkalmatlan volt, így azokat omáromban a ókai Mór imnázium tornacsarnokában játszották le. Erre mondták
a játékosok, hogy mindig idegenben
játszanak. edig ebben az időszakban
5 -re verték a ossuth
E-t. A
olgozók apja 1 2. június 11-i számának sportoldalán arról írt, hogy „A
KAC fogadta a TAC-ot. Komáromban
megyei rangadó volt. Az első félidőben
jó játékkal rukkoltak ki a csapatok, akkor még szoros volt a mérkőzés állása,
de a fordulás után a komáromiak teljesen visszaestek, a TAC szinte tetszés
szerint érte el kosarait.” 1 3 végén,
ha rápillantunk a bajnoki tabellára, azt
látjuk, hogy a AC a tizenkettedik helyen áll, tizenhárom mérkőzésen négy
győzelemmel és kilenc vereséggel.
Majd újra sikeresebb időszak következett, hiszen legyőzték az Esztergomi
M asast, az Egyesült yógyszergyárat, valamint udafok együttesét is.
Az 1 5-ös bajnoki évben a csapat
rva ál, ábos ános, oba yörgy,
ajdu stván, egyi stván, örmendi
ászló, Mandel éter, Maráz ábor, ári
Miklós és arga Csongor a ernádi
E mögött a második helyet szerezTATAI PATRIÓTA
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te meg. Az edzési lehetőségek mostoha
volta és az utánpótlás gondok ellenére az 1
. évi magyar kupasorozat
jól illeszkedett a csapat felkészülési
ritmusába. Az
-ban játszottak, a
harmadik helyen végeztek, majd onnét
a következő évben kiestek.
Az ezt követő évek a folyamatos viszszaesésről szóltak. „Ilyen kilátástalan
helyzetben a TAC 1982. február 5-én
tartott közgyűlése megszüntette a kosárlabda szakosztályt.” A megmaradt
játékosok még egy-két évig együtt kosaraztak, és levezetésképpen a négycsapatos városi bajnokságban játszottak. Azonban 1
-ben az is megszűnt.
özel negyedszázad telt el azóta,
hogy a különböző kosaras tabellákon
tatai csapatokról olvashattunk volna,
annak ellenére, hogy az Eötvös ózsef
imnázium lány és fiú csapatai sikerekben gazdag időszakot tudhatnak
maguk mögött.
Azonban egy csapatnyi szülő, kosárlabdát szerető gyerekek és zabó udit
szakedző 2000-ben megalakították a
sötétkék-fehér-lila sávos atai portegyesületet azzal a céllal, hogy atán
a kosárlabdázást szerető fiatalokból
szerveződő közösséget összefogják,
valamint az országos bajnoki rendszerben versenyeztessék őket. zabó
udit kosárlabda szakedző, az egyesület elnöke a atai atrióta kérdésére
elmondta „Másfél évtizedig Oroszlányban tanítottam testnevelést, ugyanott
1984-1992-ig kosárlabda edző voltam.
Majd hosszas előkészítő munkát követően 2000-ben a Kőkúti Általános Iskolában megalakítottuk a Tatai Sportegyesületet. Aztán a fiú csapat után egyre
többen lettünk. Ma már tíz csapattal és
öt edzővel dolgozunk. Remélem, hogy az
új kosárlabda csarnok megépülésével
a szakmai munka is minőségibb lesz
majd.” elenleg az 10-től a felnőtt
férfi
-n át az Amatőr ői
-ig
játszanak a különböző szintű bajnokságokban. Az edzéseket atán, atabányán és értesszőlősön tartják. A
tehetséges játékosokat folyamatosan
építik be a felnőtt csapatokba, ugyanis
a legjobb befektetés a saját nevelésű
utánpótlás játékos, ezért 201 -től már
a vértesszőlősi és a tatabányai áczi
Mihály ltalános skolában is elindult
a kosárlabdázó képzés. „Olyan versenyrendszert alakítottunk ki az egyesületen belül, amely a kezdőknek gyors
fejlődést tesz lehetővé, ebben kiemelkedő szerepe van a „Dobd a kosárba”
kiválasztási rendszernek.” Az egyesület
csapatainak eddigi legkiemelkedőbb
eredménye 2013-ban a női 23-as
TATAI PATRIÓTA
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Az elmúlt években több olyan játékos is kinevelődött a különböző szintű
tatai csapatokban, akik tudásuk, szorgalmuk és teljesítményük alapján már
magasabb szinten játszanak. özülük
meg kell említenünk a atai portegyesületből indult és ma már a nemzeti
válogatott mezét is viselő ognár ristófot, aki a zombathelyi alco- ulcano
Energia C
-es csapatának játékosa. t évig volt korosztályos válogatott,
majd az 20-as válogatott tagjaként
két E -n is részt vett, két évig pedig a
magyar felnőtt válogatottat erősítette. A 20 centi magas erőcsatár 21-es
számú mezben játszik, és a szombathelyiek második legmagasabb játékosa.
Arra a kérdésre, milyen útravalót kapott atáról, ognár ristóf így vallott
„Igazából megalapozta a kosárlabda
iránt érzett szeretetemet, Tatán tanultam meg az alapokat, és mindenben
segítettek Jutka (Szabó Judit szakedző)
néniék, amikor csak szükségem volt rá.”

ata áros nkormányzata által
biztosított területen, a ávorka ándor Mezőgazdasági- és lelmiszeripari
zakképző skola mögött az európai
szabályoknak megfelelően kosárlabda
csarnokot épít a atai portegyesület.
Erről 201 . október 2-án Michl ózsef,
a város polgármestere és iss Antal, az
egyesült technikai vezetője tájékoztatta a nyilvánosságot. Michl ózsef „Az
önkormányzat az egyesülettel karöltve
kereste és találta meg azt a helyszínt,
atai porte yes let mat r
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amely alkalmas egy új rekreációs terület kialakítására. A beruházás megvalósítását a város önkormányzata a
tervezés és kivitelezés segítésével, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége pedig a sportágfejlesztési program
keretében a társasági adó felajánlások
felhasználásával segíti. Az Új úti Diákotthon és a Jávorka iskola mindennapos testnevelési órái lebonyolításában
segítség lehet a csarnok.”
A fejlesztés bekerülési költsége,
mintegy kétszáznyolcvanmillió forint,
melyből kétszázmillió az M
támogatása. Az építési munkálatok 2015
végén elkezdődtek.
A létesítmény elsősorban edzőcsarnok lesz, ennek megfelelően alakítják
ki a belső teret. Alkalmas lesz arra,
hogy két edzőpályán egyszerre két csapat tarthasson edzést. Az egyesület kosárlabdacsapatai itt játsszák majd bajnoki és edzőmeccseiket. A nézők pedig
mobil lelátón szurkolhatnak csapataiknak. A kiszolgáló részben a sporthoz
szükséges egységek kapnak helyet. Ezzel ata város sportszerető közönsége
újabb korszerű sportlétesítménnyel
gazdagodik, nagyságrendekkel javul
majd a különböző korosztályok sportolási lehetősége. okan várjuk az új
kosárlabda csarnok átadását.
ajrá atai portegyesület ajrá
kosarasok
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az alk t s r me
ekete yula, a közmű és ttervezéssel, valamint kivitelezéssel foglalkozó vállalkozó
már a rendszerváltást követő években felismerte, ahhoz, hogy jól működjön egy város,
meg tudjon élni, és az embereknek munkája legyen, ipar kell. Szembement az akkori
törekvésekkel, amelyek inkább ata turizmusfejlesztését támogatták. artnereket keresett, és létrehozták a várostól délre a atai pari és ogisztikai arkot, majd később
a arina . t, amely azóta is fejleszti és üzemelteti a parkot, valamint értékesíti a
még szabadon lévő telkeket. Számos vállalkozás lelt már otthonra itt, amelyek több
mint ezer embert foglalkoztatnak, és nagyban hozzájárulnak Tata adóbevételeihez.
Mikor és milyen szándékkal alapío ák a ar a f
1
-ban öt magáncég az önkormányzattal közösen megalapította a
atai pari és ogisztikai arkot, és
elkezdte fejleszteni a várostól délre fekvő területet. Ekkor jött létre a
arina utcában lévő négy vállalkozás telephelye, a ranspoint ft.-é,
a ulikönyv ft.-é, a abler-Mirelta
ft.-é és az
ft.-é. A betelepült
vállalkozások álltak minden költséget,
hogy ipari terület jöhessen létre, és
építkezni lehessen rá. k építették ki
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a közterületi közműveket és az utakat. Anyagi forrás hiányában azonban
az ipari park fejlesztése abbamaradt,
évekig nem történt semmi. pp abban
az időszakban, amikor nagyon élénk
volt az érdeklődés a magyarországi
ipari területek iránt. ajnos nem tudtunk olyan területet felmutatni, amely
megfelelt volna a nyugati cégek igényeinek. Ezért négy magántulajdonos
kezdeményezésére a Mezőgazdasági
t. bevonásával 200 -ban létrejött a
arina ft., amely az ipari park fejlesztését tűzte ki célul. Az első komoly
külföldi érdeklődő, aki ide is települt,

a német edia ft. volt. Elhitték, hogy
a szántóföld, a lengedező kukorica helyén egyszer megfelelő infrastruktúrával rendelkező jó ipari terület lesz.
íztak bennünk, és megvásároltak egy
hét hektáros területet, hogy termelő
beruházást valósítsanak meg. Ezt követően el tudtuk kezdeni az utak és a
közművek építését, és már tudtunk
az érdeklődőknek olyan területeket
mutatni, ahol nekifoghatnak az építkezésnek. nnentől kezdve felgyorsultak az ingatlan-értékesítések.
ez e e
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Az ipari parkban számos magyar
vállalkozás is otthonra lelt. Kik az
o a e ele lő
ek
álunk sok kisebb telephellyel rendelkező vállalkozás van. avaly három
kisebb csarnok épült, idén öt vállalkozás is négy-ötezer négyzetméteres
telephelyet kezdett építeni. Ebben
az évben összesen háromszáz fővel
növekszik az ipari parkban foglalkoztatottak száma, de már most is több
mint ezren dolgoznak ott.
Mekkora üres területe van még a
parknak?
e leszt si me állapo ás alá rása ot

ke kelle
e
őz e arról o
itt egyszer fejlett infrastruktúrával re elkező ar ark le z anem a helyieket is, hiszen sokan
úgy gondolták, Tatának inkább a
turizmusát kellene fejlesztenie.
ata a rendszerváltást követően
nagyon későn határozott arról, hogy
az ipar fejlesztésére is szükség van.
Abban az időben inkább a turizmus
fejlesztését tartották fontosnak, és kevesen támogatták a város jelenkori
iparosítását. ehéz volt meggyőzni
az akkori vezetőket arról, hogy a várostól jól elkülönített helyen, a lakó és
pihenőkörzet minimális zavarásával
is el lehet kezdeni az ipar fejlesztést.
A atai pari ark közvetlenül a udapest écs autópálya mellett fekszik,
így sem a kamionok, sem a bejáró dolgozók nem terhelik a város forgalmát.
Ahhoz, hogy jól működjön egy város
és kellő forrása legyen a közösségi
feladatok ellátására a 21. században
ipar kell. Ezt kell fejleszteni, hiszen
ez ad munkát és biztos megélhetést a
tatai embereknek.
Mivel nyújt többet a Tatai Ipari
ark a k r ező ele l ek
l

ehéz a többihez hasonlítani. em
kívánunk és nem is tudunk versenyezni a környező ipari parkokkal. éldául atabányán a kisebb beruházások
öt-tízhektárosak, a nagyok pedig elérik a harminc-hatvan hektárt is. A
mi ipari parkunkban a legnagyobb
telephelyek öt-nyolchektárosak, a kicsik pedig mindössze három-ötezer
négyzetméteresek. elenleg a legnagyobb területtel, nyolc hektárral az
pring ft. rendelkezik. elepTATAI PATRIÓTA
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helyük felét már be is építették, jövőre tervezik a másik részét. Mindig
is kerestük, mi mivel tudunk kitűnni,
jobbat, többet adni, mint a körülöttünk lévő ipari parkok. Mi a várost is
kínáljuk az ipari park mellé. Minden
befektetőt körbevezetünk a városban,
megmutatjuk nevezetességeinket,
éttermeinket, szállodáinkat. álunk
számtalan lehetőséget találnak a
munka utáni pihenésre, sportolásra.
árosunkban számon tartják a kis- és
középvállalkozásokat, polgármesterünk nagyrészének személyesen ismeri az ügyvezetőjét, negyedévente
találkozik a legnagyobbak vezetőivel,
és időről időre ellátogat hozzájuk. Ezt
nagyra értékelik a vállalkozások.
Hogyan találják meg a külföldi befek e ők a á H r e k a ka

annak partnereink, cégek és magánszemélyek, akik külföldön képviselik a atai pari arkot és ata
városát, például émetországban
és panyolországban. apcsolatban
vagyunk több kereskedelmi és ipari
kamarával, valamint a emzeti efektetési gynökséggel.
Vannak-e most komoly külföldi éreklő ők

A tavasz mindig nagyon reményteli
időszak. Az érdeklődökről egyelőre
semmit sem mondhatok, mivel mindegyikkel titoktartási szerződést kötöttünk. A piacon való megmaradásért,
illetve a konkurenciával folytatott
küzdelem miatt a cégek a legutolsó
pillanatban hozzák nyilvánosságra
saját üzleti titkaikat, fejlesztési elképzeléseiket.

Eddig hetvenhárom hektár épült
be, és további , hektár vár még
fejlesztésre és betelepülőre. Múlt év
végén közös fejlesztési megállapodást kötöttünk az önkormányzattal.
Ennek keretében kiváltottuk a zavaró légvezetékeket, három új utat is
építünk az ipari parkban, amelyből
kettő már el is készült, a harmadikat
most építjük. övő évre tervezzük az
egész ipari park fő csapadékvíz-elvezető csatornájának megépítését.
Az önkormányzattal kezdettől fogva
jó a viszonyunk, mindenben segítettek bennünket, mind a rendezési
tervek módosításában, jóváhagyásában, mind a fejlesztésekben. Az értékesítések során is komoly szerepet
vállaltak, bármikor szükség volt rá,
olgármester úr személyesen jött el,
vagy delegálta kollégáit a tárgyalásokra, egyeztetésekre. gy volt a japánok
esetében is. k később el is mondták,
döntésükben nagy szerepet játszott,
hogy érezték, a városvezetés éppoly
elhivatott az ipari park fejlesztésében
és az itt működő cégek működésében,
mint a arina ft.
Ha néhány éven belül sikerül az
összes telket értékesíteniük, véget
is ért a munkájuk?

em lehet előre megjósolni, mennyi
időn belül adjuk el a szabad területeket. ehet, hogy három vevő elviszi
az összes telket, akkor befejeződik
a munkánk. e az is előfordulhat,
hogy tíz év alatt csak tíz kisebb telket adunk el, akkor pedig még jó sok
munkánk van. ízunk benne, hogy
néhány évig tart még a gazdasági fellendülés, és atán olyan ipari terület
jön létre, amely nagyban hozzájárul a
város fejlődéséhez.
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Nemcsak értékesítik az ipari park
területeit, hanem üzemeltetik is a
parkot. Ez mit jelent pontosan?
Ebben az évben nőtt akkorára a
park, hogy a cégek részéről is felmerült az igény, hogy rendezett környezet vegye őket körül. Minden betelepülő céggel kötöttünk szerződést,
amelynek keretében elvégezzük a
arina ft. által kezelt közterületek
fenntartását, ebbe beletartozik az
utak, csapadékcsatornák karbantartása, tisztítása, hóeltakarítás, zöldterületek kezelése, fűnyírás stb.
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vállalkozását, az FTK Kft.-t, amely
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P+R parkolókat, díszburkolatokat
épít, alépítményi munkákat, épületalapozást végez, aszfaltburkolatot készít, valamint ároktisztítást és építést is vállal. Ezen kívül
tervezéssel is foglalkozik, amelyet
másik családi vállalkozása a Tata-Via Kft. végez. Milyen munkáik
vannak mostanság?
A atai pari ark fejlesztése keretében a ázgyár és icki utcát közművesítettük, jelenleg az aszfaltburkolatot
építjük. Az ipari parkba betelepülő cégek közül a már kialakult jó viszonynak köszönhetően sokan minket bíznak meg telephelyük kialakításával,
közművek, utak építésével. Most is
több céggel tárgyalunk. assan végére
érünk roszlányban a org arner
hatalmas beruházásának. yolc ütem-

ben bővítették telephelyüket, egy kivételével mindegyikben részt vettünk.
Egy-két brigádunk majdhogynem folyamatosan ott dolgozott. atabányán
tizenöt éven keresztül mi végeztük
az utak korszerűsítését. A keretszerződésünk idén jár le, addig még több
kisebb út felújítását végezzük el.
Hol láthatjuk Tatán az FTK Kft.
munkájának gyümölcsét?

Az ember leginkább saját városában
szeret tervezni, alkotni. ata mindig is
a szívem csücske marad, itt nőttem fel,
ez az otthonom. A város keretei határozzák meg, milyen munkálatokban
lehet részt venni. A nemrég elkészült
új sportcsarnoknak mi végeztük el az
előkészítő munkálatait, a tereprendezést, alapozást és közműkiváltást.
Ezek voltak az építkezés legnehezebb
feladatai. agyon szép munka volt tavalyelőtt a ükör-forrás rendbetétele
az Angolkertben. ó volt látni, ahogy a
gondatlanul készített feltöltésből újra
előbukkant a forrás, amelyből idénre
kristálytiszta tavacska jött létre. avaly a atonai-forrás átépítése volt
hasonló rehabilitációs feladat, eltávolítottuk az agyagpaplant, és rendeztük
környezetét, itt szintén gyönyörű szép
tó lett. erékpárutakat is építettünk
atán belül. avalyelőtt készült el egy
nyolc kilométeres szakasz a ényestől
a unáig zomódon és unaalmáson
keresztül. Előtte meg ennek a párját
építettük meg a áklya utcától atabánya irányába. emélem, hogy előbbutóbb komolyabb útrekonstrukció is
elindul a városban.
Mi volt eddigi
munkája?

legérdekesebb

A Május 1. út és az Ady Endre út
keresztezésében terveztem a korábbi lámpás csomópont helyett a város
első körforgalmú csomópontját és
ezzel együtt a tóvárosi városrész közlekedési hálózatának átépítését is. Az
alkotás öröme mindig motivált. ekem a legizgalmasabb dolog mindig
is egy település infrastruktúrájának
létrehozása, a jövő építése volt, ebben
szerettem részt venni tervezőként,
építőként, megvalósítóként.
Most is van nagy terve?

Az embernek mindig kell, hogy
legyen nagy terve. Még jó pár évig
szeretném fejleszteni az ipari parkot, ezenkívül több olyan projektem
is van, amelynek csak az egyik része
kézzel fogható. alán az egyik legnagyobb, hogy valakinek átadhassam
majd a munkámat.
Számos karitatív programban is
r z ve z ek le ó
a ők
l alá o
kola k
v árá fogadták örökbe, ennek keretében
informatikai eszközökkel gyarapították az intézményt.

Erőnkhöz mérten igyekszünk támogatni a tatai kultúrát, egészségügyet, sportot. lyan is előfordul,
hogy konkrét sportolót, konkrét ügyet
támogatunk, így volt ez a könyvtár
örökbefogadásával is. A tavalyi és az
idei évben jelentős A támogatást
tudtunk nyújtani a város sportlétesítményeinek fejlesztéséhez. izenöt
éve vagyok a atai Evezős lub elnöke, azóta folyamatosan fejlesztjük a
klubot, átépítettük az evezős házat,
a hajótárolót, valamint létrehoztunk
egy klubhelyiséget. dén egy konditermet is szeretnék építeni.
Maga is aktívan sportol?

zeretem az aktív mozgást, leginkább az reg-tóhoz kötődő sportokat.
yáron, ha szép az idő evezek, amikor pedig fúj a szél, szörfözöm, őszszel-télen biciklizem. ontos a fizikai
és a szellemi kikapcsolódás a további
feladatok elvégzéséhez.

atai Ipari s o isz ai ar
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ESZEM-ISZOM
Kristály Imperial Hotel**** Esterházy Étterem

eperkrémleves tejszínpudinggal
Magyarország legrégebben működő szállodájának éttermeként az Esterházy étterem amellett, hogy őrzi
a magyar gasztronómia tradicionális ízeit, a gasztronómiai trendeket is követi. Szakácsaink fokozottan
figyelnek arra, hogy közeli őstermelőktől beszerzett alapanyagokból készült ételeket kínáljunk a minőség
és megbízhatóság jegyében.
Az eperszezon vége felé közeledve egy könnyű, joghurtos krémlevest ajánlunk Önöknek. Ez a népszerű
előétel könnyen elkészíthető, és biztosan pillanatok alatt elfogy majd.
Hozzávalók 4 főre
(a leveshez)

• 500 g eper
• 2 dl natúr joghurt
• 2 dl száraz vörösbor
• 1 db lime
• 200 g kristálycukor

Elkészítés
(a tejszínpudinghoz)
• 3 dl tejszín
• 3 db tojás
• 150 g porcukor

A vörösbort felfőzzük a kristálycukorral. Miután felolvadt a cukor, ráöntjük az
eperre a lime kifacsart levével együtt.
Az egészet összeturmixoljuk, majd hozzáadjuk a joghurtot, és újból turmixoljuk.
Ezután leszűrjük, és tálalásig hűtőben
tároljuk.
A tejszínpudinghoz a tejszínt az egész
tojásokkal és a porcukorral finoman egyneműsítjük.
1 dl-es formákba öntjük, és 100 °C-ra előmelegített sütőben letakarva vízágyon
30 percig gőzöljük.
A pudingot a sütőből kivéve hűtőben kihűtjük.
Csészében tálaljuk a levest közepén a tejszínpudinggal.
Jó étvágyat kívánunk!

TATAI PATRIÓTA
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