Sokat gondolkodtam azon, hogyan
is fogalmazhatnám meg legjobban
atához f ződő viszonyomat, hiszen
ezt a várost nemcsak a benne élők
formálják, hanem varázslatos közege
és hangulata is folyamatosan a jó és
új dolgok létrehozására ösztönzi az
embereket. üszkén vallom tatainak
magam tt születtem, itt nőttem fel,
ma is itt élek. Már gyermekkoromban olyan légkör vett körül, amely
az emberbaráti szeretetre, az egymásra igyelésre és az önzetlen segítségnyújtás fontosságára tanított.
zt a gondolkodásmódot szüleimnek
és tanáraimnak köszönhetem, akik
bölcsen és érthetően ültették el szívemben a haza, az otthon, a család
szeretetét.
Sok példakép és tanító kísért eddigi utamon, de a legmélyebb nyomokat azok a tanítóim hagyták bennem,
akik első atán éltek, és szerető
szigorral pallérozták diákjaikat. Hála
stennek, néhányan még köztünk
vannak, velük a mai napig is találkozom, és ha időnk engedi, felidézzük
a felejthetetlen emlékeket. Szerencsésnek mondhatom magam azért
is, mert ismertem olyan kiváló iparos
embereket, akik a mostani gyerekek
számára már ismeretlen szakmákat
ztek. Az ötvös, csizmadia, suszter,
varga, fazekas, kádár, bognár, pintér,
szíjgyártó, kötélverő, kefekötő, kelmefestő, köször s, kalapos, tímár,
kerékgyártó, fuvaros, iákeros vagy
kovács – egykor korosztályom mindennapjainak meghatározó alakjai
voltak, akik sokszín vé, élhetővé
tették Tatát. De meg kell említenem
az állattartással, kertgazdálkodással, földm veléssel foglalkozó embereket is, akik nagyrészt szintén
első atán szorgoskodtak. zektől
a mesterektől, szakemberektől olyan
életbölcseletet kaptam, mely későbbi
életem során számtalanszor segített
megtalálni a helyes utat.
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Tatai srác lévén a
sport mindig közel állt
hozzám. A Fazekas utcai s lyemelő teremben
kezdtem ismerkedni a
„hideg vasakkal”, majd
az utcán csellengő iatalokat megszólítva 1978ban alapítottam olán
dzett j sága néven
egy testépítő egyesületet a tatai edzőtáborban.
Ehhez nagy segítséget
kaptam a olán vállalat
vezetőjétől, ridrich ábortól és az edzőtábor
akkori igazgatójától, áradi
ihálytól. Abban
az időben a testépítés
még gyerekcipőben járt
a megyében, később
terjedt el jobban. üszkeséggel tölt el, hogy az
elsők között lehettem,
akik a sportot meghonosították a megyében. iután a pro i
s lyemelők leköltöztek a mai A
sportcsarnokába, megkaptuk a azekas utcai edzőtermet. Azok a iatalok,
akik rendszeresen részt vettek a kemény edzéseken, a mai napig örömmel emlékeznek vissza az ott eltöltött
évekre.
Nem tagadom, elfogult vagyok Tatával szemben, de gy érzem, ez az én
városom. Ismerem minden zegét-zugát. Az Öreg-tóhoz megszámlálhatatlan kaland és felejthetetlen élmény
köt. Itt tanultam meg úszni, és háromszor mentettem meg fuldoklók életét, kétszer kisgyermekeket, egyszer
pedig vadliba vadászokat h ztam ki
a jeges vízből a karácsonyt megelőző napokban. z utóbbiért 1 0 ban
letmentő mlékéremmel tüntettek
ki.
Az évek m lásával egyre jobban tudatosodott bennem, hogy az emberek
egy része segítségre szorul. A sors
úgy hozta, hogy találkoztam a Magyar
áltai Szeretetszolgálat vezetőjével,
ondor ajossal, aki felkért az önkéntes segítői munkára. rültem a hívásnak, és a kérést elfogadva közelebb
kerültem a rászoruló emberekhez.
Közel húsz éve tettem le a máltai fogadalmat, azóta is önkéntesként tevékenykedem. ár évvel később a tatai
öröskereszt vezetőjével, ámbor mrével is szoros kapcsolatot építettem
ki. Adományok gy jtésével, idős emberek segítésével, véradók toborzásával támogatom munkájukat.
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ésőbb még nagyobb késztetést
éreztem arra, hogy többet tegyek az
emberekért és a városért, ezért beléptem a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségbe. A gondviselésnek köszönhetően 00 ban elnyertem a első atán
élők többségének bizalmát, és a párt
színeiben egyéni képviselői mandátumot szereztem. Így még több lehetőségem nyílt arra, hogy törődjek az itt
élőkkel, és tevőlegesen is részt vegyek
ata fejlesztésében. römmel tapasztalom, hogy az évek múltával nagyon
sokat változott a városképünk. olitikai tevékenységemet mindig is az
emberek iránt érzett empátia és a
humanitárius gondolkodásmód vezérelte. 01 ban eredményes közszolgálati tevékenységemért, a hátrányos
helyzet emberek érdekében végzett
munkám elismeréseként a Magyar
öztársaság elnöke, der ános agyar züst rdemkereszttel tüntetett
ki. z a kitüntetés nem csak elismerést jelent nekem, kötelezettséget is
ró rám, hogy folytassam eddigi munkámat. A mai napig arra törekszem,
hogy a atán élők érdekeit szem előtt
tartva mindent megtegyek azért, hogy
rászolgáljak bizalmukra, hogy mindenki azt érezhesse, amit én: – Tata az
én városom, a mi városunk!
Kovács Attila
önkormányzati képviselő
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Helyreigazítás
H. ri lára előző számunkban közölt
verseiben néhány szerkesztési hibát
vétettünk. A költőnőtől ez ton elnézést
kérünk. A verseket teljesen egészében
az azóta megjelent lória nélkül c. kötetében olvashatják.
f szerkeszt

A szerkesztőségnek küldött kéziratokat, fotókat nem őrizzük meg, és
nem küldjük vissza
A hirdetések tartalmáért a hirdető
felel
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j let
a r g alak között
Ismét a tudás szolgálatában
a Piarista rendház
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Elindult az óvodai dajka képzés is fotó: bra ám gnes arbara

Szeptember án jra kinyíltak a
iarista rendház kapui, az épületben
megkezdte m ködését a atai özösségi elsőoktatási épzési özpont.
A helyszínen megrendezett ünnepélyes tanévnyitó fontos állomás volt
városunk életében, mivel a képzési
központ létrejöttével ata bekapcsolódott a magyar felsőoktatás rendszerébe.
árosunk képviselő testülete még
01 ban döntött arról, hogy együttm ködési lehetőséget keres felsőoktatási intézményekkel, hiszen az
önkormányzat kiemelt feladatának
tekinti, hogy segítse a térségünkben
élő iatalokat, valamint a fejlődni, tanulni vágyókat a felsőfok oklevelek
megszerzésében. A
agyary tervben ezzel kapcsolatosan konkrét
terveket fogalmaztak meg, amelyek
megvalósítására az elm lt években
az önkormányzat több egyetemmel,
főiskolával kötött együttm ködési
megállapodást.
014 ben a veszprémi annon
gyetemmel szerződtek, amely telephelyet kíván nyitni atán a
szaki nformatikus Sc. szak első
évfolyamos hallgatói tanulnának itt.
gyanabban az évben a tatabányai
dutus őiskolával is szándéknyilatkozatot írtak alá a főiskola turisztikai
szakának tatai székhely gyakorlati
központja létrehozására. 014. október án az ötvös oránd udományegyetemmel állapodtak meg,
hogy a tatai
eológus ert kapcsán létrejött együttm ködést folytatják, és közösen előkészítik atán
az országos természettudományos
tanárképző központ az rszágos
veges entrum létrehozását. 01
áprilisában az egri szterházy ároly őiskolával egyeztek meg, hogy
az intézmény együttm ködik az ön6

kormányzattal a pedagógus továbbképzés, valamint a Tatai Református
Egyházközség Kenderke Alapfokú
vészeti skolája által kidolgozott
képességfejlesztő oktatási módszerek kutatása és bevezetése területén.
övetkező lépésként tavaly j niusban a képviselők elfogadták a Soproni gyetem és ata között létrejövő
együttm ködési szándéknyilatkozatot egy a városunkban megvalósuló
özösségi elsőoktatási épzési özpont létrehozásáról. Az j felsőoktatási törvény adta a lehetőséget, hogy
az önkormányzatok közösségi képzési központokat hozhassanak létre.
zt ragadta meg elsők között a helyi
városvezetés. Kihelyezett képzést – a
közösség igénye alapján – akkreditált felsőoktatási intézmény indíthat
azzal a céllal, hogy biztosítsa a helyi
gazdaság m ködtetéséhez szükséges
szakember utánpótlást, valamint,
hogy helyben tartsa a magasan képzett szakembereket.
A képviselő testületi felhatalmazás nyomán 01 . j lius 14 én Sopronban aláírt szándéknyilatkozat

alapján a atai özösségi elsőoktatási épzési özpontban
secsemő és kisgyermeknevelő A
képzés indul, melynek köszönhetően a bölcsődékben csecsemő és kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak felsőfok végzettséget
szerezhetnek, és csatlakozhatnak a
pedagógus előmeneteli rendszerhez.
A megállapodás alapján a képzés
szakmai koordinációját a Soproni
Egyetem, míg a képzés elméleti és
gyakorlati helyszínét a tatai önkormányzat biztosítja. A közös terv idén
ősszel valósággá vált, hiszen szeptemberben elindult a képzés a iarista rendház épületében, ahol első
lépésként húsz hallgató kezdte meg
tanulmányait. A helyi oktatási rendszer kiszélesítése komoly hatással
van a térség gazdasági fejlődésére is.
A hozzánk érkező befektetők tőkét
és munkalehetőséget hozva nemcsak
megfelelő infrastrukturális hátteret
keresnek, hanem olyan szellemi potenciált is, amely képes a gazdasági
tevékenységet m ködtetni, j értéket teremteni. nnek hátterében pedig az oktatás áll, így a jövőre nézve
is lényeges, hogy a Tatai-medence
városaiban helyet kapjon a felsőoktatás.
A tatai képzés helyszíne különleges történelmi múlttal rendelkezik.
A piarista kollégiumot 1
ben
alapította gróf sterházy erenc főkancellár, s 1
nyarán iktatták be
a piaristákat a nekik adományozott
nagy telek birtokába, amely addig
a majki kamalduli remeték majorságaként m ködött, rajta gazdasági
épületekkel. zek ideiglenes iskolává
és rendházzá való átalakítását, bővítését ellner akab uradalmi építész

Az épület felszentelése
abanc solt a ia ista nd ma a o s á i ta tomán őn k
és Havassy Bálint plébános fotó: omokos
la
TATAI PATRIÓTA
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tervei szerint azonnal meg is kezdték. 1
tól már ellner j terve
szerint folytatódott a rendház és kollégium építése előbb módosították
az előző évben ideiglenes rendházzá
átalakított épületet, majd 1
ban felépítették a keleti szárny északi felét, benne ellner lépcsőházával
és a kápolnával. 1
és
között
épült fel a mai keleti szárny addig hiányzó része alápincézett ebédlővel,
fölötte egy ugyanakkora teremmel.
Az ebédlő boltozatát díszítő rokokó stukkó és a főlépcsőház eredeti
mennyezeti stukkódísze még Fellner
1 0 ban bekövetkezett halála előtt
elkészülhetett. 1 04 ig már ött Antal építész tervei szerint folytatták a
bővítést, az j részek a ellner féle
épülethez harmonikusan illeszkednek szinte az eredeti terv megvalósításaként. zt követően jabb
építkezésre 1 40 41 ben került sor,
amikor Hanauer yörgy uradalmi
építész terve szerint a Fellner-féle
templom felépítése helyett az addigi kápolnát bővítették szentéllyel.
kkor alakult ki a rendház 1 0 ig
fennálló, széles, U-alaprajzú elrendezése, s ekkor nyerte el mai alakját a főhomlokzat is. 1
ben Hültl
ezső elkészítette az épület nyugati
szárnyának terveit, mely 1 0 ban
valósult meg. Az j épületrész homlokzati architektúrája a Fellner-féle
homlokzatokat követi. Az 1 0 ben
államosított ingatlanban először ipaTATAI PATRIÓTA

ri tanuló intézet vájárotthon m ködött, majd később a szomszédos
Eötvös gimnázium kollégiumaként
funkcionált 011 decemberéig.
árosunk képviselő testülete ko
rábban döntött arról, hogy karbantartási munkák kezdődjenek
a iarista rendházban. A atai árosgazda ft. végezte az épület földszinti, keleti folyosójának felújítását, melynek nyomán előadótermet,
könyvtár-informatika helyiségeket,
tantermeket, tanári szobákat és irodákat alakítottak ki. Idén, a piarista
rend alapítójának, Kalazanci Szent
ózsef születésének 4 0. évfordulója, a Piarista rend alapításának
400. évfordulója, valamint alazanci
Szent ózsef szentté avatásának 0.
évfordulója évében a tatai rendház
egy kisebb része tehát alkalmassá
vált arra, hogy újra a tanítást és az
embernevelést szolgálja, ismét szakmai munka költözzön falai közé, így
egyetemi képzések, továbbképzések,
m helyfoglalkozások kezdődhetnek
az épületben, ahol végre állandó bázist alakíthatott ki a Magyary Zoltán
épfőiskolai ársaság is. Az épület
meg julásának első lépése nyomán,
leny göző látvány tárul a belépő
szeme elé. Az óriási belső tér, a falak
és ablakok játéka, a különleges hangulat termek azonban nemcsak a
izikai érzékelésre hatnak az épület szellemisége minden folyosót és
termet áthat, régi de máig ható ér-
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tékeket közvetítve. ajon mit üzennek nekünk ezek a falak Az első
piarista iskolákban elsősorban alapfok , anyanyelv képzést ny jtottak
olvasást, írást, számtant és hittant
tanítottak, de hangsúlyt fektettek a
kalligrá ia, a zene és a magasabb matematikai ismeretek oktatására is. A
rend jelmondata „Pietas et litterae”
kegyesség és tudomány jól összefoglalja lelkiségük és pedagógiájuk
lényegét, a törekvést, hogy egyszerre
neveljenek embert és keresztényt.
bben különös hangs llyal jelenik
meg a teremtés minden értéke iránt
megnyilvánuló tisztelet, amelyen keresztül a közösségért dolgozó ember
megtalálja helyét a világban. A tudomány – melynek átadása a piaristák
számára oly nagy fontossággal bír
– nemcsak az elme pallérozását jelenti, hanem az stenhez vezető utat
is, a végső igazság keresését, mely
meggyőződésük szerint nem állhat
szemben a hittel. A tudománynak
ez a szemlélete olyan ajándék a 21.
század emberének, amely felmutatja
a tudás és a hit összeegyeztethetőségét, nem szétszakít, hanem hidat ver,
és elvezet a megismerés teljességéhez, melyhez az igazság kutatásának
tján eljuthatunk. Így üzen nekünk a
m ltból a tatai iarista rendház

ÁBRAHÁM ÁGNES BARBARA
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2 , millió forintos kormányzati támogatást kapott a
város a karsztvízszint-emelkedés okozta károk elhárítására. Az önkormányzat a rendelkezésre álló összegből
megkezdi az azonnali beavatkozást igénylő feladatok
elvégzését, a fennmaradó részt pedig további vizsgálatokra fordítja. A források megjelenése a város több
pontján egyre jobban nehezíti a lakosság életét, a közlekedést, valamint veszélyezteti a lakóházakat, műemléképületeket, köztük az sterházy-kastélyt is.

árosunk legnagyobb természeti
értékét a mindenütt jelenlévő vizek
alkotják, közigazgatási területén
számos tó, patak, vízfolyás található,
melyek hasznosításának hagyományai több évszázados m ltra tekintenek vissza. Az elm lt évtizedekben
jelentős változások következtek be
ata környezeti állapotában, elsősorban a karsztvízforrások tekintetében. Az 1 0 es évektől kezdődő
8

tatabányai szénkitermelés során
rendkívül intenzív vízkiemelés folyt,
ennek hatására a karsztvízszint jelentősen lesüllyedt, és az 1 0 es
évekre a tatai források teljesen elt ntek. A bányászat megsz nése
után a karsztvízszint lassan emelkedni kezdett. lőször a legmélyebben fekvő ényes források fakadtak
jra 001 ben, majd sorban jabb
források törtek fel a város magasabban fekvő részein. jbóli megjelenésük ma már komoly kihívást jelent a

városnak, különösen azokon a területeken, amelyek a források elapadása után kiszáradtak, majd beépültek.
A visszatérő vizek ugyanakkor óriási
lehetőséget is jelentenek atának,
mivel langyos viz és több helyen
nagyobb vízhozam forrásokról van
szó felmerül a hasznosításuk. éhány évvel ezelőtt ata áros nkormányzata együttm ködési megállapodást kötött a Magyar Földtani és
eo izikai ntézettel
, amely
kutatási programot indított. élja,
TATAI PATRIÓTA
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hogy hidrogeológiai modellre, földtani veszélyforrások felmérésére, valamint településszerkezet változás
és épületállomány vizsgálatára alapozva meghatározzák a visszatérő
források okozta kockázatok elhárításának lehetőségeit, valamint hasznosításuk lehetséges módozatait. Az
tanulmányban foglalta össze
kutatásainak eredményeit, majd intézkedési tervet dolgozott ki a források fenntartható kezelésére.
A 014 es vizsgálatok szerint a
karsztvízszint a város területén körülbelül 1
méteres szinten áll,
01 ra pedig elérheti a 140 méteres szintet, amely feltehetően az
egyens lyi karsztvízszint közelében
van. A csapadékviszonyok megváltozása, illetve a 010 eshez hasonló
extrém csapadékmennyiség a karsztvízszintek ugrásszer növekedését
okozhatja. A források várható hozamát egyelőre nem tudták pontosan
megállapítani, mert nem állt rendelkezésre kellő adat, de feltételezik,
hogy a forráshozamok az eredeti
állapothoz fognak közelíteni. A vízkémiai vizsgálatok során kimutatták,
hogy a fakadó források, vízm kutak
és fakadások karsztvizes eredet ek. A Kismosó-patak melletti ásott
k tban és a astélykerti forrásnál
lokális szennyezést mutattak ki. Az
előbbi medrének szélénél megjelenő
habzó vízben számos to ikus elemet
találtak, amelynek koncentrációja
meghaladja a környezeti határértéket. z feltehetően szennyezett
talajfeltöltésből vagy ipari szennyeződésből származik. A kutatásból kiderült, hogy azok a területek vannak
a legnagyobb veszélyben, amelyek a
település alatt h zódó földtani törés
zónákhoz köthető fő felszín alatti
vízvezető zónák felett helyezkednek el. ovábbi problémát jelenthet
a karsztvizek és a talajvizek keveredése, különösen ott, ahol ezeket
a rendszereket elválasztó agyagos
rétegeket az építkezések során megbolygatták. A településszerkezet és
az épületállomány vizsgálata során
megállapították, hogy a talajvízszint
emelkedése, valamint a források
megjelenése veszélyezteti az épületek stabilitását süllyedés, cs szás ,
a pincék használhatóságát rothadás, rozsdásodás , a nedves falfelületeknek pedig egészségkárosító haTATAI PATRIÓTA

tásai lehetnek reumatikus és lég ti
betegségek, allergia . A víz rongálja
az utakat beszakadás, alámosódás,
süllyedés , veszélyezteti a vonalas
építmények biztonságát alámosódás, nyomás okozta törés vagy szivárgás, szennyvíz szétáradás , és kimoshatja a földben lévő tartályokból
és a régi kutakból származó szenynyeződéseket. indezen vizsgálatok
alapján meghatározták, hogy melyek
a legveszélyeztetettebb városrészek.
A tanulmányban arra is kitértek,
hogy milyen módon lehetne hasznosítani a visszatérő forrásokat. lyan
lehetőségeket javasoltak, amelyek
ötvözik a hagyományos és a modern
használati formákat, lehetővé teszik
az egymásra épülő komple hasznosítást, ugyanakkor összhangban
vannak a agyary terv célkit zéseivel, láttatják a vizek jelenlétét: ökológia cél vízhasználat, kis lépték
helyi hasznosítások, illetve ivóvíz
célú, energetikai, valamint gazdasági
hasznosítás mezőgazdaság, turizmus, ipar, rekreáció .
J

Az M
két szinten határozta meg
a szükséges beavatkozásokat. lőször a legsérülékenyebb területeken
kell megkezdeni a problémák kezelését, a legkevésbé veszélyeztetettebb
területeken pedig fel kell készülni
az esetleges károk elhárítására. Az
előbbin részletes geológiai vizsgálatot kell végezni, valamint építésföldtani térképet kell készíteni. Olyan
részletes, precíz víz- és építésföldtani háromdimenziós modell felépítését javasolják, amely lehetővé teszi a
várható hatások prognosztizálását és
az azonnali beavatkozások esetén az
információk átadását. ihamarabb
pontosítani kell a vízvezető törések
helyét, mivel a jövőben ott a legvalószín bb a forrásvizek megjelenése.
ovábbá adatbázist kell készíteni az
épületek kiviteli terveiről, ennek hiányában fel kell mérni az épületek
m szaki paramétereit, hogy probléma esetén azonnal hozzá lehessen
férni a m szaki dokumentációhoz. A
legsérülékenyebb területeken egyedi
felmérést javasolnak az olyan épületeknél, amelyek súlyuknál vagy
méretüknél fogva statikailag veszélyeztetettek lehetnek. Szükségesnek
tartják a szennyező források feltárását a Kismosó-pataknál, mivel a

vízszintemelkedéssel olyan rétegek
vagy egyéb tárgyak kerülhettek a víz
alá, amelyekből szennyező anyagok
mosódhatnak vagy oldódhatnak ki és
terjedhetnek tovább. zek nemcsak
a talajt, a felszíni és a felszín alatti
vizeket károsítják, hanem közvetetten az élővilágot is, valamint egészségügyi problémákat is okozhatnak.
A legsürgetőbb beavatkozások közé
sorolják még a csapadék- és szenynyvízrendszer tehermentesítését, a
forrásvizek szeparált elvezetését. A
szennyeződések elkerülése érdekében biztosítani kell, hogy a források
vize ne keveredhessen a csapadékvízzel, valamint a szennyvízrendszerekkel. Ehhez tervdokumentáció
készítését javasolják, amely igyelembe veszi a jelenlegi rendszereket
és azok m szaki állapotát, valamint
a leválasztás m szaki korlátait és a
jelenlegi vízelvezető rendszerek felméréséből származó adatokat és információkat.
A későbbiekben pedig a következő
általános beavatkozásokat ajánlják.
elül kell vizsgálni a városfejlesztési
és környezetvédelmi tervdokumentumokat
agyary terv, környezetvédelmi program , ezekben hangs lyosabban meg kell jeleníteni a
forrásvizek hasznosításának lehetőségeit. Mindezek mellett kiemelten
fontosnak tartják a ízkárelhárítási
Terv aktualizálását, valamint egységes monitoring rendszer kialakítását, mert ezáltal követni lehet a
környezeti hatások okozta változásokat. lyan egységes adatbázis létrehozására is szükség lenne, amely
tartalmazza a forrásokkal, földtani
veszélyforrásokkal, épületállománynyal, valamint m szaki infrastruktúrával kapcsolatos adatokat és információkat. Digitális terepmodell
megalkotását is fontosnak tartják,
amely a lefolyás modellezésére alkalmas, továbbá a karsztvízszint és
a források vízhozamának modellezését, amely igyelembe veszi az éghajlatváltozásokat. égül javasolják
a kritikus infrastruktúra elemeinek
állapotfelmérését és a közm térkép
aktualizálását.
Az elmúlt évek során az önkormányzat az
javaslatai alapján
saját erőből vagy pályázati támogatás segítségével több helyen már
megoldotta a forrásvizek elveze9

21. SZÁZADBAN JÁRUNK
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21. SZÁZADBAN JÁRUNK
tését, például az Angolparkban, a
éti as tónál és a ényes ürdő
területén. ivel milliárdos tételekről
van szó, 01 ben encsik ános országgy lési képviselő támogatásával
az illetékes minisztériumhoz fordult,
hogy a 01 os központi költségvetés különítsen el bizonyos összeget
a helyi károk elhárítására. Tavaly az
állami szerepvállalás növelését is
kezdeményezte a elügyminisztériumnál. intér Sándor belügyminiszter Hoffmann Imre helyettes államtitkárt bízta meg, hogy operatív
bizottságot hozzon létre a özép dunántúli karsztvízrendszer vízföldrajzi térségén elhelyezkedő települések
visszatérő forrásokkal kapcsolatos
problémáinak kezelésére. z 01
nyarán jött létre az Országos Katasztrófavédelmi őigazgatóság, az
rszágos
ízügyi
őigazgatóság
győri kirendeltségének, továbbá a
agyar öldtani és eo izikai ntézet bevonásával. liusban az rszágos ízügyi őigazgatóság helyszíni
szemlét is tartott a városban, több
helyen életveszélyes jelenségeket
tapasztalt. éhány hónappal később
a város jabb jelentést és javaslatot
kért az
től a ismosó patak
környezetében észlelt jelenségek
megszüntetésére, valamint a ájus
1. t víztelenítésére. A elügyminisztériumhoz pedig vis maior kérelmet
ny jtott be, amelyet elutasítottak,
mivel a vis maior rendeletben megfogalmazott szabályok és feltételek
nem alkalmasak ennek a helyzetnek
a kezelésére. Ezután a minisztérium részletes tájékoztatásért fordult
a városhoz, kérték, hogy határozza
meg a legfontosabb beavatkozásokat, amelyeket minél előbb meg kell
tenni ahhoz, hogy se életet, se vagyont ne veszélyeztessen.
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ata városa 01 tavaszán pontosította, mely területeken vált kritikussá a forráshelyzet. Ennek hatására a kormány augusztus végén
,
millió forintos támogatást ítélt meg
a problémák kezelésére. bből 4 ,
millió forintot fordítanak az
által javasolt előzetes vizsgálatokra. Részletes geotechnikai felmérést
végeznek, valamint építésföldtani
térképet készítenek. Pontosítják a
vízvezető törések helyét, és adatbázist hoznak létre az épületek kiviteli terveiről, ahol szükséges, ott

fel is mérik az épületek m szaki
paramétereit. A város hárommillió
forintot fordít tervezésre, kivitelezésre pedig összesen 278 millió forintot. Az utóbbiból helyreállítják a
Kismosó-patak vízszállító kapacitását és kibővítik a medrét. rre azért
van szükség, mert az érintett területen lévő ingatlanok vizesednek,
egyes pincékben folyamatosan áll a
víz. Elvezetik az Esterházy-kastély
kertjében és környezetében fakadó
forrásokat is, helyreállítják a korábbi vízelvezető medreket. A kastély
kertjében jelenleg két forrás is fakad, a park hátsó felében lévő kis
tóként jelenik meg a felszínen, és
nagy mértékben veszélyezteti a kastély épületét és a szomszédos családi
házakat. ivel elvezetése a közelben
lévő reg tóba gravitációsan nem
biztosítható, a szomszédos családi
házak telkén keresztül a meglévő
önkormányzat által üzemeltetett,
Hajd utcán található vízelvezető
rendszerbe kötik be gravitációs elvezető rendszer kialakításával. záltal megsz nik a kastély együttes
és a környező épületek veszélyeztetettsége, állagromlása. Ugyancsak ebből a keretből elvezetik a ürdő utcai óvoda melletti ingatlanon
felszínre bukkanó o resti forrást
a Hajd utcai gy jtőbe. A forrásra
már a rómaiak idejében medence
épült, ebből kapta vizét az akkori
rigetio mai szőny . ésőbb ezen
a helyen bencés kolostor épült, majd
apácazárda üzemelt, ezután a vízm
használta tartalékkútként a források
elapadásáig. A karsztvízszint folyamatos emelkedésével megtelt, majd
az esőzések hatására májusban elérte a felszínt. A telken lévő m hely
padlója centiméterek híján vízben
áll, az előtte lévő mély fekvés terület nedvesedik. ovábbi emelkedése
veszélyezteti a szomszédos épületeket, köztük az óvodát is. lvezetésére
már terveket is készített a város. Az
említett beavatkozásokat még idén
megkezdi, és 01 végéig be is fejezi.
A jelenlegi támogatás csak a halaszthatatlan lépések költségét fedezi. m a városvezetés, amint jabb
pénzügyi források állnak rendelkezésre, folytatja a károk elhárítását, és
megtesz mindent annak érdekében,
hogy a tataiak a visszatérő forrásokban ne a problémát, hanem az óriási
lehetőséget lássák.
H
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l k rajz l
Furcsán hangzik ez a kijelentés évai
dám gra kusművész szájából, aki
számos díjat és kiállítást tudhat maga
mögött itthon és külföldön egyaránt,
és akitől évente diákok százai tanulják a rajzolás fortélyait. mégis úgy
érzi, még van mit tanulnia és van
hová fejlődnie. Kíváncsisága folyamatosan hajtja előre, mindig újabb
ötletei vannak. Az álmában is rajzoló művész idén ünnepelte ötvenedik
születésnapját.
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Tavasszal „L”, azaz ötven címmel
kiállítása nyílt a Tatai várban. Öszszefoglalása volt ez a tárlat eddigi
munkásságának?
Nem retrospektív kiállítás volt.
supán azt akartam szemléltetni,
mennyi mindennel foglalkozom,
mennyire impulzív vagyok még. álogatást mutattam be az elm lt évek
terméséből. oltak közte j rajzok, illetve részletek régebbi sorozatokból,
például eter Shaffer
uus cím
drámájához készített lóalakokból
vagy a rinocéroszokból, amelyhez
ugéne onesco m ve adta az ötletet.
egpróbáltam a legjobb rajzaimat
összegy jteni, minél tágabb képet
mutatni abból, amit csinálok. Az elm lt években nem volt kiállításom a
városban, csak külföldön, udapes-

ten és itt-ott vidéken. A mostanit kis
itthoni bemutatónak szántam, nem
születésnapi tárlatot készítettem,
nem akartam magam ünnepeltetni.
elül magamban summáztam, hol
tartok, de kifele nem ez volt a célom.

Mi a kiállítás visszhangja? Milyen
visszajelzéseket kapott?
A legnagyobb boldogságot az
okozta, hogy szik Alajos, azaz ojzi,
aki első és másodévben volt rajztanárom a képzőm vészeti egyetemen,
eljött megnézni a kiállítást, és később
azt mondta
rület, hogy te még
mindig tudsz fejlődni. apokig nem
tudtam rajzolni, annyira munkáid
b völetében voltam. Hogy jutnak
eszedbe ilyesmik Azt válaszoltam
H sz évesen is ilyen hülyeségek ju-

tottak eszembe.
em, azok tényleg
hülyeségek voltak, de ezek már nem
azok
felelte. Az elm lt években
nem látott tőlem jóformán semmit,
csak egy két képet biennálén, de
abból nem tudta megítélni, mennyit
alakultam. Most hatvan új rajzomat
látta.
rt k a ké e t az e

Nagyrészt igen. Sokszor utalok
történelmi, mitológiai eseményekre,
szereplőkre. z segít abban, hogy
a néző bele tudjon látni a képbe, ki
tudja bontani történetiségét. A cím
része a kompozíciónak, mindig beleírom a képbe. lső ránézésre nem feltétlen látható, hogy hol van. Mint egy
kis rejtvényt, meg kell fejteni. Olykor
függőlegesen írom a bet ket, de az
is előfordul, hogy kis piktogramban
tüntetem fel. em célom, hogy mindenki értse a képeimet. Ha valami
t lságosan közérthető az giccs vagy
amatőr munka. Soha eszembe nem
jutna tájképet festeni, mert az leképezése a természetnek. ondolkodó
embernek vallom magam, rajzaimban gondolatokat, érzelmeket próbálok megjeleníteni. Az, hogy valaki
bármit le tud rajzolni, az mesterségbeli tudás, még nem m vészet. Az
viszont már igen, hogy telerajzolja
a képet igurákkal, akik valamilyen
szituációba keverednek egymással,
és közölni akarnak valamit. Ugyanis egy kép attól lesz m vészet, hogy
gondolattal párosul, mondanivalója
van, vagy pedig attól, hogy olyan eszközzel van elkészítve, hogy a néző
rácsodálkozik, hogyan is készülhetett. Nem kell mindent érteni, csak
érezni kell. ajzaimban sok érzés
van, amely másokat is megérint, és
olykor még a birtoklási vágyukat is
felébreszti. indig meglepődöm, ha
valaki meg akarja venni a képeimet.
Kíváncsi vagyok, miért tetszik neki.
e ezen vál k
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gy ondonban élő ismerősöm
eljött megnézni a kiállításomat és
rögtön meg akarta venni két minotauruszos képemet. Az egyiken egy
gombolyagból jött ki a minotaurusz
és hészeusz, aki megöli őt. Azt a címet adtam a rajznak, hogy Egy gombolyag bánt engemet. Azt akartam
ábrázolni, hogy ugyanabból a szárból
eredünk, mégis ellenségekké tudunk
válni. Ez egy egyvonalas tollrajz,
13
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amitől még izgalmasabb a kép. Azt
mondtam neki, az egyiket eladom, a
másikat neki ajándékozom. – Téged
nem érdekel a pénz? – csodálkozott.
Ahogy öregszem, egyre inkább nem
érdekel. Nem csinálok csak azért kiállítást, hogy el tudjak adni néhány
képet. annak olyan m vészek, akik
izzadságos munkával háromszor
megfestik ugyanazt a képet, hogy
pénzt csináljanak belőle. n azért
rajzolok, mert örömömet lelem
benne. inden m vemből egyetlen
egyet készítek. annak olyan képeim,
amelyeket biztosan soha nem adok
el. alamiért ragaszkodom hozzájuk,
az enyémek, fontos mérföldkövet
jelentenek nekem. A képtartó állványon állnak, lehet, hogy évente csak
egyszer nézek rájuk, de akkor azt
tudom mondani, hogy már ezekért
érdemes volt élni, és folytatnom kell
a rajzolást.
Említette, hogy magában summázta, hol tart most. Elárulja-e, hol?
Ha a koromat nem nézem, csak a
munkáimat, azt látom, a mai napig
fejlődőképes vagyok. olyamatosan
jszer , brav ros dolgokat próbálok
rajzban elkövetni. jabban a szobrászat felé is kacsintgatok. Fantasztikus
formájú uszadékfákat találok a Duna parton. Hazaviszem és sorba kirakom a m termemben. gy idő m lva
mindegyikben meglátok valamit, egy
maszkot vagy egy folyamistennek a
lábfejét, és továbbgondolom. ost
gy érzem, kicsit más dimenzióba
kell lépnem, nem csak papíron, ha14

nem térben is meg kell jelenítenem
bizonyos szituációkat vagy emberi
sorsokat. Ha minden jól megy, jövőre
ebből is összeáll egy kamara anyag.
Új korszak következik most az életében?

Nem, nekem nincsenek korszakaim, én folyamatban vagyok. indig
a téma határozza meg az eszközt,
nem fordítva. lőbbi dönti el, hogy
metszetben, fametszetben vagy tollrajzban készítem el a m vet. egegyszer bbnek a tollrajz t nik, de
valójában az a legbonyolultabb és
a legőszintébb m faj. Sokkal több
gyakorlást igényel, mint bármilyen
más rajz. gyetlen egy megbonthatatlan vonallal kell megrajzolni a
képet, nem lehet radírozni, javítani.
Ahogyan megszületik a m , gy van
kész. Még tanulok rajzolni, de most
már csak magamtól. Egyik kedvenc
japán képzőm vészem, fametszőm,
Hokuszai mondta magáról a következőket Hatodik életévemtől kezdve
festésre ösztönöz minden, amit látok.
Ötvenéves koromig nagyszámú rajzot
tettem közzé, de mindaz, amit hetvenéves koromig alkottam, említésre sem
érdemes. Csak hetvenhárom éves fejjel kezdtem megérteni valamicskét a
természet, a növények, fák, négylábúak, madarak, halak és rovarok lényegéből. Mire nyolcvan leszek, még
messzebbre jutok, és kilencvenéves
koromban behatolok a dolgok titkaiba. Százévesen bizonyára elérkezem
majd a legmagasabb mesterségbeli
tudás stádiumába, és mire száztíz le-

szek, minden, amit alkotok, minden
pont és vonás élővé válik. Aki addig él,
ameddig én, megláthatja, hogy betartom a szavamat. Írtam ezeket hetvenöt éves fejjel én, az egykori Hokusai,
ma a rajzok vén bolondja”. Szeretnék
még fejlődni, sok mindent ki akarok
még próbálni, a kíváncsiság hajt, vajon meg tudom ezt vagy azt csinálni,
szeretek rácsodálkozni magamra.
Ma azt tervezem, hogy az egyik dupla rajzórán felviszem a gyerekeket a
álvária dombra és megmutatom
nekik a vonalat, mint mágikus eszközt, amely az ember találmánya, hiszen a természetben sehol se fordul
elő. Az lesz a feladat, hogy rajzolják
le a dombról levezető zöld korlátot
alatta a sziklával. n is leülök közéjük, meg akarom rajzolni negyven
vonalból gy, hogy arra mindenki
ráismerjen. Ma még tollrajzot is kell
készítenem, mert észrevettem az iskolában, hogy t l könnyen megy az
írás.
Ezt hogy érti?

Ha íráskor túl csapongó a csuklómozdulatom, akkor úgy érzem, a
kezemnek megjött a kedve a technikához. Már csak témát kell találnom. inden este rajzolok, sőt az
iskolában is. A modern kori pszichológia azt mondja, normál esetben a
rajzolás iránti vágy tizenöt-tizenhat
évesen elmúlik, ha valakinél mégse,
akkor annak jó értelemben lelki
defektusa van. ennem még egészségesen m ködik a grafománia. indennap vágyom arra, hogy rajzoljak.
ágyom arra a játékra, ezt tart belülről iatalon. eggelente gy iszom
meg a kávémat, hogy bemegyek a
m terembe és megnézem, mit rajzoltam előző este. Sokszor csak halványan emlékszem, magamnak is
nagy meglepetéseket tudok okozni.
Minap azt álmodtam, hogy nagyon
érdekeset rajzolok. Egy karfás, régi
nagy fotelban egy szomor lány ül
fürdőköpenyben, amelyből kilógnak
a lábai. ezét az ölébe teszi. gyszer
csak a fotel fehér kárpitján elkezdenek fekete liliomindák futni felfelé,
majd hirtelen megállnak, és nem
futják be teljesen. eggel bementem
a m terembe, hogy muszáj ezt megrajzolnom. Ott találtam készen a rajzot. Azt a címet adtam a neki: Mikor
a minták elfogynak. Azért szomorú a
lány, mert nem teljesedik be a szerelem. Mindenki, akinek megmutattam
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a rajzot, azt mondta nagyon megható. Én mindig rajzolok, még álmomban is. em is tudnám másképp elképzelni az életemet, ha megvonnák
tőlem ezt az életeli írt, elsorvadnék.
Már gyermekként is sokat rajzoltam,
sőt narráltam is, amit épp készítettem, például amikor a törökök és a
magyarok harcát rajzoltam, mondtam közben, hogy épp mi történik
és akkor jött obó ista és lesz rta
a törököt.
lék z k arra
kor t nt fel ásoknak, hogy tehetségesen rajzol?

Elég korán, már óvodás korom
végén. Állandóan rajzoltam, vagy
valami csínytevésen törtem a fejem.
önyveimet, füzeteimet mindig tele
rajzoltam. lőszeretettel változtattam át írók, költők, más történelmi
személyek arcképét. Nem voltam jó
tanuló, nem érdekeltek olyan földi
hívságok, mint a matematika vagy
a izika. özépiskolába a ávorkába
mentem a bátyám után. endesen
végigszenvedtem a négy évet, ahol
géptant, növényvédelmet és sok tőlem távol álló dolgot oktattak. Nem
szerettem tanulni, csak azt, ami érdekelt. A képzőm vészeti egyetemen már jól tanultam, az érdekelt.
Köztársasági ösztöndíjas voltam, és
a mesterképzőt is elvégeztem. élévente teljes kiállítási anyagot kellett
csinálni, amelynek előre le kellett
adni a témáját, technikáját. Ha rendben volt, akkor mehettél tovább. anapság ezt doktorinak hívják. öbbször hívtak már vissza az egyetemre,
hogy PhD-zzak, de addig, amíg a gimnáziumi tanításhoz nem kell, nem
végzem el, nem akarok máshol tanítani, nagyon jól érzem magam a ne-

ikor a minták elfogynak
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héz lelk tinédzserekkel. isszatérve
a középiskolára, volt egy-két tanár,
akik nem bántottak, sőt, a biológia
tanárom azt mondta, ha festek neki
néhány gyomnövényt akvarellel, akkor egy jeggyel jobbat ad. nnek már
láttam értelmét, és szívesen megcsináltam. Az iskola még inkább abban
erősített meg, hogy a rajzolással
kell foglalkoznom. özben elkezdtem járni a atai épzőm vészeti
örbe erti ároly mesterhez, tőle
tanultam az alapokat. Eleinte sokszor nehezményeztem, hogy hozzám
soha nem jön oda korrigálni, mindig
csak másokkal foglalkozik. Egyszer,
amikor már csak ketten maradtunk
a foglalkozáson, kicsit sértődötten
megkérdeztem, mi ennek az oka. Azt
mondta, örüljek neki, csináljam a
dolgomat, ha beleszól, akkor van baj.
öbbek között örözdi ézával és
urányi ünde színésznővel jártam
egy szakkörbe. Huszonöt éve pedig
már én vezetem a m helyt, jövőre
lesz hetvenéves. bből az alkalomból
Mesterek és tanítványok címmel kiállítást szervezünk a atai várba. evés olyan közösség van a városban,
amely már ennyi ideje létezik.
ködését anyagilag soha nem támogatta
a város, állandó helye sem volt. sak
amióta én vezetem, már tizenegyszer
költöztük. elenleg a alentum iskola
oltalma alatt m ködünk, ez nagyon
megnyugtató. A tanítványok közül
sokan végeztek képző vagy iparm vészeti egyetemet, három tatai rajztanár is itt bontogatta szárnyait.
Hol helyezné el magát a kortárs
vé zek k z tt

Mint mondtam, nekem nincsenek
korszakaim. em haladok előre lineárisan, hanem hagyom a munkásságomat szerteágazni. Mindig
azt csinálom, amihez épp kedvem
van. annak, akik tudatosan építik
fel életm vüket, szép sorjában teszik egymásra a téglákat, amelyből
aztán kics csosodik egy m vészeti
piramis. Az én pályám hepehupás,
még azt sem lehet tudni, hogy lesz-e
benne egyáltalán cs cs. ehet, hogy
az egész csak szerteágazó labirintus marad. Nem építem tudatosan
a stílusomat, imázsomat, nem foglalkozom ilyenekkel. ó néhány m vészettörténész nem tud velem mit
kezdeni, mert nem tudnak beskatulyázni. Sokszor mondták nekem,
hogy csináljak egy olyan kiállítást,

amely csak erről vagy arról szól.
indig be akarják sorolni valahova
a m vészeket, mert sokkal könnyebb
őket gy kezelni, ha van előképük,
vannak követőik, vagy valamelyik izmushoz, divatirányzathoz tartoznak.
A nyugat-európai festészet jelenleg
egy ledobott rongyos kabát utánzata. A mostani m vek nem szólnak
festészetről, mint magasztos m fajról. A festők nem tudnak jól festeni,
nem ismerik a mesterséget, tisztelet
a kivételnek. A rajzolásnál azt látom,
hogy a különböző gra ikai pályázatokon azt díjazzák, minél bugyutábban, gyermekibben van megrajzolva
a m . echnikailag ügyetlen pályamunkákat értékelnek. annak olyan
pályázatok, amelyekre már tudatosan nem adok be anyagot. oltak
olyan munkáim, amelyeknek külföldön nagy sikere volt, itthon mégis
kizs rizték. em értettem, miért. Azt
a választ kaptam, hogy azért, mert
nem trendi. inél bugyutább rajzot készít valaki, annál menőbb. a
már nem is érdekelnek a díjak, mert
beleszól a politika, vagy az, hogy az
illető valakinek a valakije. orábban,
mikor még érdekelt, sokat nyertem.
ost már nem. incs is bennem vágy
arra, hogy jutalmazzanak, nem azzal
a szándékkal készülnek a rajzaim,
hogy nyerjenek valamit vagy árucikként tekintsenek rájuk.
A világban zajló morális romlás a
m vészetekben mutatkozik meg leglátványosabban. zért egyre inkább
elszigetelődöm, magányosan tevékenykedem. bben az is jó, hogy nem
fertőződöm meg esztétikai nyavalyáktól, és munkámban nem játszik
szerepet sem a hatalom, sem a pénz.
Nappal, amikor tanítok, mindenkié
vagyok, este, amikor otthon rajzolok,
csak a magamé. ár ezt nem hívnám
dolgozásnak, mert éberebb, erősebb
leszek tőle. em is fáradok el, ma imum a szemem, mégiscsak ötvenéves vagyok.
A tanítást dolgozásnak tekinti
vagy azt se?

izonyos értelemben az, mert vannak olyan kötelezettségek, amiket
szívesen kihagynék, például a dolgozatjavítást vagy a rajz osztályázását.
vente kétezer m vészettörténet
dolgozatot kell átnéznem. Rajzra
nehéz jegyet adni, én nem a tehetséget, hanem a munkát osztályozom.
evésbé ügyes diák is lehet nálam
15
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rendeznek. A református gimnázium
pedig más koncepciójú kiállításoknak biztosít helyszínt. A galéria m ködtetése nem problémamentes, sok
nehézséggel jár, mégis azt mondom,
hogy érdemes csinálni, hiszen egyre több látogatót vonz. ollégáim is
rendszeresen hozzák az osztályokat
az általános iskolákból és a református gimnáziumból egyaránt. Az alapítvány kuratóriumának legutóbbi
döntése alapján a galériát 01 tól
az j iarista rendházban fogjuk m ködtetni.
ötös, ha igyekszik, és tisztességesen
elvégzi a feladatot. Aki pedig tehetséges, úgyis eljön szakkörre, mert
vágyat érez a rajzolás, festés iránt.
Sok kreatív feladatot adok órákon,
hogy ne legyen utált tantárgy. Fontos
a gyerekek vizuális épülése. smerjék
meg a különböző technikákat, mivel
mit lehet tenni. yakran viszem a
gyerekeket kiállításokra, sajnos ez
a korosztály magától nem megy el.
Fel szoktam tenni nekik a kérdést,
ha lehetne választani, melyik képet
vinnék haza. Nem is értik, miért kellene nekik otthon kép. Az állókép
már nem is izgalmas nekik, annyira
fel van gyorsulva körülöttük minden.
ár egy régi ilmet sem tudnak végignézni, túl lassú.
orábban tíz éven át a református gimnáziumban is tanítottam,
de izikailag nem bírtam tovább,
összesen hétszáz gyereket oktattam m vészettörténetre és rajzra.
Amikor egy diákkal összefutottam a
városban, nemcsak azt nem tudtam
megmondani, hogy melyik osztályba
jár, már azt se, melyik iskolába. a
már csak az ötvös gimnáziumban
tanítok, de ott minden osztályban.
Amit tanítok, engem is érdekel, nyári
olvasmányaim jelentős része is a tananyaghoz kapcsolódik, én is tanulok,
építkezem, hogy továbbadhassam.
Az a legrosszabb egy pedagógus
életében, amikor már saját magát is
elkezdi unni, és két lábon járó magnóvá válik.
Hogyan tudja megnyerni ezt a korosztályt?

gy frekvencián vagyok velük,
kölcsönösen értjük és tiszteljük egymást, nekem nincsenek fegyelmezési
problémáim. indig elmondom év
elején, hogy együtt kell m ködnünk,
16

csak akkor lesz élvezetes az óra. A
pedagóguslét fontos eleme, hogy az
ember benne legyen a közösségben,
merüljön el benne, lássa, mi van
odalent, ne csak a felszínen ússzon.
rákon szoktunk beszélgetni morális dolgokról, pszichológiáról, emberről, kötelezettségekről, jogokról,
házirendről.
izonyos dolgokban
ki szokták kérni a véleményemet,
mit szólok ehhez vagy ahhoz. Ha
látom, hogy egy osztályközösségben feszültség van, megpróbáljuk
megbeszélni. A kon liktusokat még
az elején kell megfogni, hogy ne fajuljon el utálkozásig. Mivel minden
osztályban tanítok, az összes diákkal
találkozom. Ha látom, hogy valakivel
gond van, vagy valakinek rossz kedve
van, meg szoktam kérdezni, hogy segíthetek e, vagy szólok az osztályfőnöknek, hogy igyeljen oda rá.
Ön a Tatai Mecénás Közalapítvány
elnöke, amely a Gútay galériát is
k tet Hogyan tu nak ozzá áruln a váro
vé zet életéhez?

A közalapítvány munkája elég
szerteágazó, számos területen segíti
a helyi m vészeti közéletet. ámogatja a helyi kulturális kisközösségek
m ködését, m vészeti alkotócsoportok törekvéseit, kiállításokat, találkozókat, programokat szervez, fejleszti a város m vészeti kapcsolatait,
ösztöndíjat biztosít tehetséges iataloknak, kiadványok megjelentetését
segíti. avaly például Szentessy ászló gra ikusm vész albumát adtuk ki.
A tay galériát a városon keresztül
üzemeltetjük, azért, hogy színvonalas kortárs kiállítások legyenek a
városban. Hiszen a m velődési házban már nincsenek tárlatok, a várban
pedig jobbára szakmai kiállításokat

Most mire készül? Lesz újabb kiállítá a a k zel vő en

öbben szerették volna, hogy esten is bemutassam a tavaszi kiállításomat, de én nem akartam. Mindenki, aki számomra fontos volt, eljött
Tatára és megnézte. Úgy néz ki, hogy
még idén meg fog jelenni egy karikat ra albumom. ár tizenöt tizenhat
éve rajzolok karikatúrákat az iskolai értekezleteken, ugyanis másképp
nem bírom ki, főleg a hossz akat.
ollégáim már el is várják, körbeadják, amit épp készítettem. Egyszer
kihagytam egy értekezletet, mert
külföldön voltam. ikor hazajöttem,
a kollégák szúrós szemmel néztek
rám
Alig bírtuk ki nélküled és a
rajzaid nélkül A karikat ra nehéz
m faj, jól kell megrajzolni, a képnek
viccesnek kell lennie, a mondanivalónak pedig szúrósnak. Ami hirtelen
eszembe jut, megrajzolom, legyen az
társadalmi, politikai téma vagy egy
közmondás vagy egyszer szójáték,
mint a körmönfont ember, akit öszszefonódó körmökkel rajzoltam le.
Történelmi szituációkat is megjelenítek, így született az a kép, amelyen
egy melegítőben lévő edző ráteszi a
kezét a kis i fejére, akinek tollforgós kalapja van, és azt mondja neki:
rínyi iam, téged sprintben foglak
indítani! Politikai, egyházi személyeket is megelevenítek, nem bántóan,
csak piszkálódósan. Nekik is kell
fricska. isza stván például gy jtötte a róla készült karikat rákat.
étezer ötszáz rajzból válogattunk
hatszázat. z az album a komolytalan oldalamat mutatja meg, hiszen
nem kell mindent komolyan venni,
azaz mindent gy kell venni, főleg a
játékot!
H
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a lak
e rópára

ata ősidők óta lakott település,
földrajzi elhelyezkedésének, különleges természeti és később épített
örökségének köszönhetően kiemelkedő szerepet töltött be a térségben.
Az elmúlt évszázadok során számos
új kezdeményezésnek adott otthont
– gazdasági, szellemi és kulturális
területen , melyek országosan és
urópa szerte is egyre ismertebbé
tették a nevét.
Zsigmond és Mátyás király, a Tatai vár, az Esterházyak uradalma, a
0. század fellendülése mind apró,
ám történelemformáló fejezetek egy
olyan kisváros életében, amely máig
őrzi a gazdag m ltat, közben pedig
folyamatosan fejlődik, és egyre jabb
arcát ismerhetjük meg.
iközben
urópa ismét embert próbáló feladatokkal küzd, amelyekben központi
kérdés a nemzetek megmaradása,
megerősödése és együttm ködése,
felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet részese egy dunántúli kisváros a
kontinens életének? Tanulhat-e valamit a 1. században ata urópától,
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és tanulhat e urópa valamit tőlünk
ajon hol a helyünk a földrész színpadán?
Tata városa – a németországi Altöttinggel megosztva
01 . április
án nyerte el az urópa anács urópa íját. A díj odaítéléséről szóló
hivatalos közlemény így fogalmaz:
„A Komárom-Esztergom megyében
található Tata városa kilenc testvérvárosával kiterjedt és változatos cserekapcsolati hálózatot hozott létre. A
2012-ben szervezett több mint 60 esemény számos olyan kulturális, sport
és iskolai cserét tett lehetővé, amelyek
Tatát az európai eszme helyi szintű
előmozdításának modelljévé teszik
Magyarország számára. Hazánkban
eddig csak egy város, Szeged kapta
meg ezt az 1
ben alapított kitüntetést. Az Európa Díjat olyan helyi és
regionális önkormányzatok elismerésére hozták létre, melyek kiemelkedően aktív szerepet vállalnak az
európai egységet erősítő nemzetközi kapcsolatok terén. A kitüntetési
rendszer négylépcsős. lső lépcső-

foka az Európai Diploma, a második
a ecsület ászló, a harmadik a ecsület lakett, a negyedik maga az
Európa Díj. Tata pályázatai alapján
1
ben nyerte el az urópai iplomát, 000 ben a ecsület ászlót és
004 ben a ecsület lakettet, s ma
már tagja az urópa díjas árosok
Szövetségének is.
Szerteágazó partnerkapcsolataink
idővel jabb gyümölcsöző együttm ködések alapjait teremtették meg.
Az urópai nió 00 ban teremtett lehetőséget arra, hogy tagjai
az uniós források felhasználásának
hatékonysága érdekében egy jogi
személyiséggel rendelkező csoportosulást, urópai erületi ársulást
, angolul
hozzanak létre.
Az
mozaikszó, az uropean
rouping for erritorial ooperation, azaz az urópai erületi gyüttm ködési soportosulás rövidítése.
Határon átnyúló, transznacionális
és régiók közötti együttm ködés is
megvalósítható az új társulás keretében. nnek alapján agyarorszá17
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gon 00 . augusztus elsejétől olyan
non pro it csoportosulások hozhatók létre, amelyek két vagy több
tagállam önkormányzatai, helyi, regionális szereplői közötti együttm ködés sikerességét biztosítják. Az
nió területén hatvanhárom
m ködik. agyarország a kontinensen
nagyhatalomnak számít,
hiszen területén már huszonnégy
urópai erületi soportosulás jött
létre Szlovákia, ománia, Horvátország, Szlovénia és Ukrajna határtérségeiben . öztük a ons anubii
orlátolt elelősség
urópai erületi gyüttm ködési soportosulás
ons anubii
, melyet három
szlovákiai szak omárom, gyalla,
ta és négy magyarországi
omárom, ata, isbér, roszlány
önkormányzat hozott létre. A csoportosulás hivatalos bejegyzésére
010. december 1 én került sor.
A szervezet hét város hozzávetőleg
kétszázhetvenezer lakosának érdekeit képviseli. élja a megkülönböztetés mentesség annak érdekében,
hogy a helyi szereplők a határon belül és a határ t loldalán ugyanazon
lehetőségekkel bírjanak. A határon
átny ló együttm ködés
formájában való intézményesülésének
egyik legfőbb oka az uniós forrásszerzés megkönnyítése volt, hiszen
az elnyerhető uniós támogatás nagy
lendületet adhat határrégiónk fejlődésének. Az együttm ködés legfontosabb területei a következők
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közlekedés
gazdaság
idegenforgalom
energetika, különös tekintettel a
megújuló energiaforrásokra
kultúra
élet – környezet
humán erőforrás, oktatás, ezen
belül szoros együttm ködés a
terciális oktatás területén
a közintézmények együttm ködése
sport
egészségügy
katasztrófavédelem

• a város és vidék közti kapcsolatok erősítésének
• az elszigeteltség mérséklésének
a közlekedés, az információ, a
hírközlő hálózatok és szolgáltatások, valamint a határokon
átnyúló víz- és energiaellátási
és hulladékgazdálkodási rendszerek, létesítmények szélesebb
elérhetősége révén
• együttm ködés a kapacitások és
az együttes hasznosítás fejlesztésének az infrastrukt ra területén

Tata komoly szerepet vállalt a Pons
anubii már megvalósult és jelenleg folyamatban lévő pályázatainak
kivitelezésében. A megvalósított pályázatok között szerepelt ebtelevízió létrehozása, szakmai képzések,
állásbörzék szervezése, valamint a
omárom ta közötti kerékpár t
megépítése is. A közelm ltban jabb

nagy projektindító értekezlet zajlott
városunkban, miután az
vezető partnerként kétfordulós pályázatot ny jtott be az nterreg una
Stratégia pályázati felhívására. Az
Si H S
ntegrated Slo , reen and Healthy Tourism Strategies
Si H S
ntegrált ass , öld és
Egészségközpontú Turizmus stratégiák elnevezés projekt fő célja
a partnerek régióiban meglévő természeti és kulturális örökségekre
épülő öko és egészségturisztika
fejlesztése annak érdekében, hogy
azok az idegenforgalom számára minél vonzóbbá váljanak. ichl ózsef
polgármester, a ons anubii elnöke
ata projektben betöltött szerepéről
a következőket mondta
árosunk
szeretne nagyobb kitekintéssel részt
venni a régió és a Duna mentének
turisztikai fejlesztéseiben. éldául
ennek nyomán már elkészültek a
kerékpárutak, és megvalósult az Ál-

A közös programok, akciók megvalósítása során a ons anubii
kiemelt jelentőséget tulajdonít

• a vállalkozói szellem ösztönzésének
• a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének
18
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tal ér rehabilitációja is. hhez szeretnének most további olyan tudásra szert tenni a projekten keresztül,
amely mind a hét, ons anubii t alkotó város számára jól hasznosítható lesz, magasabb színvonal
tudást és tapasztalatot összegy jtve.

A szervezeti együttm ködés keretein túl Tata már személyesen is
„képviseli magát” az európai közélet
egyik fontos színterén, az Európa Tanácsban, mely regionális nemzetközi
szervezet strasbourgi székhellyel,
s nyitva áll minden olyan európai
állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét, és biztosítja
polgárai számára az alapvető szabadság és emberi jogokat. A anács
egyik legfontosabb eredménye az
mberi ogok urópai gyezményének 1 0 es elfogadása, melynek
keretében felállították az mberi ogok urópai íróságát. A anács főbb
szerveinek egyike a Kongresszus,
urópai Helyi és egionális nkormányzatok ongresszusa , melynek
helyettes gyermekjogi szószólója
dr. eró Henrietta. ata áros alpolgármestere másfél éve kapott meghívást a szervezetbe, ahová a isvárosi
Önkormányzatok Országos Szövetsége javaslatára a magyar kormány
delegálta.
A anács céljai a következők
• vitás kérdések tárgyalásos rendezése
• emberi jogok védelme
• emberibb munkakörülmények
kialakítása
• migrációs jelentések készítése
• nyelvi charta felülvizsgálata
• természeti kincsek közös védelme és hasznosítása
A anács elé kerülő bármilyen
gyermekjogokkal kapcsolatos ügy
képviseletét a gyermekjogi szószóló és annak két helyettese látja el,
és irányítja a téma feldolgozását.
dr. eró Henrietta munkájával kapcsolatban így nyilatkozott
ár
önmagában az is jelentős eredmény,
hogy iatalon bejuthattam egy ilyen
nagy közösségbe, ez komoly felelősséget is jelent. gyrészt meg kell
felelnem önmagamnak, másrészt a
városomnak és a hazámnak, hiszen
Tatát és Magyarországot is képviselem. Az alpolgármester hozzátette:
– Nagyon jó érzés, hogy foglalkozhatok a gyermekjogok témájával, mert
már az egyetemen is ebből írtam
TATAI PATRIÓTA

szakdolgozatomat. Ez nagyon öszszetett tárgykör, a gyermeki jogok
számos területet érintenek. A anács meghirdetett például egy One
in ive nev kampányt, amely arra
épül, hogy urópában minden ötödik
gyermek szexuális zaklatás áldozatává válik. z ijesztően magas szám. A
kampányt alapos kutatás előzte meg,
majd elkészítettek egy konkrét cselekvési tervet. A szervezet mindig
igyekszik olyan lehetséges megoldási módokat, irányvonalakat adni,
amelyek segítenek helyben rendezni
a felmerülő problémákat, és persze
irányt mutathatnak számos kérdésben a törvényhozásnak is.
És, hogy mindez mit jelenthet Tatának dr. eró Henrietta szerint a
legfontosabb, hogy a közös munka
során számos jó példát és gyakorlatot láthat, amelyeket később itthon,
helyben is tud alkalmazni, és persze ő
is be tudja mutatni a tatai gyakorlatokat.
emrég például a iatalok és a
közélet kapcsolatáról beszélgettünk,

hiszen urópa szerte fontos probléma manapság az i j generációk
társadalmi-közéleti szerepvállalása.
gy erről folyó beszélgetésen meséltem a Tatai Diákönkormányzatról és
a minden évben megrendezett diák-közmeghallgatásról, amely nagy
sikert aratott, hiszen megkönnyíti a
generációk közötti kommunikációt,
és segíti a jövő politikusainak, vezetőinek felnevelését, akik hisznek abban,
amit csinálnak, és megértik, hogy a
közéletben végzett munka szolgálat.
Ez a tatai példa, amely sehol máshol
nincs a világban, komoly érdeklődést
váltott ki a ongresszusból.
A jó gyakorlatok, ötletek és a fejlődés nem feltétlen attól függnek, hogy
mekkora szervezetről, településről
vagy projektről beszélünk. A hittel
végzett munka, a tapasztalat, a megszerzett tudás tanulható és tanítható, akár atától Strasbourgig is.

ÁBRAHÁM ÁGNES BARBARA

otók: bra ám gnes arbara,
dr eró Henrietta fotóarc ív ma
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tatá
találk ztak
az rszág
p t sze

Augusztus 2 . és 2 . között városunk adott otthont a
álma endezvényházban a
. rszágos Főépítészi
Konferenciának, melynek fő témája a család és a város kapcsolata volt, mottója pedig a következő
tto
k k
l íz l sze etet l . A programot a
agyar Főépítészek
rszágos Főépítészi Kollégium
gyesülete és ata Város nkormányzata szervezte.
ársrendező volt a agyar pítőművészek zövetsége, a agyar rbanisztikai ársaság, a agyar pítész
Kamara és a una- erecse urisztikai Nonpro t Kft.
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avaly augusztusban ichl ózsef
polgármester és iss solt főépítész
Kecskeméten vette át az Országos
őépítészi
onferencia vándorzászlaját annak jelképeként, hogy a
programot idén Tatán rendezik meg.
Az ország önkormányzati és állami
főépítészei 1
óta saját kezdeményezésükre minden évben más
városban rendezik meg a szakmai
találkozót. bben az évben arra keresték a választ, hogyan biztosítható
vonzó élettér a településen élőknek,
a családoknak és a közösségeknek.
A konferenciára a főépítészeket és
családtagjaikat, valamint a szakma
más képviselőit tervezőket, építéshatóságok munkatársait, örökségvédőket, régészeket, minisztériumok,
főhatóságok,
kormányhivatalok
munkatársait, önkormányzati szövetségeket, helyi és országgy lési
képviselőket, szociológusokat, közgazdászokat, szakmai, társadalmi
szervezetek vezetőit és munkatársait – hívták meg. A konferenciára
érkezett több mint százötven vendég
a szakmai és szponzori előadásokon,
valamint a szekcióüléseken kívül
különböző városnéző programon is
részt vett. ichl ózsef polgármester az eseménnyel kapcsolatban így
nyilatkozott: – Nagy megtiszteltetés,
hogy idén Tatán rendezték a konferenciát. Tulajdonképpen az országot építő szakemberek találkoztak
itt, akiktől rengeteget lehet tanulni.
Az előadásokon számos olyan j
információt, ötletet, javaslatot hallottunk, amelyek a Magyary-terv
mentén megvalósuló városépítésnek
is részei lehetnek. A találkozó fő témájával kapcsolatban a városvezető
elmondta: – A témát az önkormányzat javasolta a szervezőknek, mivel
ezt a gondolatot korábban még nem

járták körbe. A családbarát város és
a városbarát család gondolatmenete
szorosan összefügg, s érdemes külön oda igyelni arra, mit is tehetünk
azért, hogy a családoknak még jobb
és élhetőbb hely legyen a településünk.
iss solt, ata főépítésze szerint a
konferencia azért is fontos Tatának,
mert azok a szakemberek, akik még
nem jártak itt, megismerve a helyszínt terjeszthetik városunk vonzerejének hírét. Tata számos jó példát
tudott felmutatni a találkozón, például a zöld felületek rendszere, illetve a közterületek terén. zek olyan
példák – tette hozzá Kiss Zsolt –,
amelyek a gyakorlatban is bemutatják, hogyan lehet családbarát tereket
úgy kialakítani, hogy az a mindennapokban is az ott élők örömére és
megelégedésére szolgáljon.
A tatai
. rszágos őépítészi
onferencia bevezető programjaként a Komárom-Esztergom Megyei
és yőr oson Sopron egyei ormányhivatal, valamint a két megyei
építész kamara szervezésében rendezték meg a Miniszterelnökség
pítészeti és pítésügyi Helyettes
llamtitkárságának szakmai továbbképzését. A programban tájékoztató
hangzott el a településkép védelméről szóló törvényről és a településképi arculati kézikönyvre alapozó
településképi rendelet elkészítésének jogi, technikai kérdéseiről. zt
követően a konferencia köszöntői
után többek között ichl ózsef polgármester és iss solt főépítész
tartott atához kapcsolódó előadásokat, majd szakmai programokkal
folytatódott a találkozó.
A konferencia második napján került sor a hagyományos díjátadásra,
ichl ózsef polgármester, Salamin
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erenc, az rszágos őépítészi ollégium elnöke, iss solt főépítész és
örmendy mre, a agyar rbanisztikai ársaság elnöke közrem ködésével. 01 ben az v őépítésze
díjat ánosi ános építészmérnök,
Szada és Szokolya főépítésze, valamint ezei ászló okl. építészmérnök, ápa és árpalota főépítésze
vehette át. A őépítészi letm díjat
Philipp Frigyes okl. építészmérnök,
sztergom és ismaros főépítésze,
az egyéni Hild díjat pedig ernáth
ihály, volt állami főépítész kapta.
Az esemény harmadik napján üleky solt építészeti és építésügyi
helyettes államtitkárnak előadásával
zárult a konferencia, melynek végén
Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere vette át a konferencia vándorzászlaját az eseménynek jövőre otthont
adó város képviseletében.
eméljük, hogy vendégeink feledhetetlen napokat töltöttek Tatán.
isszajelzésük alapján biztosan elmondhatjuk, hogy városunk számos
olyan emlékkel és példával szolgált,
amelyeket a jövőben hasznosíthatnak munkájuk során. ízunk benne,
hogy szabadidejükben, kikapcsolódási helyszínként is fogják még Tatát
választani. A konferencia hangulatát,
szakmaiságát Körmendy Imrének,
a
agyar rbanisztikai ársaság
elnökének a megnyitón elhangzott
köszöntője fejezi ki legjobban, ezért
gondolatait a következő sorokban
tárjuk olvasóink elé.
ÁBRAHÁM ÁGNES BARBARA

A szervezők aligha találhattak volna aktuálisabb és az egész társadalom számára nagyobb jelentőséggel
bíró témát, mint a salád a városban . Hiszen a család a társadalom
alapja, mintája, és az emberiség egyre nagyobb hányada él városokban,
s az előrejelzések szerint e folyamat
egyelőre tovább folytatódik .
Az elm lt száz évben mintha feledésbe merült volna a család szerepe,
ez az ősi igazság, általános és erőteljes tapasztalat.
Könnyedén elintézhetnénk azzal,
hogy az individualizmus erősödésével az ember önmaga felé fordul, a
maga kiteljesedésével van elfoglalva.
m jobban tesszük, ha kissé alaposabban végiggondoljuk, hogy mi is a
család, miért is a társadalom alapja.
risztus előtt élt icero is gy látta
a családot, mint „az állam kezdetét
és alapját”. Horatius pedig ezzel a
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nagyon időszer intelemmel fordult
a római szenátushoz: „A népeket és
nemzeteket romba döntő pusztulás a családból ered, és nektek sikerült megmételyezni a családot.” Ha
megnézzük az
és sok tagállam
jogalkotását, akkor azt látjuk, hogy
a hangs ly egyértelm en az individuumon van, ő képezi a jog alanyát,
s csupán elvétve találunk benne utalást a legalapvetőbb kis közösségre,
a családra. A média is gyakorta idejétm lt életformaként mutatja be a
családot. A helyette javasolt formák
azonban nem váltották be a hozzájuk
f zött reményeket.
A család ma kétségkívül válságban
van. A statisztika hosszú ideje „háztartásokról” szól, s nem családokról.
Szociológusok a korábbi generációkat egyesítő családok helyett nukleáris családról beszélnek. indanynyiunknak ismerősen cseng a csonka
család kifejezés vagy az egyszülős
család. Egyes hivatalos iratokon anya
és apa helyett rendre gondozóként
írhattam alá gyermekeim papírjait.
A fejlett világ iataljai egyre később
szánják rá magukat a párválasztásra,
sokan kicsúsznak a gyermekvállalás
optimális idejéből, vagy tudatosan
választanak gyermektelen életet,
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mások meg „fára csavarodnak”, hogy
valamiképp gyermekük legyen.
A másik alapvető kérdés így hangzik: – Mi a család? Talán sokaknak
fölöslegesnek t nhet e kérdés feltevése. Talán emlékeznek arra, hogy az
S az 1 4 es esztendőt a salád
Nemzetközi Évének nyilvánította. Az
előkészítő dokumentum gyakorlatilag minden a földön létező időszakos
vagy tartós együttélési formát családnak minősített, a többnej séget
és a kommunát is beleértve. zért
talán nem is olyan könny , mit mondani a család a városban témában.
indenképp leszögezhetjük, hogy
ha városainkat az embereknek és a
közösségeknek építjük közösségek
létrejöttét segítő módon, akkor esélyünk van arra, hogy könnyebben
születnek családok, és tartósabban
maradnak együtt. iért kérdés ez
Hiszen minden települést az embereknek hozunk létre, nem? Azt tapasztalom, hogy sok városfejlesztést
egész más célok vezérelnek befektetői pro it, presztízs vagy politikusok
és építészek vágya, hogy jelet hagyjanak, és még folytathatnám a sort. A
építészkarán több évig dolgozó
szociológus említette egy m helybeszélgetésben, hogy nem gondolta
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volna, de mintha az építészek jelentős részét egyáltalán nem érdekelné,
hogy kinek épít.
Ha a családra tekintünk, látjuk,
hogy a szülővé válás a család kialakulásának fontos állomása . Akkor
is így van ez, ha ez nem mindenkinek
adatik meg, s minden pár útja más és
más . „Sokféle új kapcsolat születik
benne, és ezek megsokszorozódnak a
család fejlődésével. A család ékszerdobozzá, az emberi szeretet, a bizalom,
a barátság csodálatos összjátékává
válik: hitvesi szeretet a házastársak
között, anyai és apai szeretet a gyermekek iránt, gyermeki szeretet a
szülők iránt, testvéri szeretet a gyermekek között, nagyszülők szeretete
az unokák iránt és fordítva, szeretet
a nagynéni, unokatestvérek, barátok,
szomszédok iránt. Ebben a folyamatban a férfi és a nő kétszemélyes egységéből a család személyek közösségévé
alakul gy, ahogy a bőséges forrásból
feltörő friss víz egyre szélesebben áradó, termékenységet biztosító patakká válik. A család ebben az értelemben a társadalmat szüli meg.” – írja
hiara ubich, aki a békére nevelésért
1
ban
S
díjat kapott, majd
az urópa anács emberi jogokért
díját nyerte el 1
ban.
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Két észrevétel tartozik az elhangzottakhoz. Az egyik, hogy a szeretet,
amiről hallottunk és amely a család
és a társadalom alapja, nem érzelem, hanem több annál. Az olasz ti
voglio bene kifejezés magyarul így
hangzik szeretlek. Ha azonban a
kifejezést szó szerint fordítjuk, azt
jelenti: „jót akarok neked”. A másik
meglátásom, hogy amiről hiara ubich beszélt, sokak számára álomnak, elérhetetlen ideának t nhet,
hiszen gyakran mást tapasztalunk
életünkben s a körülöttünk lévő világban. „Semmilyen szél sem jó annak, aki nem tudja, hova akar eljutni”
– mondták a régi hajósok. Ha nem
tudjuk, milyen az a család, amilyenné
válnunk kellene, akkor hova jutunk?
átjuk. orunk eredményei
a
fejlettnek nevezett világban, pl. az
urópai nió legtöbb országában
– ezek: a gyermekvállalás széleskör elutasítása, a vágyott gyermekek
meg nem születése, a társadalom fogyása, falvak, sőt egész tájegységek
kiürülése, az évezredek alatt kiérlelt
közös tudás, a hagyomány széleskör elutasítása, az értékek devalválódása, megalapozatlan ideológiák terjedése, zavar a társadalom megannyi
területén.
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Igen súlyos, de nem reménytelen
a helyzet. Ha sokan összefogunk, ha
életünket szilárd alapokra helyezzük, akkor változtathatunk a jelenlegi gondokon. Széchenyi szavaira
emlékezhetünk „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
A Három irály i, Három irálylány
ozgalom is ezt kívánja elősegíteni.
Az elm lt években a főépítészi konferenciák rendszeres látogatói már
hozzászokhattak, hogy a meghirdetett témához, a „normál kerékvágáshoz” képest váratlan dolgokat hallanak tőlem. ost is megkérdezhetnék
it kezdjen egy főépítész, egy város
fejlesztője, egy rendezési terv készítője mindezekkel Az is sokunknak
eszébe juthat, hogy a reneszánsz óta
eleink sokat gondolkodtak az ideális
városon, de Paulhans Peters A város
az emberért c. könyvében egyértelm en megállapította, hogy azok az
álmok, melyek szerint a rendezett
városokban az emberi társadalom is
problémamentessé válik, ill ziónak
bizonyultak.
gyanakkor azt se felejthetjük el, hogy oger Scruton angol ilozófus néhány éve magyarul is
olvasható könyvében összefüggést
sejt e orbusier algíri városterve
amely totálisan szakított a korábbi
muszlim települési és építészeti hagyományokkal és a mai muszlim országokból érkező terrorizmus között.
Éppen ez a szép a városokkal való
foglalkozásban, hogy annak mindenhez köze van. átran állíthatjuk, hogy
meghatározó benne az emberi tényező, hiszen a társadalom a megbízónk,
neki építünk bármit. ég akkor is, ha
meglegyint bennünket a jelet hagyni
ősi vágya, ha csábít is az önmegvalósítás szirénhangja, ha tévútra vezet a
befolyásos emberek és cégek látszólagos megbízói szerepe.
Mindenesetre elgondolkoztathat
minket, hogy pl. e is umford A
város a történelemben cím jelentős
m vében külön részt szentel e témának Családok a térben címen. Igen
érdekes, hogy megítélése és tapasztalata szerint „az egymásra rétegzett
elővárosok valójában végeláthatatlan családi házas övezetek nemigen
ny jtanak lehetőséget találkozásra,
beszélgetésre, közösségi vitákra és
közös cselekvésre . A Savaria rbanisztikai Nyári Egyetem már 1979ben a „Gyermek a városban” címet
választotta témájának, Sz cs stván
szociológustól Heckenast ánoson és
aár rpádon át eney ajosig sokan
mondták el ott ezzel kapcsolatos véleményüket, ismereteiket.
bben a két napban aligha érhetünk családbarát város, városbarát
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család témánk végére. ó lenne, ha
kérdéseink gyarapodnának, tisztulnának, és elindulna a közös gondolkodás ezekről, a mindannyiunknak
fontos kérdésekről. z a konferencia
nem befejezése, hanem kezdete egy
folyamatnak. Sokan keresik a családbarát város mibenlétét, ilyen címeket
és díjakat is adnak településeknek. e
vigyáznunk kell, mert
ázár rvin
megfogalmazása szerint – „fékezhetetlen agyvelej kollégáink évente
találnak ki jabb és jabb címkéket,
célokat. Azoknak – akiknek egyetlen
mérce létezik: az új – nem érdekes,
hogy jó-e, csak az, hogy új legyen. Kinek nem zsong a feje a smart citytől, a
green citytől, a fenntartható városoktól és hasonló „jelszavaktól”, címkéktől Ahhoz, hogy ezek közül egy egy
témát kifejtsünk s megvalósítsunk,
évekre, évtizedekre van szükség, s
idei témánk méltó az alapos átgondolásra, kimunkálásra.
opp ária kutatásai egyértelm en
bizonyítják, hogy a család a legerősebb egészségvédő faktor , hogy az
apa gyerek kapcsolat jelentős mértékben növeli a fér iak élettartamát .
„Egészségügyileg is megéri gyermeket
vállalni” állapítja meg Skrabski ruzsina. gyancsak a S
iselkedéstudományi ntézete kutatta a különböző beépítés területek egészséges
vagy egészségtelen voltát.
Az urbanisztika ttörői már a kertváros eszméjében keresték az egészséges lakóhelyet, életteret, s azt a kisebb részekre tagolt, a falu és a város
ötvözéséből létrehozott kertvárosban
sejtették meg. A szupertömb és a
szomszédsági egység ugyancsak a városok, kiváltképp a nagyvárosok tagolásának gondolatát vitték tovább. éljuk olyan védett területek, egységek
létrehozása volt, ahol biztonságban
és egymást ismerve közösséget alkotva lehet élni. Az eredetileg öt hétezerre tervezett egységek hazánkban
tízezerre növekedtek, majd a lakótelepek építésének idején harminc-hatvanezer fős egységek is létesültek. A
pszichológia, a szociológia, a humán
etológia ugyanakkor azt állítja, hogy

egy ember legfeljebb ezerötszáz háromezres létszámot tud áttekinteni,
tehát tovább kellene tagolni a szomszédsági egységeket.
A városi zaj problémái már a kiegyezés utáni törvényekben is megjelentek, 1
ban a Városi Szemle
c. periodika hét cikket szentelt a témának. Az EU követelményei alapján
már elkészültek a stratégiai zajtérképek a nagyvárosokra mert bizonyított, hogy komoly egészségkárosodást okoz a zaj , de a beruházók és
építészek továbbra is versengenek a
fő tvonalak közelébe épített lakások
létrehozásában.
an ehl kutatásai évtizedekkel ezelőtt bizonyították, hogy a negyedik
emelettől fölfele megsz nik a szem
és fülkontaktus. ésőbb szociológiai
vizsgálatok is kimutatták, hogy ezért
nem engedik le vagy kevésbé engedik
le a gyerekeket a játszótérre, ennek
azonban negatív hatása van fejlődésükre. nnek ellenére továbbra is
épülnek sokszintes lakóházak. A kormány jelenleg vizsgálja a panelépületek felső szintjeinek bontását, de a
ágymányosi öböl mellett akár harminc szintes lakóházak is építhetők
rdekes, s a régebb óta iataloknak
igyelemre méltó, hogy erényi mre
már 1
ben arról írt, hogy viszsza kellene térni a lakásépítésben a
két háromemeletes épületmagassághoz.
Egy szó, mint száz, rengeteg még
a kutatandó terület, téma, s igen sok
szakterületnek kell együttm ködnie
ahhoz, hogy közelebb jussunk a célhoz: az egészséges családi és társadalmi élethez, egyáltalán a családalapításhoz, a közösségek létrejöttére
kiválóan alkalmas városok létrehozásához, s meglévő városaink ezt célzó átalakításához, fejlesztéséhez. ó
munkát kívánok ezekre a napokra, s a
következő évekre, évtizedekre.
A agyar rbanisztikai ársaság,
mint társrendező nevében köszöntöm Önöket, Titeket.

otók: bra ám gnes arbara, agyar építészek
Országos építészi Kollégi m Egyes lete
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sk lapad ól a p r
Miután tavaly a Talentum Angol–
agyar ét anítási yelv ltalános
skola és
vészeti Szakgimnázium
párhuzamos m vészeti képzésében
tanuló artista és gra ikus diákok sikeres érettségi vizsgát tettek, az idei
tanévben már csak a szakmára koncentrálnak, és a végén artista-, illetve gra ikusm vész szakképesítést
szerezhetnek. Az iskola négy évvel
ezelőtt indította el párhuzamos m vészeti képzését. ezdetben szakközépiskolaként, ma már szakgimnáziumként m ködik. A . tanévét
kezdő iskolában mindig is jelen volt
valamilyen formában a m vészeti
képzés. öbb mint tíz éven át rajz és
média tagozatuk volt, de a zeneoktatás is mindig hangsúlyos szerepet
kapott.
Hét évvel ezelőtt urainé Szakáts
ldikó, a budapesti aross mre Artistaképző Szakközépiskola korábban
llami Artistaképző ntézet igazgatója egy tatai barátja ajánlására kereste meg a Talentum iskolát azzal a
szándékkal, hogy vidéken is elérhetővé tegyék az artistaképzést, amely
hazánkban 1 0 decemberétől egyedül a fővárosi intézményben folyt.
Olyan iskolát kerestek, amely nyitott
a m vészetekre, és rugalmasan tudja
kezelni a változásokat. Az első találkozást követő tanévben szakkör jelTATAI PATRIÓTA
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A alentum iskola első artista évfolyama szeptember
elején kezdte meg utolsó tanévét, amelyben a szakmai
oktatásé a főszerep. A diákok tavasszal K -s artistaművész szakképesítést szerezhetnek, és rögtön munkába
is állhatnak. A hazai és a külföldi cirkuszok már tárt karokkal várják őket, hiszen a magyar artisták rendkívül
tehetségesek és kiváló képzésben részesülnek.
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leggel elindították az artistaképzést,
amelyre nemcsak tanulóikat, hanem
külsős diákokat is vártak. ár év m lva a foglalkozások népszer ségét
látva – az iskolavezetés úgy döntött,
hogy intézményi keretek közé emeli
a képzést. zzel egy időben azon is
gondolkodtak, milyen formában lehetne jraéleszteni a korábban megsz nt rajztagozatot.
árhuzamos
m vészeti képzés mellett döntöttek,
amelyben egyszerre folyik az artista
és a gra ikus szakmák oktatása. élelőttönként a diákok együtt tanulják a
közismereti tárgyakat, délután pedig
kettéválik az osztály, az egyik felének
artista, a másik felének gra ikai órái
vannak. gy évfolyamba összesen
tizennyolcan járnak. A kis létszámú
osztályok lehetővé teszik, hogy a tanárok mindenkire kellőképpen oda
tudjanak igyelni, és a diákok biztonságban érezhessék magukat. gyébként hazánkban egyedül itt van ilyenfajta párhuzamos m vészeti képzés,
amely olyannyira jól m ködik, hogy
a pesti artistaképző azon gondolkodik, hogy átveszi a Talentum képzési
szerkezetét.
Az artistaképzés első két évében
10. évfolyam a gyerekek előképzésben vesznek részt, elsajátítják a
cirkuszm vészet szakágainak alapjait. anulnak akrobatikát, ügyességet
zsonglőrködést, egyens lyozást ,
pantomimet, tánctechnikai alapokat,
és megismerkednek a függőszerekkel trapéz, tissue, gurtni , mindezt
heti tizenöt órában. Harmadik évben
11. évfolyam kezdődik a szakági
képzés, amikor is a diákok választanak egy vagy két szakot a következőkből akrobata, egyens lyozó, légtornász, zsonglőr. mellett elméleti
tárgyakat is tanulnak, munka és ba
lesetvédelmet,
cirkusztörténetet,
gazdasági és jogi ismereteket, kulturális programok és projektek
szervezését, előadóm vészi alapismereteket, foglalkoztatást, valamint
szakmai, illetve szakmai idegen nyelvet. A negyedik év 1 . évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, ám ekkor még nem szereznek
szakképesítést. A 1 . évfolyamban
készítik fel őket a választott szakon
az
s szakmai vizsgára. kkor öntik végleges formába vizsgaprodukciójukat, gyakorló fellépéseken vesznek részt a kellő rutin elsajátítása
érdekében, valamint szakdolgozatot
írnak cirkusztörténeti, m vészetelméleti vagy szakmódszertani témá-

ban. tolsó évben heti harmincöt
órában tanulják a m vészeti ágat.
A diákok az ország legkülönbözőbb
pontjáról érkeznek, van fóti és pécsi
tanulójuk is. A messzebb lakókat kollégiumban szállásolják el.
A végzett artistam vészek számos
területen el tudnak helyezkedni, a
hazai és a nemzetközi cirkuszok tárt
karokkal várják őket, óriási a kereslet
a magasan képzett magyar artistákra. sak idén h sz j cirkuszt alapítottak hazánkban, már többen megkeresték a diákokat, az iskolapadból
szeretnék őket munkába állítani. Ha
valaki mégse a porondot választja,
akkor is több lehetősége van a sport,
a turizmus, a szórakoztatás vagy az
oktatás területén. Színházak is gyakran alkalmazzák őket egy egy darabhoz, illetve különböző rendezvényekre is szívesen szerződtetik őket.
sak, hogy egy példát említsünk, a
budapesti vizes világbajnokság záróünnepségén a ecir uel ársulat
produkciójában több mint kétszáz
artista és táncm vész elevenítette fel
a csodaszarvas legendáját.
A diákok már a képzés alatt kipróbálhatják magukat, és gyakorolhatják a színpadi fellépést, ugyanis
gyakran hívják őket céges rendezvényekre, falunapokra, gálam sorokra. A íz, ene, irág esztiválnak
is állandó szereplői, m sort adnak,
illetve ők vezetik a cirkuszi játszóházat. Az idei évben a tatabányai ászai
ari Színház is szerződtette őket.
ázár rvin A kisfi és az oroszlánok
cím darabjában szerepeltek, a cirkuszi jeleneteknél m ködtek közre.
yáron az óbudai Hajógyári szigeten
lévő yerek Szigeten is kint voltak,
eszközpróbát, illetve bemutatókat
tartottak.
izonyos fellépésekért
anyagi juttatásban részesülnek. nnek egy részét az iskola rendszerint
elkülöníti abba az alapba, amellyel
a végzős diákoknak segít megvásárolni a szükséges eszközöket, hogy
rögtön el tudják kezdeni a szakmát.
gyébként az oktatás és a fellépések
alkalmával használt tárgyakat teljes
mértékben az iskola inanszírozza.
Folyamatosan újakat kell vásárolnia,
mivel egyre nagyobb a diákok tudása, és egyre komolyabb eszközökkel
dolgoznak.
A heti tizenöt óra gyakorlati képzés nemcsak izikálisan, hanem mentálisan is megterhelő, hiszen folyamatos koncentrációt igényel. Ennek
ellenére a diákok rendkívül összeTATAI PATRIÓTA
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szedettek, mindenkinek megvan a
célja, tisztában vannak vele, mennyit
kell gyakorolniuk, ha valamit el szeretnének érni. A gyerekek hozzáállását jól mutatja, hogy még senki nem
hagyta ott a képzést. Az évek során
hihetetlen színpadi fegyelemre tesznek szert, amely személyiségük fejlődésére is pozitív hatással van. em
beszélve arról, hogy óriási alázatot,
empátiát, egymásra való oda igyelést tanulnak, amelyek mindegyikére
szükségük lesz a sikeres produkciók
érdekében.
A budapesti artistaképzővel többször szerveztek már közös workshopokat, ahol a gyerekek tanulhatnak egymástól, és láthatják, hol tart
a korosztályuk. Az elm lt években
az iskola nagyon jó kapcsolatot alakított ki németországi testvérvárosunk egyik középiskolájának artista
csoportjával. A gerlingeniek ugyan
csak hobbi szinten, különórán foglalkoznak ezzel a m vészeti ággal, mégis fontosnak tartják, hogy évről évre
találkozzanak a tataiakkal, akiktől
kölcsönösen tudnak tanulni. Tavaly a
német csoport látogatott városunkba, idén a talentumosok töltöttek
kint egy hossz hétvégét, jövőre pedig a íz, ene, irág esztiválon lépnek majd fel közösen.
A párhuzamos m vészeti képzés
másik ága, a gra ikus szak már több
mint tíz éves múltra tekint vissza.
Szigetvári Krisztina teremtette meg
alapjait, és ma ő is látja el szakmai
vezetését. A diákok ugyanolyan elhivatottak itt is, mint az artista szakon.
Számos kiállításuk volt már, a árosi
éptárban idén már második alkalommal mutatkoztak be tanáraikkal
együtt a esterek és anítványok c.
tárlaton. A megye egyik legfontosabb
kulturális intézménye, a értes Agorája is meghívta őket, hogy rendezzenek kiállítást náluk. A Talentum évről évre összm vészeti pályázatot is
hirdet, amelyre körülbelül négy ötszáz pályamunka érkezik harminc
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iskolából. A zs riben helyet foglal a
képzőm vészeti egyetem volt rektora, valamint könyvkiadók vezetői,
szerkesztők, m vészek, tanárok. rszágos versenyt is nyert már egyik
diákjuk, akinek m vét a asarely kiállításon mutatták be.
elenleg csak a gra ikus szakirányon van többszörös t ljelentkezés,
de az artistaképzés is egyre népszer bbnek bizonyul. indkét helyre
felvételi tján lehet bekerülni, a gyerekek képességeit, adottságait mérik. em szeretnének senkit becsapni, se a szülőket, se a diákokat, se
önmagukat. Olyan diákokat vesznek
fel, akiket – úgy gondolják – sikeresen el tudnak juttatni az érettségiig,
illetve akiknek van af initásuk és tehetségük az adott m vészeti ághoz.
A szakgimnáziumon kívül a alentumnak általános iskolája is van,
amelyben két tanítási nyelven angolul és magyarul – folyik az oktatás. A gyerekeknek minden nap van
egy angolórájuk, és ezenkívül még
három másik tantárgyat is angolul
tanulnak, így hetente legalább tíz
alkalommal találkoznak az idegen
nyelvvel. A tanításban angol anyanyelv lektor is közrem ködik. Az
iskola célja, hogy a nyolcadik év végére a gyerekek képesek legyenek az
idegen nyelv használatára, és elérjék
a középfokú nyelvvizsga szintjét. Tavaly nyolcadikosaik közül tízen próbálták meg a középfok nyelvvizsgát,
mindenki sikerrel járt. emrégiben a
két tannyelv iskolákban országos
célnyelvi mérést végeztek, amelyen
a hatodik osztályos tanulóik 92%-os
eredményt értek el. 0 feletti eredmény esetén mondhatja el magáról
egy iskola, hogy két tannyelv . Az
elm lt tanév egyéb sikereket is hozott, tanáraik meghívást kaptak az
gyesült llamokba, ahol amerikai
magyar iskolák tanárainak tartottak
előadást a magyar és matematika
oktatásról. dén Ausztráliába hívták
őket. Az iskolavezetés saját tanári
karának szakmai továbbképzésére is kiemelt
igyelmet fordít,
például
október végén egy
szülő támogatásának köszönhetően az egész
tantestület
ániába
utazik,
hogy megismer-

jék a skandináv oktatási rendszert,
és átvegyék a jó példákat.
A szakgimnáziumhoz hasonlóan
az általános iskola is kis létszámú
osztályokkal m ködik. izenhatan
vannak egy évfolyamban, nincsenek
párhuzamos osztályok. lsősorban
atáról és környékéről jelentkeznek olyan családok gyermekei, akik
nemcsak a képzést tartják fontosnak,
hanem az itt uralkodó szellemiséget,
családias légkört is. Akiknek fontos
az az oda igyelés, törődés, amelyet
egy kisebb közösségben meg tudnak
adni a diákoknak.
Az iskola huszonöt éves fennállása
alatt sok nehézséggel küzdött meg,
több szerkezetváltáson ment át,
több alkalommal kellett költöznie.
ára azonban megtalálta a helyét
nemcsak az iskolák között, hanem a
városban, a megyében, sőt az országban is. egtalálta azokat a képzéseket, amelyekben erős tud lenni, amelyekkel új színt tud vinni az oktatási
intézmények palettájára. Fogel Zsolt
igazgató, aki immáron kilenc éve vezeti az iskolát, a változások ellenére
is mindmáig kiemelt igyelmet fordít
arra, hogy megtartsa az alapszellemiséget, és továbbvigye az elődök
elképzeléseit. Azokét, akik olyan iskolát alapítottak, amelyikben a kis
létszám lehetővé teszi, hogy jobban
megismerjék a diákokat, és aktívabb,
intenzívebb kapcsolatot tartsanak a
szülőkkel. Az iskolavezetés mindmáig hisz abban, hogy a szülőknek és a
tanároknak együtt kell dolgozniuk,
csak így tudják a legtöbbet kihozni a
gyerekekből. ontosnak tartja, hogy
a sok elmélet mellett gyakorlat is legyen, ne csak olvasás, hanem tapasztalás tján is bővüljön a gyermekek
ismerete. Komoly hangsúlyt fektet
arra, hogy jó közösség alakuljon ki az
osztályokban. allja, hogy a diákok
csak akkor tudnak jól teljesíteni, ha
megismerik és megszeretik egymást.
Pedagógusai is elkötelezettek, aktívan részt vesznek az iskola életében.
indezek érdekében minden egyes
tanévet két napos iskolatáborral kezdenek, ahol ráhangolódnak a közös
munkára, osztály- és iskolaközösséget építenek. Az idei esztendőben sem volt másképp, kiköltöztek
a tópartra, beszélgettek, játszottak,
foglakozásokon vettek részt, előadásokat szerveztek meghívott vendégekkel.
H

képek a Talent m iskola fotóarc ív mából valók
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A tatai malmokról több írás született már, hiszen hosszú
évszázadok történetét magukon viselve árulkodnak a
hétköznapokról, a megtermelt élelmiszer alapanyag elkészítésének módjáról. atán a romjaikban is gyönyörű
malmok és az egykori társadalom részét képező molnárok titokzatos világa állandó érdeklődésre tart számot.
it jelentenek ma ezek az épületek
iről mesélnek
ilyen emlékeket őriznek
A gabona feldolgozása a legkorábbi évszázadoktól kezdve hozzátartozott az emberek élelmezéséhez.
Az egyik legfontosabb alapanyaga
volt a legegyszer bb lepényféléktől
kezdve a mindennapi kenyéren át
a fő ri kastélyok süteményeinek is.
ppen ezért kiemelkedő szerepe volt
Tatának a környék élelmiszer-ellátásában. A közelben élő földm vesek
gabonájukat a tatai és város környéki malmokba hozhatták be őröltetni.
ízimalmok létesítésére nem minden földrajzi környezet alkalmas,
hiszen hasznosítható víz folyó, patak és az épülethez szükséges tér
együtt kell, hogy rendelkezésre álljon. Éppen ezért a középkortól kezdve vannak feljegyzések a malmok
telepítésére, így a napjainkban is álló
malomépületek elődei valószín leg
több évszázaddal ezelőtt kerültek
mai helyükre vagy annak közelébe,
oda, ahol legjobban ki lehetett használni a természet energiáit. Tatának
nagy előnye volt, hogy a malmok
egész évben tudtak őrölni, mivel a
hévíz források nem fagytak be.
J

Tata malmainak történeti múltjáról akus ajos és örmendi éza
kutatásai maradandó értéknek számítanak. akus ajos a levéltárak28

ban fellehető források tükrében,
míg örmendi éza az elbeszélt
hagyományok, a közösségi emlékezet feljegyzésével és összefoglalásával igyekezett megőrizni a malmok
és molnárok történetét. Körmendi
éza kutatásaiban sokat foglalkozott a szóbeliségben élő történetek
felkutatásával, melyek napjainkra
is hagynak még feldolgozásra váró
kérdéseket. A tatai molnárcsaládok
még élő leszármazottainak emlékei
remélhetőleg hamarosan eljutnak
m zeumunk adattárába, gy jteményeibe, így a közelm lt hagyománya
is megőrizhető lesz. A malmokkal
foglalkozó helytörténészek kutatásainak eredményei a tatai múzeum
iratainak felhasználásával kiegészíthetők. A közeljövőben olvasható lesz
Stegmayer Máté munkája, amely öszszefoglalja a Kuny Domokos Múzeum
malmokra vonatkozó történeti forrásait. Ezek alapján rekonstruálni lehet
a 1 1 . századi körülményeket, a
molnárok és az uradalom mindennapi problémáit. Az iratokból információkat tudhatunk meg a malmok m ködéséről és m ködtetéséről a kora
jkor végétől egészen a reformkorig.
A források elemzése nyomán átfogó
képet kaphatunk a atai és esztesi
járásban található malmokról, bérlőikről és az uradalomról, hiszen azok
jelentős gazdaságtörténeti árak,
bérek, őrletési díjak, a malmok von-

záskörzete és ipartörténeti vállalkozási tevékenység információkat
tartalmaznak. zenfelül tájékoztatást ny jtanak a vámok, bérleti díjak
és malomjövedelmek mértékéről. A
források feldolgozásával érzékelhetőbbé válik az rbéri és birtok rendszer, a fő ri regálék rendszerének
m ködése, valamint a paraszti agrár
viszonyok lehetőségei, mivel ezek
mind társadalomtörténeti adatokat
is tartalmaznak.
„Tóvárosi lakosok előterjesztése
1736. l. 14.: A négy pontból álló memorialist 1736. Január 10-én tárgyalta a Tata várossában tartatott M é l tósá gos Uraság aeconomikalis széke
Uradalmi Gazdasági Szék . Minden
pontról döntést és határozatot hoztak, melyet orgacs Imre raef ectus
1736. Július 14-én jóvá is hagyott.”
.40.1 Az előterjesztés
az első és második pontban érintette
a molnárokat, házuk és telkük utáni
adó izetési szokásukat kívánták szabályozni vele.
A táplálkozás két legfontosabb nyersanyagát szolgáltató iparág a molnároké, illetve a mészárosoké volt. Így
a városok és mezővárosok élelmezésében a molnárok és pékek szerepe
hasonló volt a mészárosokéhoz. A
molnárok szaktudása nagyon sokolTATAI PATRIÓTA
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dalú volt. A malmokat szinte teljesen
fából készítették, vas és fém alkatrészeket még a gépezetek építésénél is
elenyésző mértékben használtak. A
molnár-ácsok malomépítéssel foglalkoztak, és szinte vándoriparosok
voltak a 1 1 . században, több helyen azonban udvarházakhoz, városokhoz tartoztak mint faragómolnárok. lsősorban az uradalmak és a
városok malmait építették, javították, de messzebb vidékekre is eljártak. A unánt l és a elföld magyar
nyelvterület északi része, alócföld
nyugati felének földrajzi adottságai
patakok, folyók, köztük a una kínálták a lehetőséget vízimalmok, hajómalmok telepítésére.
A közelm lt szóhasználatában a
molnár az a lisztőrléssel foglalkozó
mesterember, aki ért a malmok berendezésének, szerkezetének elkészítéséhez és karbantartásához is. A
régi nyelvhasználatban molnárnak
neveztek minden olyan mestert, aki
értett a mechanikai szerkezet készítéséhez, m ködtetéséhez. gykor a
vesztőhelyek építése is az ő feladatuk volt.
A molnárok elsősorban gabonaőrléssel foglalkoztak, de rendszeresen
m ködtettek deszkatörő, kendermetsző, kalló, valamint ércz zó gépezeteket, melyekre a tatai malmok
között is találunk példákat. tóbbiak
kiemelkedően fontos szerepet töltöttek be a porcelán és majolikagyártásban. ivel a molnárok kiválóan
értettek a fa megmunkálásához, sokan közülük fafaragással és b torok
készítésével is foglalkoztak. özben
pedig folyamatosan tökéletesítették
malomgépezeteiket. Ezek között említést érdemelnek a zsákfelvonó és
lisztszitáló berendezések.
Az őrletők gabonát őrlésre beszállító személyek abba a malomba jártak, ahol a molnár a kívánságuknak
megfelelő, jó lisztet őrölt és szívesen
fogadta őket. A szívélyes, barátságos molnár számíthatott arra, hogy
nem pártolnak el tőle. „Az őrlőkkel
lelkiismeretesen és igazán bánni, a
malmoknak pedig jó hírt szerezni és
fenntartani köteleztetik. Továbbá a
csavargó, rossz erkölcsű vagy gyan s
személyeknek szállást adni tilalmaztatik.” sterházy uradalom haszonbérleti szerződéséből
A szerződésből idézett részlet
utal a malmok különleges szerepére
is, hiszen azok találkozók helyszínei voltak, közösségi térként, majd
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a középkortól menedékhelyként is
m ködtek. Hagyományosan védelmet nyújtottak vándoroknak, menekülőknek, üldözötteknek, továbbá a
malom és környéke a falusi, mezővárosi társadalom fő érintkezési helye volt, itt tárgyalták meg a híreket,
értesüléseket, a közösség hétköznapi
problémáit.
A pannonhalmi bencés apátság
két malma már az rpád korban
őrölt atán, ezután létesültek a tatai
apátság malmai. Albert király idején
Rozgonyi Istvánnak két malma is
volt a tó lefolyásánál. A 1 . században, átyás király uralkodása idején,
a történetíró on ini a következőket
jegyezte le: „A halastó mellett gabonaőrlő malmok vannak, sorjában kilenc, ezek a várhoz tartoznak, és nincs
erő, amely elveszi őket.
Amikor a törökök először hosszabb
időre elfoglalták a atai várat, a közelében épült malmot nem rongálták
meg nagyon, hiszen az élelmiszer
alapanyagra nekik is szükségük volt.
A vár 1
as visszavételét követően
megkezdődött a tatai malmok helyreállítása is, mivel ezek biztosították
a katonaság számára a prófunt – azaz
katonakenyér sütéséhez szükséges
lisztet. A osenberg ristóf kapitány
által jjáépített malom ábrázolása szerencsésen fennmaradt, mivel
eorg Houfnagel 1 1 4 között
rankfurtban készített tatai metszete az építkezések után örökítette
meg a várat.
egkorábbi ismert adatunk a tatai molnárcéhről 1 4 ból való. gy
1 4 es összeírás kereken tíz malmot vett számba, atán öt háromkerek t és két egykerek t. 1
ben

olnárcé jelvénye

ata rapf ózsef báróhoz került. A
ákóczi szabadságharc után, 1 0
ben
abutin császári generális
felgyújtatta a fejedelemmel szimpatizáló Tatát, ekkor a malmok is
megrongálódtak. III. Károly király
1 1 ben felülvizsgálta a céhprivilégiumokat, 1 1 tavaszán megerősítette a tatai molnárcéh artikulusait.
A céh első ismert pecsétje 1 04 ből
való. Rajta három csúcsíves oromfalú malom látható két kerékkel, alatta
pedig boltíves támfal. A pecsét körirata atai olnár zéh ecséte.
Amikor sterházy ózsef 1
ben megvásárolta atát és a hozzá
tartozó területeket előkészítve ezzel
a tatai j uradalom alapjait, az első
jelentések az itteni malmok állapotáról lehangolóak voltak. Uradalmi
mérnökök és ácsmesterek folyamatosan felméréseket készítettek, és
tájékoztatták a jószágkormányzót
az éppen aktuálissá vált legsürgetőbb javítási munkálatokról. orán
ráéreztek arra, hogy a tatai uradalomban a víz fontos szerepet tölt és
tölthet be. Ahol lehetséges volt, vizet
duzzasztottak, tavakat hoztak létre. Halgazdaságokat alakítottak ki,
melyből bevételi forrást reméltek.
osztókészítő üzemet alapítottak,
amelyhez sorban jöttek létre a kallómalmok. ödl ergely molnármester 1
ban, ohlmuth erdinánd
1 4 ben kapott engedélyt j malom
építésére. Az 1 40 es évek végén ikoviny Sámuel mérnök tervei alapján lecsapolták a lápos területeket.
özben megkezdték a tatai reg tó
és seke tó szabályozását. inden
bizonnyal ennek is köszönhető, hogy
míg 1
ben összesen hét malom
huszonegy kereke dolgozott Tatán,
addig 1
ra tizenöt malom m ködött harminchét kerékkel. A neves
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uradalmi építész, ellner akab terveinek köszönhetően több malom is
megújult a 18. század második felében. 1 4 ban áty stván főmérnök
készített javaslatot a tatai malmok
modernizálására.
Az elm lt évszázadokban atán
számos vízimalom épült a források
vízét levezető patakon, melyet emiatt Malom-csatornának vagy pataknak hívnak. ai elnevezésük szerint
a seke tó lefolyásától indulva ezek
a következők voltak a okol forrás
közvetlen közelében állt a enő malom, ennek a vize a Malom-csatornába folyt. ár a csatorna mentén épült
a Sándor malom, ettől lejjebb, a mai
Ady Endre út mentén a Miklós-malom. A malmok elnevezése ebben az
esetben a bérlő molnárokra utal, akik
az uradalommal kötöttek szerződést.
Az országút túloldalán a Kodály tér
és az Öreg-tó között áll a Tóvárosi-malom és az Öreg-kalló. A csatorna kilencven fokos kanyart véve az
Öreg-tó partjával párhuzamosan folyik, itt található a Pötörke-malom,
majd a házak közt elb jva a ózsef
és a epomucenus malom. tóbbiak
neve különös városi emléket őriz. ötörke lia hozománya volt a család
nevét viselő ötörke malom, amely
akkor is megtartotta nevét, amikor
sterházy iklós tulajdonába került.
A Nepomucenus-malom homlokzatán őrködő epumuki Szent ános
pedig a molnárok számára nélkülözhetetlen vizek védőszentje volt. Az
ő nevéhez kapcsolódott a mesterek
legfontosabb ünnepe, hagyományos
körmenete május 1 . . A mai ájus
30

1. utat keresztezve, annak túloldalán
épült a eszkametsző , s jóval távolabb, a város határához közel, omárom irányában a erta malom. A
seke tó lefolyó vízén, a tó partján
áll a seke kalló, s ezen a lefolyáson
volt a omáromi kalló, a későbbi
Máz- vagy Pacsirta-malom is. A kalló,
valamint a mázőrlő malmok mára elt nt mesterségeknek állítanak emléket. A gyapjú tömörítéséhez használt
kallómalmok a tatai posztóipart, míg
a mázőrlők a fazekasmestereteket
látták el alapanyaggal. Az Öreg-tó
lefolyásánál fekszik a ifra malom,
a Kismosó-patak lefolyásán egészen
eldugottan a éber malom. A volt
rgalmas zárda kertjében eredő forrás vízén pedig a ágner , otyogó
vagy urgundia malom, ebben jelenleg a atai gészségügyi Alapellátó
ntézmény m ködik.
A ma is látható malomépületek
magukon viselik a városi múlt fontos
hagyományát. örmendi éza néprajzkutató több tanulmányban foglalkozik a molnárok élettörténetével.

Az elbeszélések lejegyzésével a mai
kor fontos kutatási területét, az oral
history gy jtését alapozta meg.
A malmok és tulajdonosuk neve
önmagában is érdekes, hiszen a molnárok életébe és történeteibe engednek betekintést. e mit jelentenek
manapság ezek a nevek a tataiaknak?
Egyrészt emléket állítanak egy olyan
hirtelen változásnak, amely mesterségesen és erőszakosan bontotta
meg az évszázadokon át m ködő hagyományt. A hábor után a malmokban folyó munka megsz nése nem
csak az elavult technológia vagy a patakok elapadásának következménye,
hanem azt egy tudatosan leépíteni
kívánt közösség megszüntetése előzte meg. Az iparosok tömegtermelésre való átállítását a molnárok világa
már nem tudta átvészelni.
Szerencsére napjainkra a malmok
többsége j funkciót kapott és fontos szerepet játszik a város közösségi életében. A Sándor , erta és
óvárosi malomból szálláshelyet, a
fentebb említett ágner malomból
egészségügyi létesítményt, míg a
epumucenus malomból muzeális
intézményt alakítottak ki. A létesítmények megőrzésén t l arra is törekedtek, hogy azok közösségi térként
m ködjenek.
néprajzos muzeológus

Felhasznált irodalom
Stegmayer áté A atai és esztesi járás
malmainak írásos forrásanyaga a Kuny
omokos
zeum történeti gy jteményének tükrében ézirat, várható megjelenés 01
akus ajos A tatai hévizeken őrlő malmok m ltja megsz nésükig ézirat
örmendi éza A tatai vízimalmok története. n
1 1

égi képeslap
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IRODALOM
Könyvajánló

magyar rszág p ar sta
m ltjá ól
A iarista end agyarországi artománya 00 ben indította el agyarország iarista
ltjából cím hiánypótló történeti könyvsorozatát. apjaink
ig tizenegy kötete jelent meg, ebből három a kegyesrendiek tatai m ködéséhez kötődik. Haraszti ihály 011 ben írta meg a „Tatabánya és a piaristák”
cím t, az utolsó kötetek pedig a piaristák tatai megtelepedésének 0. évfordulójával kapcsolatosan láttak napvilágot.
lnek még néhányan azok közül, akik a bányászvárosban részesültek a kegyesrendiek oktatásában. iákszövetségünk helyi tagozatának a hagyományok őrzésében valaha legaktívabb , sajnos már eltávozott tagja a harmadik
kötetben azt taglalta, milyen piarista nyomok mutathatók ki a bányavidék
társadalomtörténetében. Az foglalkoztatta, hogyan jutott el az alapvetően izikai munkára toborzott bányászság a középiskola igényéig, s közben miként
fordult jra az elitképzést szolgáló tanítórend igyelme az alapító eredeti szellemiségének megfelelően a szegény körülmények között élő rétegek felé.
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IRODALOM
Magyar Könyvszemle 1
tól , az
Ars Hungarica 1
és a pozsonyi
Irodalmi Szemle 1
oldalain.
A tanulmány részletesen ismerteti a tatai és szenci alapítás körülményeit, az építkezés költségeit,
az iskola életét stb.. rdekes része
a kötetnek a tatai Studium ameraticum diákjainak két jeles rajza
ária erézia udavári palotájáról.
A szerkesztő páros részletesen ismerteti Hegyi Ferenc kutatásainak
forrásait, külön említést érdemel
a Szencről atára került, majd az
1 0 es szétszóratás után a tatai piarista rendházból elhurcolt
könyvtár elérhető kiadványainak
sorsa.
J

A sorozat tizedik tagja Hegyi
Ferenc írása,
EN T
T T piarista rend és a m szaki-gazdasági szakoktatás kezdetei Magyarországon címen látott
napvilágot. A piarista szerző nem
összefoglaló munkát készített
vagy kötetbe foglalt kiadványt jelentetett meg kutatásainak eredményeiről. A magyar irodalom, a
német és a szláv nyelvek oktatója
“szabad óráiban kedvenc témájával, a piarista műszaki-gazdasági
szakoktatás 18. századi történetével
foglalkozott”. Négy évtizeden át kutatta levéltári forrásokban a szenci
ollegium economicum és a tatai
Studium ameraticum történetét.
enti tárgykörben megírt tanulmányai az 1 0 es és 0 as években
közismert okokból csak gépírással, ill. néhány példányban sokszorosított piarista évkönyvekben
jelenhettek meg. A tanulmányok
összegy jtésében oltai András és
Szekér arnabás végzett páratlan
munkát, majd úgy döntöttek, hogy
Hegyi Ferenc „nem könnyen összeszedhető tanulmányait egy kötetbe
gy jtve a fenti címen adják közre.
A szerzőt már korábban is érdekelték sz kebb szülőföldjének történeti eseményei. Az 1 40 es évek
elején fedezte fel, hogy a piarista
rend vezette szenci ollegium economicum m ködésének utolsó
éveiben
ária erézia királynő
döntésének köszönhetően
atára
került. ttől kezdve rendszeresen
foglalkozott az alcímben megjelölt
tárgykörrel, de a több részletben
elkészült tanulmányok publikálására csak jóval később került sor a
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arvasy ihály iró mre A tatai
piarista rendház története – 19431950
A piaristák tatai megtelepedésének
0. évfordulójára közzétett
historia domus háztörténet naplószer en ismerteti a piaristák számára érdekes eseményeket 1 4 és
1 0 között.
Az alábbiakban mint a kézirat
digitalizálója és részben sajtó alá
rendezője szeretném a háztörténet néhány részletére ráirányítani
az olvasó figyelmét, kedvet teremtve annak elolvasásához. A kiadvány
főképp piarista vonatkozásokról
szól, ezért ismerteti a magyarországi rendi élet eseményeit, kitekintést nyújtva az egyetemes piarista világ történéseire, valamint a
magyar- és világtörténelem fontosabb fordulópontjaira is.
A rendi élet bemutatásakor figyelemmel kísérhetjük a paptanárok

mindennapjait. Írnak az ifjúság körében végzett lelki nevelésről, az
istentiszteletekről, valamint a ház
renden kívüli egyházi kapcsolatairól szerzetesrendek, világi papság
stb. . ermészetesen a paptanárok
munkájáról, az oktatás nevelésről
esik a legtöbb szó. lvashatunk a
hábor alatti és utáni oktatási gondokról, a tanulók körében végzett
öntevékeny m vészeti munkáról, a
cserkészéletről, stb..
A háztörténet a valóságnak megfelelő képet festi mind a német,
mind pedig az orosz megszállásról.
A jelzett időszakot a tanítás akadozása, a tanév megszakítása, majd a
hábor utáni jjászervezése jellemezte. észben a hadi események,
részben pedig a hábor utáni államosítás, illetve a szerzetesrendek
eltörlése is sok gondot jelentett. A
tönkretett iskolaépület jjáépítése,
annak kórház céljaira való többszöri felhasználása is nehezítette az
oktatást. A református és katolikus
elemi iskolákban taníthattak a tanárok, többnyire délután és rövidített órák keretében. zt a munkát is
naponta megzavarták a légiriadók.
1 4 után atabányán a bányászgyerekek napi bejárási nehézségei
miatt kihelyezett részleget m ködtettek a szülők örömére, de annak
m ködését a ákosi átyás llami
imnázium megindításával lehetetlenné tették.
egkezdődött a
piaristák zaklatása zaklatták őket
a németek és a nyilasok is . z hamarosan perekhez és börtönbe záráshoz is vezetett, majd 1 0 ben
Hatvanba történő internálásukhoz.
A legkiemelkedőbb per a
indszenty bíboros ellen folyó eljárás
volt. zekről a kirakatperekről is
olvashatunk a háztörténetben, továbbá tudomást szerezhetünk még
a következőkről cserkészet jjászervezése és táboroztatások, általános iskola, valamint a dolgozók
gimnáziumának
megszervezése,
omek ince magyar rendfőnök generálissá választása, rend megreformálása stb..
A történelem számára forrásként
is felhasználható kötetet visszaemlékezések, jegyzőkönyvek és különböző, a háztörténet szempontjából
fontos témájú levelek zárják.
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tay ános m vész-tanár tanítványaival a

tata te ets gg d zó
m v szet tá r
Amikor ata Város nkormányzata 200 nyarán első alkalommal szervezett alkotótábort ügyes kezű, művészetekre fogékony tatai, szőgyéni és szovátai gyerekeknek,
még senki sem sejtette, hogy ezzel ata testvérvárosi
kapcsolatainak talán legtartalmasabb, legértékesebb
és sokak szívének minden bizonnyal legkedvesebb
programja indul útnak.
A határon túli magyar gyerekek és
iatalok tatai társaikkal közös egyhetes mesterkedésének kiindulópontja
az a 00 es képzőm vészeti tábor volt, amelyet Sulyok eréz m vész-tanár tartott tatai tanítványainak, és amelybe az önkormányzat
mintegy be izetett négy szőgyéni,
egy szovátai és egy arenzanoi
iatal alkotót. Ez az összejövetel olyan
jól sikerült, hogy a következő nyáron
önkormányzatunk már maga szervezett tábort négy négy szőgyéni szovátai és tatai iatal részvételével.
Az idén másfél évtizedes múlttal
büszkélkedő atai ehetséggondozó
ábornak azóta kialakult a maga jól
bevált rendje. A táborozást minden
év augusztusának elején tartjuk. A
foglalkozások hétfői napon indulnak,

TATAI PATRIÓTA

a táborozás szombaton koradélután
a záró rendezvénnyel fejeződik be,
melynek keretében a résztvevők kiállítják az egy heti munka „termését”,
és átveszik a személyre szóló emléklapokat.

stők a 2017 s tábo ban
otó: antleitner Ingrid

A

lső 200 as tábo

atá on túli és tv vői

A testvérvárosi résztvevőket kollégiumban szállásoljuk el. A tataiaknak a tábor napközis jelleg . ddig
legtöbb alkalommal a láthy ttó
Szakközépiskola kollégiuma volt a
táborhely , de tartottunk már tábort
a ávorka Sándor Szakközépiskola
kollégiumában, és egy alkalommal az
Új úti iskola adott szállást a határon
t lról érkezőknek. A tizenötödik tábor színhelye a szóba jöhető kollégiumok felújítása miatt – az Öreg-tó
lub Hotel volt.
A foglalkozások jelentős része az
aktuális táborhelyen zajlik, de állandó színhelyünk még a enner
ernát iskola és annak fazekasm 33
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K t a ét m vés taná és a tan tván ok
a 2017 s tábo ban

ás m a k amik s és tan tván ai
a 2017 s tábo ban fotó: antleitner Ingrid

helye is. Tartottunk még foglalkozást
a azekas utcai általános iskola épületében, a agyary oltán
velődési özpontban, a enner ernát
zeneiskola régi, ossuth téri épületében és a várban is. A kezdetektől
törekszünk a kis létszám csoportokban történő, az egyéni képességeket messzemenően igyelembe vevő
oktatásra. A tábort 00 óta két
szépm vészeti és kézm ves szekcióban szervezzük meg. z a rendszer
lehetővé teszi, hogy településenként
legalább hat iatal lehessen részese egy egy táborozásnak. A kezdeti
résztvevőkhöz
a tatai, szőgyéni
és szovátai iatalokhoz
00 ben,
azaz már évekkel a testvérvárosi
kapcsolat hivatalossá tétele előtt
csatlakoztak a magyarkanizsaiak is.
ddig két alkalommal, 00 ban és
01 ben csángó résztvevői is voltak
a tábornak.
Az elm lt tizenöt évben Szőgyénből negyvenegy, Szovátáról harminc,
Magyarkanizsáról huszonhét, Tatáról hatvankilenc gyermek, illetve iatal vett részt a táborozásban. A résztvevők életkora meglehetősen széles
skálán mozgott: az éppen hogy csak
tízéves kisgyerekektől a huszonéves,
már majdnem felnőtt egyetemistákig
mindenkit befogadott a tábor.
A nyugodt, családias, szeretetteljes
légkör és a foglalkozások jszer sége, sokszín sége sokakat évről évre
visszavonz a táborba.
34

A legtöbbször táborozó gyerekek,
iatalok a következők voltak eák
András solt Szovátáról, nyolc alkalommal , ámos ános Szőgyénből,
hét alkalommal , éter Huba Szovátáról, hét alkalommal és émeth Attila evente szintén Szovátáról, hét
alkalommal, a hetedik alkalommal
már foglalkozásvezetőként .
A tataiak közül három leány ma
már inkább iatal hölgy
usicz
irjam, ózsa szter és ollár ázmin vett részt legtöbbször a tábor
munkájában, szám szerint négy
négy alkalommal.
A tábor magas szakmai színvonalát
jelzi, hogy korábbi résztvevőink közül többen felsőfok képzőm vészeti
vagy iparm vészeti tanulmányokat
folytatnak, illetve folytattak. Álljon
itt az ő nevük is
ámos ános zőgyén – Szlovák
szaki gyetem, ozsony
Németh ttila evente zováta
olozsvári épzőm vészeti és
Design Egyetem
Máté Tímea zováta – Kolozsvári
épzőm vészeti és esign gyetem
Sárkány
Balázs
agyarkanizsa Horgos
écsi udományegyetem, vészeti ar

A 2017 s atai

tsé

ondo

agi nita Magyarkanizsa – Szegedi udományegyetem, uhász yula edagógusképző ar
r zdi illa Tata – Pécsi Tudományegyetem, vészeti ar
r zdi ita Tata – Pécsi Tudományegyetem, vészeti ar
aborc só ia Tata – Magyar Képzőm vészeti gyetem
zabó ngéla Tata – Szegedi Tudományegyetem, uhász yula edagógusképző ar
A atai ehetséggondozó
vészeti ábor célja a tehetséggondozás, a
gyermekek és iatalok alkotói motivációjának erősítése de mindenekelőtt az, hogy erősítse a résztvevőkben a nemzeti azonosságtudatot és
az összetartozás érzését. A szépm vészeti és kézm ves foglalkozások
mellett ezért kezdetektől fogva helyet kapnak drámapedagógiai és irodalmi programok, valamint a résztvevő települések bemutatkozó estjei
is, melyek elsősorban a résztvevők
magyarságtudatának erősítését kívánják szolgálni.
A táborok minden évben egy egy
konkrét témakörhöz kapcsolódnak.
ddigi témáink a következők voltak ép költészet zene 00 ,
árak és védőik
004 , arokk
00 , epülés 00 ,
vészeti
hagyományok
00 , eneszánsz
00 , Szépm vészet és kézm vesség 00 , irályok atán 010 ,
omantika 011 , ozgás 01 ,
épzeletbeli lények 01 , A barokk
ata 014 ,
fa virág 01 ,
dőkerék 01 . A 01 es tábor témájának Arany ános költői életm vét választottuk.
A szépm vészeti, kézm ves és kultúrtörténeti foglalkozások vezetésében eddig a teljesség igénye nélkül
a következő helyi, magyarországi
m vészek, pedagógusok m ködtek

vés ti ábo és tv vői
TATAI PATRIÓTA
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A é l t k c. kiáll tás atán 201 . júni s

közre Sulyok eréz m vész tanár,
tay ánosné magyartanár,
tay
ános m vész tanár, s. iss rnő
fafaragó, siszár ózsef keramikus,
yikus Anna népi iparm vész, Horváthné rank rigitta tanár, engyel
ábor m vész tanár, Szegvári mese
kosárfonó, ristófné Szabó Szera ina könyvtáros, yarmati ajos építész, uhász suzsanna ruhatervező,
ankóné orsos óra t zzománc
készítő, anka erencné kézm ves,
Szabó va m zeumpedagógus és
munkatársa, uhászné uhász rika,
amenár silla rekeszzománc készítő, óthay éter m vész tanár, íber
illa rajztanár, Stamler dina óvónő,
uhász ímea keramikus, vári suzsanna m vész tanár, Szapu risztina kosárfonó, Németh Anita restaurátor.
A testvérvárosokból érkezett foglalkozásvezetőink a következők voltak Smídt óbert fafaragó és aracska rpád gra ikus Szőgyénből,
Sárkány ózsef m vész tanár, uhi
suzsanna kézm ves, rdélyi stván
fafaragó és ormányos ávai ívia
tanár Magyarkanizsáról, valamint
Szabó ászló pusztinai m vész tanár
és émeth Attila evente szovátai
képzőm vész.
A iatal testvérvárosi résztvevőket
természetesen felnőttek is elkísérik a
tatai táborozásra. özülük feltétlenül
kiemelendő az a három személy, akik
minden alkalommal óriási segítséget
ny jtanak a tábor előkészítésében és
lebonyolításában a szőgyéni erényi
Kornélia, a szovátai Molnos Ferenc
és a magyarkanizsai yilas eonov
Anita valamennyien városunk díszpolgárai . Az ő közrem ködésüket
nehezen tudnánk nélkülözni.
A tábor tizenöt éve jra és jra megnyitja kapuit Tatán a Kárpát-medence iataljainak, akiknek településeit
testvérbarátság f zi városunkhoz. A
TATAI PATRIÓTA
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szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai
résztvevők, az őket atára küldő testvér önkormányzatok azonban nem
csupán megköszönik és elfogadják a
táborozás lehetőségét, hanem immár
maguk is építői, gazdagítói mindannak, amit a tatai tábor képvisel.
014 tavaszán agyarkanizsa önkormányzata kiállításon fogadta a tábor foglalkozásvezetőinek alkotásait
a obó ihamér alériában. gyanebben az évben, a emzeti sszetartozás apja alkalmából ata áros
Önkormányzata kiállítást rendezett
égletek címmel a tábor négy korábbi, határon t li résztvevője
a
szőgyéni ámos ános, a szovátai émeth Attila és a magyarkanizsai agi
Anita és Sárkány alázs munkáiból.
A égletek kiállítás és maguk az
alkotók is 01 ben eljutottak agyarkanizsára, majd Szőgyénbe.
01 őszén Szováta önkormányzata szervezett kiállítást AS S
A
címmel az egykori táborozók alkotásaiból. A cím talán némi magyarázatra szorul Ata, S gyén, S váta és Agyarkanizsa nevének első
szótagjait f zte egybe az elnevezés
kitalálója, olnos erenc. A kiállításon atát Szabó Angéla, Szőgyént
ámos ános, Szovátát eák András
Zsolt, Kovács Zsuzsanna, Németh
Attila evente, Siklódi ruzsina és

A

A tábo

Máté Tímea, Magyarkanizsát pedig
Sárkány alázs munkái képviselték.
eg jabb fejleményként 01 j liusában bevallottan a tatai tábor
által inspirálva – Szováta önkormányzata egyhetes szépm vészeti
alkotótábort szervezett az egyszer
már jól bevált és megérdemelt sikert
aratott
AS S
A elnevezéssel, tatai, szőgyéni, szovátai és magyarkanizsai gyermekek és iatalok
számára. A társaságban régi és j
táborozók egyaránt felbukkantak. A
foglalkozásokat ülöp ária szovátai
és Sulyok eréz tatai m vész tanárok vezették. A szovátai táborozás a
jövő évi folytatás reményében és ígéretével zárult.
A Tatáról indult kezdeményezés –
azaz, hogy lehetőséget teremtsünk
a határokkal egymástól elválasztott,
de egy nemzethez tartozó iatalok találkozására, például az alkotóm vészetek jegyében ily módon
visszhangot vert valamennyi Kárpát medencei testvérvárosunkban.
öszönet és elismerés illeti Szőgyén,
Szováta és Magyarkanizsa önkormányzatát, hogy támogatásukkal,
szervezési segítségükkel évről évre
hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeink és iataljaink átéljék a közös
alkotómunka és az együvé tartozás
nagyszer élményét.
nemzetközi referens,
a Tatai Tehetséggondozó
Művészeti Tábor szervezője

Rajzolók az idei táborban otó: antleitner Ingrid
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bélyeg felragaszt ató al atatlanság

ejezetek a tata
lyeggy jt s
tört et
l

z els bélyeg Tatáról

bélyeg és a gy jtés kezdetei
A bélyeggy jtés a postabélyegek
gy jtésével foglalkozó tevékenységet
jelent, egyike a világ legnépszer bb
hobbijainak, csak az Amerikai gyesült llamokban h szmillióra becsülik a bélyeggy jtők számát.
A világ első postabélyegét 1 40
ben adták ki Angliában, ezzel egy
időben kezdődött meg a bélyegek
gy jtése is. Az sztrák agyar onarchia területére érvényes első
postabélyegeket 1 0 ben adta ki
az osztrák posta, így a magyarországi bélyeggy jtés kezdetei az 1 0
1 0 as évekre tehetők. 1
ben
különvált a magyar és az osztrák
posta, és létrejött a Magyar Királyi
osta, melynek jelvénye a postakürt
fölé helyezett magyar szent korona, hivatalos nyelve pedig a magyar.
1 1 ben j levélbélyegek és bélyeges borítékok jelentek meg, melyek
kő , majd réznyomattal készültek.
1 4 ben létrejött
agyarországon a evélbélyeggy jtők lső
Hazai gyesülete. A bélyeggy jtés
megismertetésére és az egyes gy jtemények bemutatására 1 0 től
rendeztek bélyegkiállításokat, ennek
hatására jöttek létre az első csoportosulások, magánházakban történő
találkozások. Ezek összefogására és
az egységes irányelvek meghatározására alakult meg 1
ben pontosan
éve a agyar élyeggy jtő
gyesületek rszágos Szövetsége.
A következő évtizedekben egymás
után alakultak a bélyeggy jtő csoportok és egyesületek udapesten
36
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és számos vidéki városban. 1
ben a hazai szervezett bélyeggy jtés is újjáalakult, létrejött a Magyar
élyeggy jtők rszágos Szövetsége
A
S . A meg julásnak és a
szervezettségnek köszönhetően folyamatosan alakultak helyi körök.
őleg a közintézményekben, vállalatoknál és iskolákban volt jellemző
tevékenység a bélyeggy jtés.
Tatán is elkezdődik

atán a bélyeggy jtés kezdete az
1 0 as évek második felére tehető,
ám ekkor még csak néhányan gy jtögették a bélyegeket, szervezett
összejövetelek még nem voltak. A
omárom egyei Hírlap 1
. november 1 i száma mégis arról írt,
hogy „a tatai bélyeggyűjtők veges
tanár úr köré csoportosulnak a gimnázium földszinti termében, már van
nagyítójuk és kézről-kézre adják az
új bélyegeket”. ésőbbi számokban
három alkalommal is olvasható felhívásuk, hogy a Hajba vendéglőben
tartják összejöveteleiket havi egy alkalommal. ésőbb a Sörcsarnokban
Hajd utca 0. , valamint a Hilberth
vendéglőben ercsényi utca . is
találkoztak.
A következő két három évtizedben sem találkozókról, sem esetleges
bélyeggy jtő kiállításról nem találni
híradást. bből arra következtethe-

tünk, hogy a tatai bélyeggy jtők tevékenysége kizárólag a ritkán megtartott összejövetelekre korlátozódott
vagy időlegesen szüneteltették m ködésüket, szervezetté alakulásnak
nyoma sincs.
1 4 ban az 1. szám , 1
ban
pedig a . szám tatai bélyeggy jtő
kör kezdte meg m ködését, be is jegyezték őket az országos szövetségben. 1
. október 11 től 1 ig tartó
. rszágos élyegnapot egyszerre harmincegy vidéki városban ünnepelték bélyegkiállítással. öbbek
között atán is, ahol a bélyeggy jtők
igazi nagy rendezvényt szerveztek,
amelynek témája az állatvilág volt.
örülbelül ezren voltak kiváncsiak
a gimnázium folyosóján kiállított
mintegy hetven vitrinre.
Az elkövetkezendő években mindig valamilyen fontos eseményhez, a
bélyeggy jtő kör jubileumi évfordulóihoz kapcsolódóan szerveztek kiállításokat, bemutatókat.
„Az 1960-as években Vámossy Miklós
neve fémjelezte a felső tatai kört. 1
Sikeres kiállításokat szerveztek
1 0. március 10 től 0 ig, 1
.
szeptember 0 tól 0 ig, 1 4. május 1 től j nius 4 ig a atai várban,
1
. április től 0 ig, illetve 1
.
november 1 től ig, ekkor már h sz
éve ellner akab nevét viselte a kör.
01 . augusztus 10 től 0 ig a helyi
éremgy jtőkkel közös kiállításon
mutatták be tematikus gy jteményeiket. A csere, az újdonságok keresése
és az eseményekhez, évfordulókhoz
kapcsolódó kiállítások összetartó
erőnek bizonyultak.
1 0 ban nagy siker részesei lehettek a bélyegek kedvelői, gy jtői, mivel
ebben az évben adták ki a magyar várak bélyegsorozat, köztük a atai vár
0 illéres névérték bélyegét.

élyegkiállítás a Tatai várban

-ben
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rszágos bélyegnap és nemzetk zi
bélyegkiállítás Tatán

ocsáry Lajos elnök

„1965. február 20-án évértékelő
közgyűlést tartottak a tatai bélyeggyűjtők. Megállapították, hogy a kör
szép utat tett meg a 17 évvel ezelőtti
megalakulás óta. Sokat tettek azért,
hogy minél több embert megismertessenek ezzel a sok ismeretet adó szenvedéllyel. emcsak bélyegeket gyűjtöttek tehát, de tagokat is.”
A megyei napilap 1
. október
i száma terjedelmes cikkben számol be a harmincöt éves tatai bélyeggy jtő kör kiállításáról „Az első
hat tablón a Bélyegm zeum gyűjteményeinek válogatása látható. Kiállítási
anyagában ritkaságszámba menő, a
levegő meghódításának hőskoráról és
a ballonrepülésről látni szép és tanulságos bélyegeket. Külön érdekességnek számít Török Zs. János – számos
hazai- és külföldi díj nyertese – magyar
bélyegeinek bemutatója. Nemcsak a
bélyeggyűjtők, hanem a történelem
kedvelőinek számára is érdekesek a
látnivalók. Dr. Mocsáry Lajos gyűjteményében megtalálhatóak a tatai
postai bélyegzések 1883-tól, valamint
az első magyar díjjegyes levelezőlapok
is.”
atán 1 1 1
ig egykörös
betétrendszer bélyegzőt használtak
otis névvel, ezzel bélyegezték le a
korabeli postai küldeményeket, így a
leveleken levő bélyegeket is. 1
től
azonban már a magyar megfelelője,
ata szerepel.
Az 1 0 es évek elejétől megcsappant a bélyegek iránti érdeklődés,
ennek oka több helyi kör megsz nésében, a iatalok érdektelenségében,
valamint a bélyegek névértékének
növekedésében keresendő, hiszen
egyre kevesebben tudták inanszírozni az újdonságokat.
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01 . j nius . és . között atán,
az ötvös imnázium dám Sándor
Sportcsarnokában rendezték meg a
. élyegnapot és a H
A 01
emzetközi élyegkiállítást.
A három napos rendezvényre több
százan érkeztek határon innen és határon t lról is. íz ország gy jtői állították ki legszebb és legértékesebb
tematikus és történelmi gy jteményeiket. A Magyar Posta az esemény
tiszteletére és megörökítésére kétcímlet bélyegsort és blokkot hozott
forgalomba, kétszázötvenezer, illetve
harmincezer példányban. Az jdonságokat Hajd ózsef m vészfotóinak felhasználásával atics arnabás
gra ikusm vész tervezte. A bélyegnap szakmai értékét növelte, hogy az
alkalomra kiadott emlékívek nagyon
szépre sikerültek.
A blokk bélyegének előterében
a tatai reg tóban álló eresztelő
Szent ános szobra látható. Az alkalmi borítékon a nagy hagyomány
tatai kerámia m ltját idéző, a
.
századból származó fajanszedények,
az ún. „rákos” tányérok szerepelnek.
Az alkalmi bélyegzőn a atai vár stilizált rajza látszik.
ichl ózsef, a város polgármestere
az országos bélyegnap és nemzetközi
bélyegkiállítás zárásakor ezt mondta
ai felgyorsult világunkban az ilyen
tevékenységek, mint a bélyeggy jtés
fogódzót jelentenek bővítik ismereteinket a világról, a m ltról, erősítik
identitásunkat, hazaszeretetünket.

A
. élyegnapra kiadott tatai
bélyegek a következő évben jelentős
szakmai elismerésben részesültek.
„A nyomdaipari biztonsági nyomtatványok kategóriájában Ezüst Fokozat
Díjban, a HU ILA Alpok-Adria 89.
Bélyegnapon a tatai bélyegsor lett
2015. év legszebb bélyege. 4
r. ocsáry ajos 004 ig állt a
atai ellner akab élyeggy jtő ör
élén, majd átadta a stafétabotot a
jelenlegi elnöknek, ónás sabának.
Az elnök negyvenegy éves és a legiatalabb tagja a körnek, tematikusan a magyar bélyegeket gy jti, ezek
közül is elsősorban az állat és növénymotívumokat kedveli, de a világ
bélyegei is érdeklik. Hatéves korában ismerkedett meg a bélyegekkel,
azóta töretlen lelkesedéssel gy jti.
lmondása szerint a bélyeggy jtés
hobbi, amely időt és türelmet igényel.
Sajnos egyre kevesebb a szervezett
gy jtő, az utóbbi időben mégis azt
látja, tapasztalja, hogy a bélyeggy jtés ismét a fellendülés szakaszában
van az internet és a postai lehetőségek felhasználásával. – Az elkezdett,
illetve megörökölt bélyeggy jteményeket azonban érdemes folytatni,
mert tartalmas kikapcsolódást nyújtanak – zárja szavait.
Források:
1. 88. Bélyegnap, Nemzetközi Bélyegkiállítás katalógusa 2015. 36.o., Héricz Gyula
írása
2. Dolgozók Lapja, megyei napilap,
1965.20.sz.
3. uo. mint 1. 38.o., Héricz Gyula írása
4. Tatai Városkapu újság, 2016. június 30.
6.o., Héricz Gyula írása
Laborcz György fotóarchívuma és szóbeli
közlései
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s a a l lek áj
udjuk, mi a teendőnk testi panaszok esetén. Ha a fogunk fáj, fogorvoshoz megyünk titkon remélve,
hogy a váróteremben elm lik a sajgó
fájdalom és meg sszuk . Ha homályosul a látásunk, szemészetre kérünk beutalót. A babát váró család jó
hírben álló szülész nőgyógyász után
érdeklődik baráti körben. gen, ezen
döntéseink magától értetődőek.
s ha a lelkünk fáj ermészetesen vannak olyanok, akik ilyenkor
is segítséget kérnek, szakemberhez
fordulnak. Ki-ki értékrendje, kapcsolati hálója és lehetőségei szerint
terápiára megy, pszichológushoz
fordul, mentálhigiénés szakembertől
kér segítő beszélgetést, vagy felkeres
egy lelkigondozót, papot. alakit, aki
kívülről lát rá élet vagy válsághelyzetére, gondjára, lelki küzdelmére.
ármelyik segítő szakember j szempontokat tud adni a segítséget kérőnek, s így lassan talán a megoldás, a
lelki bajból kivezető ösvény is felvillanhat. Közel negyven éve vagyok segítő szakember, harminc éve tanítom
egyetemi és felnőttképző intézmény
keretében a mentálhigiénés segítő
kapcsolatot és a lelkigondozást. Miközben igyekeztem tanítványaimnak
minél többet átadni tapasztalataimból, magam is sokat tanultam tőlük,
gyakorló helyzeteikből, kérdéseikből. zen évtizedek tapasztalata
mondatja velem a többség nem kér
segítséget szakembertől, a felsoroltak közül egyiktől sem. szichológus38

hoz nem fordulnak, mert kijelentik:
em vagyok bolond. e nem is a
bolondok fordulnak pszichológushoz, hanem azok, akik nem akarnak
megbolondulni .
entálhigiénés
szakembert nem keresnek fel, mert
semmi kedvük a lelkizéshez . edig
a mentálhigiénés segítő beszélgetésnek nem célja a lélekben vagy a
m ltban való vájkálás. agyon is a
most ra igyel a segítő, a jelen élethelyzetre, kihívásra és az azzal való
megküzdésre. s a jó pap is inkább
meghallgat, mint prédikál. Nem is
beszélve a lelkigondozóról indenki, a legstabilabb, legnagyszer bb
ember is kerülhet olyan élethelyzetbe, amikor fáj a lelke. em kellene
szégyellnünk, takargatnunk ezt, s
magunkat azzal áltatnunk, hogy „ezt
egyedül kell megoldanom . Akkor talán könnyebb lesz megtenni az első
lépést a gyógyulás felé: elindulni és
segítséget kérni a szakembertől.
nnek az első lépésnek a megtételében is szeretne segíteni írásom.
elkigondozás életápolás
útitársként

Mi fán terem a mentálhigiénés
szemlélet lelkigondozó
gészen
rövid válaszom egyetlen szó: „útitárs” vagyok. Klinikai lelkigondozóként titársnak szegődöm lelki
kifáradástól szenvedő, élethelyzeti
krízist átélő, nehéz döntés előtt álló
emberek mellé elkísérve, támogat-
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va őket életük egy nehéz szakaszán,
mert a megosztott teher könnyebben vihető. Segítségemmel a hozzám
forduló kliens képes jobban átlátni
aktuális élethelyzetét, felismerni és
előhívni erőforrásait, rálelni a gyógyuláshoz, fellélegzéshez, megoldáshoz vezető ösvényre. Több mint
harminc év tapasztalata kér szót írásomban.
A találkozástól szeretnék elindulni,
mert útitársak csak olyan emberek
lehetnek, akik korábban találkoztak.
Annak a lelkigondozói iskolának a
követői, amelyben én is képződtem
idehaza, Németországban és Hollandiában – amit aztán magam is
tanítok és gyakorlok harminc éve –,
olyan segítő beszélgetésre vállalkoznak, amely többet jelent, mint szót
váltani, gondolatot cserélni. Mert mi
is a beszélgetés? A kívülálló szemével vizsgálva azt mondhatjuk, hogy
két ember kapcsolata, olyanoké,
akik egymással szót váltanak. A lelkigondozói beszélgetés több, mint
a gondolatok puszta kicserélése. A
beszélgetés folyamata és tartama
nagymértékben függ azoktól az érzelmektől, amelyek jelen vannak a
beszélgetésben, nyíltan vagy rejtetten. A másik ember szavainak meghallásához ezért mindenekelőtt a
másik érzelmeire való figyelés szükséges.
Meghallgatni nemcsak azt jelenti, hogy tudomásul vesszük a másik
szavait, hanem azt is, hogy együtt
élünk ezekkel a szavakkal. Odafigyelünk arra, hogy mi rejtőzik a szavak
mögött. Beszélgetőpartnerünk szavai, személye hat ránk. Érzelmeink
révén kapcsolatba kerülünk vele. Az
a tapasztalatom, hogy sokszor előbbre juthatnánk, ha nem felejtenénk el
minduntalan, hogy – nem csupán lelkigondozói – beszélgetésünk sikere
vagy sikertelensége rendszerint nem
a szavainktól, hanem az érzelmeinktől függ. Nyilvánvaló, hogy fokozott
mértékben jelentkezik ez olyan szituációban, amikor a beszélgetőtársak közül az egyik krízisben van, a
másik pedig segíteni szeretne.
Pásztori lélektannal foglalkozó
szakember vagyok, így a lélektani
ismeretek mellett támaszkodom a
Biblia bölcsességére is. Minél inkább
kezdem megérteni az evangéliumok
lényegét, annál inkább tapasztalom,
hogy aki Jézus közelébe került, az
mindenekelőtt nem megtérítve, hanem megértve érezte magát. Az a

mi nagy bajunk – hiszen eszméink,
téveszméink, rögeszméink mindnyájunknak vannak –, hogy mindenekelőtt „megtéríteni” akarjuk a
másikat. Azt akarjuk elérni, hogy a
mi gondolataink, a mi érveink, a mi
véleményünk győzzön. Közben nem
figyelünk eléggé arra, hogy a másik
gondolatait, érzéseit is megértsük,
átéljük. Nyilvánvaló, hogy lelkigondozói helyzetben ez az érzékenység,
türelem sokkal erőteljesebb igény,
de ugyanígy érvényesül mindennapi
életünk kapcsolataiban is. A segítő
kapcsolatban a célzott beavatkozástól, direkt tanácsadástól való tartózkodás nehézsége nem a technikában,
hanem a belső magatartásban van.
Egy holland professzortól hallottam
így kezdeni első előadását: “Uraim
és hölgyeim, nem azért vagyok itt,
hogy Önöket valamire megtanítsam,
hanem hogy Önöket valamiről leszoktassam.” A „nondirektiv” terápiás
szemlélethez nem megtanulni kell
valamit, hanem mindenekelőtt le kell
szokni arról, hogy a bennünk lévő
kész ötletek, javaslatok, válaszok
elébe siessenek annak, hogy igazán
megértsük beszélgetőtársunkat.
Mindebből következik: hiszek abban, hogy kliensem mindenkinél
– nálam is! – sokkal jobban tudja a
válaszokat saját élete kérdéseire.
Ezért tehát nem a magam megoldásait erőltetem, hanem őt segítem,
támogatom abban, hogy ráleljen a
sajátjára. Egyik első nagyobb publikációjában írja Rogers 1942-ben: „A
konzultációs kapcsolat a konzultáns
elfogadó melegsége révén bármiféle
korlátozás vagy személyes kényszer
nélkül lehetővé teszi a kliens számára
érzéseinek, attitűdjének és problémáinak legteljesebb kifejezését. A teljes
emocionális szabadságnak ebben a
sajátos megtapasztalásában, jól meghatározott keretek között lehetővé
válik, hogy a páciens olyan szabadon
ismerje és értse meg pozitív és negatív impulzusait és képzeteit, mint
semmilyen más kapcsolatban.” (Faber
– ESchoot: Praktikum des seelsorgerlichen Gesprachs. Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen, 1980. – 28.o.)
Rogersszel együtt vallom, hogy
mindenkiben mozgósíthatók olyan
pozitív lelki erők, amelyek működésbe hozásával a bajba jutott ember képes saját élethelyzetének megoldására. Ezeket a pozitív erőket szeretném
én is mozgósítani lelkigondozói
munkám során. Egy angol pszichi39
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áter állítólag megkérdezte Freudot:
„Mester, valójában mivel gyógyít a
pszichoanalízis?” Freud így válaszolt:
„Abban a pillanatban, amikor a beteg
megérzi, hogy a gyógyító valóban szereti őt, a beteg meggyógyul. Ha ilyen
egyszer volna kiálthatnánk most
fel. em ilyen egyszer , de ezzel kezdődik
Közfoglalkoztatás – magán lélek

Tata város polgármestere évek
óta keresi annak módját, személyi
feltételét, hogy a közfoglalkoztatásban résztvevőknek az értelmes, valódi értéket teremtő munka mellé
tegyük gyorsan hozzá, már ez sem
kevés olyan mentálhigiénés programot is nyújtson, amely élethelyzeti nehézségeiknek, lelki terheiknek
csökkentésében ny jt segítséget.
özel egy éve kaptam ichl ózsef
polgármester rtól a megbízást, a
Megyei Kormányhivataltól a kirendelést a feladatra, hogy egyéb szociális teendőim mellett legyek a közfoglalkoztatottak mentora.
bben az egy évben igyekeztem
felépíteni és m ködtetni egy modellkísérletnek számító – mentálhigiénés támogató programot a közfoglalkoztatásban
résztvevőknek.
olgármester rral abból a feltevésből indultunk ki, hogy pusztán az az
élethelyzet, hogy valaki munkanélkülivé válik, vagy éppen hossz munkanélküliség után visszatér a munka
világába, már önmagában felszínre
hoz nehézségeket, kihívásokat, lelki
terheket. em beszélve az egyéb járulékos gondokról.
Az elmúlt egy év igazolta feltevésünket. A közfoglalkoztatottnak is
van magán lelke, magán élete, magán
öröme, magán gondja. Sajnos ezer
oka lehet, hogy fájjon a lelke.
A mentálhigiénés támogató programmal házhoz vittük a segítséget.
Az önkormányzat intézményeiben
alkalmazott közfoglalkoztatottakat
hat 1 1 fős csoportba osztottuk.
A csoportok havonta találkoznak
a mentor vezetésével. Köszönetet
mondok a közfoglalkoztatottakat alkalmazó intézmények vezetőinek,
munkatársainak a segítő együttm ködésért A szabad interakciós kiscsoportokban a csoport tagjai vagy
a mentor által javasolt, felvetett kérdések közös megbeszélésére hívjuk a
részvevőket.
indenekelőtt az a csoportvezető
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feladata, hogy segítse kialakítani a
bizalom légkörét, ahol nincs rivalizálás, nincs egymás kioktatása, de a
valódi kérdéseket elfedő moralizálás,
általánosságban mozgó és unalomba
fulladó felszínes okoskodás sincs.
Fokozatosan és tapintatosan lehet
haladni a mélyebb rétegek felé. A
csoport tagjainak meg kell tapasztalniuk a folyamatosan kibontakozó és
egyre inkább csoporterővé váló bizalom mellett azt a biztonságot is, amelyet a csoportvezető ny jt a keretek
biztosításával. eg kell tapasztalniuk, hogy ha be is indulnak bizonyos
destruktív, a hatékony munkát blokkoló folyamatok, felszínes általánosítás, kioktatás, ítélkezés, moralizálás,
elterelő témák bedobása, ezeket a
csoportvezető nem engedi érvényesülni és eluralkodni.
A álint csoport vezetőjéről megfogalmazottakat igyekszem tudatosan, belülről átélni és alkalmazni A
meghallgatni tudás igen komplex természetű vezetői funkció. Kíváncsiságot, emocionális nyíltságot és érdeklődést, fantáziát, az anyagnak és az
értékeknek pszichikus organizálását,
értékelését, a lényeges és a lényegtelen megkülönböztetését, intuíciót, a
beleérzés és a kritikai távolságtartás
váltakozását, identifikációt, empátiát, türelmet ölel fel.” De mondhatjuk
ugyanezt egyszer bben is, a álint
ihálytól kölcsönzött szép, kifejező
hasonlattal is: “Figyelmesen hallgassunk, a bőrünk összes pórusával. A
álint csoportok gyakorlati kérdései.
edicina iadó, udapest, 1
.
1 . o.
A mentálhigiénés támogató kiscsoportokban valójában tanulunk,
a tantárgy maga az élet. A diák
szembetalálkozik olyan helyzetekkel, amelyekre az iskolapadban nem
készítették, nem készíthették fel, a
gyakorlatban felmerült kérdéseire
keresi a választ. Az a tanulási forma
hatékony, hasznos, az az ismeret válik sajátunkká, érik a gyakorlatban
is hasznosítható tudássá, amely személyes megtapasztalással párosul. A
csoport ehhez a gyakorlatban felvetődött kérdésekre választ kereső, a
személyes tapasztalatokat is mozgósító tanulási folyamathoz nyújt keretet és kínál alkalmat.
A közfoglalkoztatási program elején természetesen nagyobb hangs llyal kapnak szót a csoportban
azok a kérdések, amelyek arról szólnak, hogy ki honnan érkezett, mi-

lyen élet- és munkatapasztalat van
mögötte, milyen szociális környezet
veszi körül. A program közepe felé
előkerülnek az együttm ködés és a
kon liktuskezelés témái. A harmadik
harmadban pedig kiemelten foglalkozunk a hogyan tovább kérdéseivel. Természetesen folyamatosan
ébren tartjuk a csoportban az álláskereséssel, elhelyezkedéssel kapcsolatos terveket, tapasztalatokat, gondokat, lehetőségeket.
Harminc éves csoportvezetői tapasztalatommal
megerősíthetem
amit a csoportban az emberi együttélés, együttm ködés, elfogadás, kapcsolattartás szabályairól megtapasztalunk, mindaz tudattalanul belénk
épül és m ködni kezd a mindennapjainkban.
A csoportos mentálhigiénés támogatást egészítik ki az egyéni beszélgetések, amelyet bárki kérhet, illetve
ha szükségesnek látom, én is javasolom. A téma lehet minden, amit a
hozzám forduló közfoglalkoztatott
megoszt velem: álláskeresés, állásinterj ra való felkészülés, életvezetési
elakadás, szociális gond, lelki kifáradás. Nem tudok lakást kiutalni, segélyt folyósítani, munkahelyet adni.
zek mind mind messze kívül esnek
illetékességi körömön, még akkor is,
ha javaslataim, szempontjaim meghallgatásra találnak Polgármester
rnál. iszont tudok adni időt, érzékeny, értő jelenlétet, együttgondolkodást. Segítek, hogy a hozzám forduló jobban átlássa élethelyzetét, a
legreménytelenebb élethelyzetben is
felismerje erőforrásait, lehetőségeit,
együtt érző meghallgatásommal lelkileg támogatom, új szempontjaimmal a megoldás ösvénye felé segítem
lépteit – útitársként.
Magam is vallom, amit egy amerikai orvos fogalmaz meg saját terápiás m ködéséről „Az az igazság, hogy
nem gyógyítottam én meg senkit, csak
időnként abban a szerencsében volt
részem, hogy katalizátorként közreműködhettem a folyamatban, amelynek során ők maguk talpra álltak.
.
Scott Peck: A lélek tagadása. Édesvíz,
udapest, 1
. 1 1 4.o.
mentálhigiénés terapeuta,
klinikai lelkigondozó
A fotókat Domokos Attila készítette.
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1 72. évi o s á os k épiskolai bajnok
a
tv s s
imná i m
l aj t csapata
lló sor: intér István, Hojka ános, dám Sándor
testnevel tanár, i
dám Sándor
Térdel: Szabó ál, ráger Imre, öltl ános

F

z atlétika a sport fényl csillaga

J
„Ami a természetes mozgásformákat, a járást, a futást, az ugrást és a
dobást foglalja magában az az atlétika. E mozgások rendszeres gyakorlása
hozzájárul az egészség megőrzéséhez,
tökéletesíti az ember alapvető mozgáskészségét, fejleszti fizikai képességeit, és elősegíti az értelmi, erkölcsi
és akarati tulajdonságok helyes kialakítását, alapja az iskolai testnevelésnek.” 1 lterjedtsége és színvonala
meghatározhatja egy ország test- és
sportkult ráját, joggal tekinthető
ún. alapsportágnak. Az atlétikai versenyek mindig látványosak, a kidolgozott mozgásformák esztétikusak, a
különböző kor versenyzők egymás
elleni küzdelme és az elért eredmények hitelesek, a győzelem a versengés tiszta örömét jelenti.
Az újkori atlétika a 19. század elején alakult ki Angliában, amikor is
megjelentek a futva gyalogló „predesztriánok , akik kihívásból, illetve
fogadásból teljesítették a megadott
távot. Az olimpiai mozgalom létrejötte jelentősen hozzájárult a sport42

Ester ázy

iksa,

ág fejlődéséhez. Az
atlétika kezdettől fogva nem csupán része,
hanem főszereplője
az újkori játékoknak.

„1262-ben IV. Béla
magyar király fia,
István oklevelet, bársonyt és finom posztót adományozott a
dunakeszi solymász
leányának, Johannának jutalmul, amiért
futásban és ugrásban
nyert az uralkodó leányával szemben.”

H

J

róf Ester ázy iksa a magyar sport,
a magyar atlétika megteremt je

„A kissé különc és anglomán követségi attasénak, a grófból polgárrá lett
Esterházy Miksának 1837-1883 juTATAI PATRIÓTA
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Kóczán ór, az olimpiai bronzérmes
reformát s lelkész

nek közgy lése elnökké választotta. A tatai gróf történelmi tettet vitt
végbe, hiszen urópában elsőként
hozott létre atlétikai sportklubot.
Szeretett városában, atán, a saját
birtokán iparos sportegyletet m ködtetett, és segítette a komáromi
gyetértés sónakegylet munkáját
is. ttörő jelleg szakirodalmi tevékenységbe is kezdett, megírta a Gyaloglási kalauzt, majd 1
ben az
Athletikai gyakorlatok címet viselő
m vét. A százötven ábrával, rajzzal
illusztrált munka hosszú évtizedekre
a magyar sport bibliájává vált. öpirat formájában kiadta az Útmutató
athletikai clubok alakítására cím
munkáját is, amely az éledő vidéki
atlétikai élet szervezéséhez kívánt
segítséget nyújtani.

tott az a történelmi küldetés, hogy a
mai értelemben vett sportot hazánkban meghonosítsa. A Magyar Atlétikai Club 1875-ös megalapításával
világhódító útjára indította a magyar
sportot.”
róf sterházy iksa 1
ben
született écsben az sterházyak
alántai és raknói előnevet viselő
tatai ágából. iksát szülei diplomáciai pályára küldték. övetségi attaséként hosszabb időt töltött árizsban,
ondonban és az gyesült llamokban, ahol találkozott az akkor virágkorát élő atlétikával. sterházy maga
is versenyzett, nagy valószín séggel
TATAI PATRIÓTA

gyaloglásban elért sikerei nyomán
kapta a vándort, utast jelentő iator
nevet, melyet előszeretettel használt
a sporttal kapcsolatos tevékenysége során. 1 0 től ideje nagy részét
atán, a remeteségi birtokán, illetve
ondonban töltötte. kkor kezdte
tettekre váltani azon elhatározását,
hogy magyar földbe ülteti át az általa
oly nagyon kedvelt atlétikát, amely
abban az időben az összes sportot magába foglalta. lképzeléseit a
adász és ersenylap 1 4. április
i számában fejtette ki Athletika
címmel. Nem sokkal utána kezdeményezte a A megalapítását, mely-

A Magyar Atlétikai Szövetség
1897. március 21-én alakult meg
és a század elejére a legjelentősebb
sportszervezetté vált. „Tata-Tóvároson 1908. augusztus 9-én a Brüll-féle
fatelepen rendezték az első atlétikai
versenyt. A síkfutásban, a gátfutásban és a diszkoszvetésben elindult
versenyzők közül ossel Miklós volt a
legeredményesebb, megnyerte a 800
méteres síkfutást és az ezzel járó fődíjat, egy mahagóni fából készült szekrényt.” 4
Mindenképpen említést érdemelnek óczán
ór 1
1
ocson született gerelyhajító atléta, református lelkész sportsikerei,
aki 1 1 ben bronzérmet szerzett
a stockholmi . yári limpián. óczán 1 0 1 14 között szerepelt a
magyar válogatottban, két olimpián
vett részt, és háromszor javította
meg a gerelyhajítás világrekordját,
ötször nyert magyar bajnokságot is.
A A 1 0. évi közgy lésén megválasztott vezetőségében először kapott helyet az atlétikai szakosztály,
vezetője eopold Sándor, intézője
pedig r ber álmán lett. dzéseiket a atona mezőn tartották hozzáértő edző irányítása nélkül. „A megalakulás évében már öt versenyzővel
indultak Székesfehérvárott, a nyugat-magyarországi területi bajnokságon, ahol Hüttler László gerelydobásban és súlylökésben, valamint Vízváry
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A tatai ia ista imná i m ő t s vált ja
1
. má ci s 1 én
csapat tagjai: álfalvi István, Tót István, Lévai
Lajos, eák ános, Körmendi éza, o aros en

Viktor diszkoszdobásban megnyerte a
dobószámokat.”
A rianon utáni sportblokád feloldását követően, a 0 as évek közepétől ismét a régi fényében tündökölt a
magyar atlétika. atán nagyszabás
verseny keretében felavatták a katonai atlétikai pályát. 1
től az
atléták edzéseit már dr. iss rnő
edző irányította. A agyar Atlétikai
Szövetség 1
ig több alkalommal
is atán rendezte a kerületi versenyeket. közben 1 4 ben a tatai
piarista főgimnáziumban megalakult
a Révai Miklós Sportkör, ennek tagjai
közül került ki a A kiváló atlétáinak többsége, gy mint itying stván, od erenc, Schlesinger Sándor.
Az edzők közül érdemes megemlíteni i j. alasek erenc, sideg erenc
és yarmathy rnő nevét.
A . század első felében a tatai és
az országos sportéletnek is kiemelkedő alakja volt i j. alasek erenc
1
1 4 , a híres tatai uradalmi
főhalász mester, alasek erenc ia.
Az első világhábor t követően a tatai
piarista főgimnáziumban volt tornatanár, ahol 1 4. március án veges ózseffel együtt megalapították a
évai Sport lubot. A klubnak atlétikai szakosztálya is volt, melyet a iatal tornatanár nagyon eredményesen
m ködtetett, bizonyára „ennek eredményeként 1935. március 28-án a Magyar Atlétikai Szövetség közgyűlése a
levente bizottságba választotta, majd
ugyanott felkérték az atlétikai szakág
szövetségi kapitányának. Ebben a minőségében vett részt a Magyar Olimpiai Bizottság képviseletében a berlini
olimpia előkészítésében. gy a magyar
sportolókkal együtt vonult fel a megnyitó ünnepségen”.
Az 1 0 as évek második felétől
az atlétikai versenyek szervezői a
44

levente egyesületek voltak „népszerűek voltak a levente napok versenyei,
melyeken rendszeresen szerepeltek a
gimnázium tehetséges atlétái is – Greiner ózsef, Heitz erenc, Kiss ándor,
Szalay János –, akik már több versenyen is bizonyítottak.”
JJ
A hábor s események miatt a katonai egységek egyre gyakrabban
vették igénybe a pályákat gyakorlatozásra, kiképzésre. Ennek következtében 1 44 nyarán tartották az
utolsó atlétikai versenyt. A második
világhábor s lyos veszteséget okozott, sok kiváló atléta vesztette életét
a harctereken, a sportlétesítmények
egy része is használhatatlanná vált.
„Ilyen tragédiát követően pár év szünet után az újjászervezett atlétikai
szakosztály tagjai 1948 tavaszán vettek részt először versenyen Győrben,
akiket Esterházy Miklós késve ugyan,
de saját autóján vitt a megnyitó ünnepségre. Aztán a verseny során a TAC
4X100 m-es váltója – Heitz Ferenc,
Körmendi Géza, Greiner Tibor, Raffay
Zoltán a döntőben legyőzte az akkori magyar bajnok Budapesti Vasas
váltóját. A tataiak a csapatversenyben a második helyen végeztek, megelőzve a nagyon erős Győri ETO-t.
atán elsőként az ötvös ózsef
imnázium alakította meg sportkörét 1
. október 1 én. A S
szakosztályai közül az atléták folyamatosan hozták a jó eredményeket.
1
ben az dám Sándor felkészítette i s lylökő csapat Hanzlik
ános, pi rnő, rihó ihály, ajor
erenc, ederman ános és Szabó
ászló
1 ,1 méterrel országos
bajnokságot nyert. zt megelőzően

Hajnáczki Dénes az Országos Középiskolás ajnokságon távolugrásban
40 cm rel első helyezést ért el. „Az
Eötvös a megye középiskolás sportjában mindig meghatározó szerepet
játszott. A nagy sorozat a középiskolai bajnokságokon 1972-ben kezdődött Kecskeméten, gerelyhajító fi
csapatunk 49,63 méteres országos
csúccsal lett bajnok.”
Ezután sem értek véget a sikerek,
hiszen a gimnázium történetében
1
és 1 4 között atlétikában és
más sportágakban is olyan eredmények születtek, amelyet kevés,
sporttagozattal nem rendelkező gimnázium mondhatott magáénak. erelyhajításban 1
ban a i k i j.
dám Sándor, Hojka ános, intér stván, öltl ános, ráger mre és Szabó
ál 4 , m es országos középiskolai cs ccsal elsők lettek. 1
ben a
lány s lylökő csapat Halmos era,
örmendi oémi, ehoczki silla,
arosi óra, észáros árta, arga
ita országos bajnokságot nyert.
ár a 0 as években szerényebb
eredmények születtek, de az ötvös
imnázium atlétái
dám Sándor és
ap Sándorné irányításával az első
négy hely valamelyikét mindig megszerezték.
„A másik tatai középfok iskolában,
a Dobi István Mezőgazdasági Szakmunkásképzőben, Bogár Bulcs testnevelő tanár vezetésével Sághy Antal
tízpróbában válogatott kerettag lett,
míg Csernoviczki Csaba cselgáncsban
junior Európa Bajnokságot nyert.”
10
1 1. október
án a A alakuló
közgy lése a megsz nt négy egyesülettől kilenc szakosztályt vett át,
ezek között azonban az atlétika nem
szerepelt. Az 1 0 0 as években
voltak kísérletek a szakosztály újraTATAI PATRIÓTA
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indítására, de „több edző is sikertelenül kísérletezett a tatai atlétikai élet
feltámasztásával.” 11
A olgozók apja cím megyei lap
1
. október 1 i számában hírt ad
a megyei atlétikai bajnokságról és a
jelentős A sikerekről. „Súlylökésben és kalapácsvetésben is a második
helyen végzett Hartmann, gerelyhajításban Csirke az első helyet szerezte meg a TAC-nak. A nőknél Zentner
megnyerte a diszkoszvetést, súlylökésben pedig második lett. A gerelyhajítást a szintén TAC színekben induló Csanki nyerte meg.”
A követező években inkább csak az
ötvös ózsef imnázium diákatlétái
jeleskedtek, nem volt olyan országos
verseny, amelyen ne szerepeltek volna siker nélkül. A ők ti ltalános
skola sportolói a különböző korcsoportokban jutottak országos döntőkbe, ohner oltán 00 ban magasugrásban végzett az első helyen.
A A atlétikai szakosztálya sem
váratott sokáig magára, 01 tavaszán alakult meg. Ehhez két olyan
agilis, atlétikát szerető testnevelő
tanár, szakedző kellett, mint sabai
gota és Sándor éter. rről és a
szakosztály fontosságáról ázár ttó,
a A elnöke a következőket mondta
„Az atlétikai szakosztály megalakulásával egy alapvető sportág veti meg
alapjait a városban. A döntő lökést az
atlétikai szakosztály létrehozásához
Rózsavölgyi István adta, aki kimagasló sportpályafutása után a városban
telepedett le, és a lelkes tatai fiatalok
megkeresésére elvállalta felkészítésüket a különböző futóversenyek sikeres
teljesítésére. A Tatai Edzőtáborral
kötött együttműködési megállapodás
alapján különböző korosztályok használhatják a rekortán atlétikai pályát.”
1 Sándor éter testnevelő tanár,
szakedző, amikor lehetősége adódik,
együtt edz tanítványaival, példát mutat nekik. Az eddigi munkát így értékeli: „2013-ban a Magyar Atlétikai
Szövetség felvette szakosztályunkat a
tagjai sorába. Létszámunk ekkor már
több mint harminc fő volt, heti négy
edzési lehetőséget biztosítottunk nekik. A 2014-es évben tovább nőtt a
foglalkozásainkat látogatók száma.
Szakági jellegű, bontott edzéseken
dolgoztunk sportolóinkkal. A nagy
ugrást a 2015-ös év hozta, amikor
már hatvanöt igazolt versenyzője volt
szakosztályunknak, akik közül többen
pontszerző helyen végeztek az országos bajnokságokon. 2016-ban tovább
TATAI PATRIÓTA

bővült versenyzőink száma, most már
a hetvenöt fős létszámot is átléptük.
Sikeres évet zártunk, az első alkalommal megtartott Évértékelő és Díjkiosztó Gálán tizenkilenc versenyzőt
jutalmaztunk meg országos bajnoki
pontszerző helyezéseikért. A 2017-es
év a minőségi munka fejlődésének jegyében zajlik. Versenyzőink folytatták
az elmúlt évben megkezdett sikeres
versenysorozatot „fedett pályán már
magyar bajnokunk is van.” 1
A A tizenkét versenyzővel képviseltette magát a Serdülő és jonc
rszágos Atlétikai
ajnokságon.
ozori éter az joncok 1000 m es
akadályán harmadik, 000 m en a
negyedik helyet szerezte meg. lett
az első A os atléta, aki Aranyjelvényes inősítést kapott. 000 m es
gyaloglásban Hanzlik evente harmadik lett. ámosi ilán a serdülők
00 m es versenyében futamát nyerve új egyéni csúccsal a tizenegyedik
helyen végzett, míg ichl Sebestyén
a 00 m es távon nagyszer egyéni
csúcsot futott.
A kők tis atléták is
ichl Sebestyén, ámosi ilán, ovotni ászló, övér evente, olyán dám és
Szi enedek alázs
kimagaslóan
szerepeltek Székesfehérvárott a
01 . évi iákolimpián, a . korcsoportban olimpiai bajnokságot
nyertek csapatban, egyéniben ichl
Sebestyén a harmadik helyet szerezte meg.
A szenior atléták évek óta kiváló
eredményeket érnek el a A atlétikai szakosztályának színeiben. incs
hazai és nemzetközi verseny sabai
gota, Sándor éter, ályka éla,

agy Szilveszter, i j. agy Szilveszter
és aragó ászló sikerei nélkül. „A
Speciális Dobószámok Európa Bajnokságán Nagy Szilveszter évek óta
az egyik legeredményesebb TAC-os
dobóatléta. Versenyenként legalább
nyolc számban indul, nemcsak versenyez, de a szenior atlétákat is ő fogja
össze a szakosztályban.” 14
Az atlétika napjainkban egyre népszer bb sportággá vált köszönhetően a sok helyi és országos versenynek, sportágat népszer sítő, illetve
választó eseménynek. bben ata
városa is jeleskedik. Ki ne ismerné
a tatai Minimarathon, a tófutás, a
szilveszteri futás, a különböző emlékversenyek emlékezetes sikerességét yerünk atléták
Forrás:
1. Az atlétika rövid története, masz.hu
2. Sportszertár. wordpress.com/atlétika_történet.hu
3. A Magyar Atlétikai Club krónikája 18752000, Budapest 2000, 9-10. o.
4. Tata-Tóvárosi Híradó, 1908. 33. szám 4. o.
5. U.o. 1921. 22. szám 6. o.
6. Tata szelet, a Tatai Helytörténeti Egyesület
kiadványa 2015. oldalszám megjelölése nélkül
7. Körmendi Géza-Süttő Olivér: Sportegyesületek és sportélet Tatán 1910-1985, Kiadja a Tatai Atlétikai Club 1987. 38. o.
8. U.O. 43. o.
9. Ádám Sándor kézirata 3. o.
10. Körmendi Géza-Süttő Olivér: Sportegyesületek és sportélet Tatán 1910-1985, Kiadja a
Tatai Atlétikai Club 1987. 60. o.
11. U.o. 77. o.
12. Tatai Polgármesteri Hivatal honlapja,
2013. szeptember 3.
13. Sándor Péter szakmai levele 1-2- o.
14. Városkapu, városi újság, 2014. augusztus
27. 8. o.

A Kőkúti Általános Iskola 2017.évi diákolimpiai bajnok atléta csapata
elkészít tanárok: aál Szabolcs és zina László
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yárlátogatáson ranciaországban

egy l p ssel m de k el tt
Nágel Balázs 2008 óta foglalkozik norvég fűtőpanelek értékesítésével. Vállalkozása, a Nordart Kft. 2010-re a magyarországi elektromos fűtési piac legsikeresebb szereplője lett.
Fejlődése azóta is töretlen, cégének forgalma évről évre
40%-kal növekszik. Hazánkban elsők között kezdett el internetes marketinggel foglalkozni. Felismerte, hogy más módon
kell üzletelni, mint korábban. Nem fél kockáztatni, nyitott az
újdonságokra, és folyamatosan képezi magát. Az üzleti életben szerzett tapasztalatait júniusi lemondásáig a városvezetésben is kamatoztatta.
Munkahelyi elfoglaltságra hivatkozva mondott le önkormányzati
képviselői mandátumáról. Mi áll
d ntése hátterében?
Az elm lt időszakban nagyon keveset voltam Tatán, havonta két-három alkalommal külföldre is utaztam
vállalkozásom ügyei miatt. közben
nem tudtam úgy ellátni önkormányzati feladataimat, ahogyan szerettem
volna, és ahogyan azt a képviselői hivatás megköveteli. éldául egy előző
nap összehívott rendkívüli testületi
ülésen nem tudtam jelen lenni, ha
éppen külföldön tartózkodtam. A
körzetemben folyó munkákat is sokszor csak a háttérből irányítottam,
nem tudtam bennük izikailag részt
46

venni, ebből elég sok belső kon liktusom adódott. Így nem szerettem
volna folytatni, ezért döntöttem a
lemondás mellett. Ha valamit csinálok, akkor igyekszem azt a lehető legjobban, nem tudok semmit félvállról
végezni.
ben, amikor elindult az nkormányzati választásokon, nem
látta előre, hogy ez a feladat menynyi munkával jár majd?

Sok minden változott az elmúlt
években. Akkoriban három alkalmazottam volt, Tatán volt a telephelyünk, a fővárosban pedig a bemutatótermünk. Azt gondoltam, hogy míg
világ a világ, ez a vállalkozás szépen

fog m ködni ilyen formában. Az elm lt egy két évben azonban olyan
mértékben fellendült a piac, amilyenre mi sem számítottunk. Minket
is meglep, hogy forgalmunk évről
évre 40 kal nő. dőközben bekerültem a norvég gyártónknak először
fejlesztési, majd európai marketing
részlegébe is. z ugyancsak többletfeladatokkal jár, hiszen a kinti cég is
hatalmasat fejlődött. emcsak azért,
mert olyan jól csináljuk, hanem azért
is, mert egyre többen döntenek gy,
hogy nem szeretnének gázzal f teni,
és keresik az alternatív lehetőségeket. 014 ben, amikor megkeresett
olgármester r, hogy iatal vállalkozókkal szeretné színesíteni csapatát
– olyanokkal, akik másféle tapasztalatokkal rendelkeznek –, úgy gondoltam, hogy belefér az időmbe. l
gyorsan mondtam igent. élszer
lett volna elbeszélgetni olyan képviselőkkel, akik hosszabb ideje látják
el feladatukat. Hiszen ez a munka
nemcsak abból áll, hogy időként felmérem az igényeket a körzetben, és
részt veszek a testületi és bizottsági
üléseken. ostanra jutottam el oda,
hogy döntenem kellett, nem szabad így nekiindulnom a szeptember
elején kezdődő szezonnak, mert az
egyik a másik rovására menne.
TATAI PATRIÓTA
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Mivel foglakozik a Nordart,
kell tudni a termékeiről?

mit

lektromos f tőpanelek értékesítésével foglalkozunk. A radiátorokhoz hasonlóan ezek is falra szerelhetők, beépített termosztáttal,
elektromos vezérléssel rendelkeznek. orvégiában öt gyártó cég van,
mi ebből négyet képviselünk. inden, ami a skandináv f téstechnikára jellemző, nálunk megtalálható.
Termékeink között minimális eltérések vannak, elsősorban programozásban, kivitelben és minőségben
különböznek. A legdrágábbak igen
komoly technológiával felszereltek
és digitális programozásúak, vannak
okostelefonról, i i ről is vezérelhetők, ezeket modern épületekbe és a
távvezérlés lehetősége miatt nyaralókba ajánljuk. agy előnyük, hogy
már távolról elindíthatjuk a f tést,
és mire odaérünk, már meleg van.
Ezen eszközök segítéségével láthatjuk, hogy m ködik e a f tés, hány
fok van, stb.. annak olyan termékeink is, amelyek f téstechnikailag
nagyon jók, ám egyszer vezérlés ek, letisztultak. zeket időseknek
és azoknak szoktuk ajánlani, akik
állandó hőmérsékletet szeretnének.
Alacsonyabb árfekvés termékeink
ugyancsak alkalmasak önálló f tésre, ezeknek azonban lehet kisebb
hátrányuk, lassabban adják a meleget vagy több áramot fogyasztanak.
Amikor segítünk az ügyfélnek kiválasztani a legmegfelelőbb f tőpanelt, mindig onnan közelítjük meg
a kérdést, hogy hol szeretné használni, mekkora az a helyiség, mik az
épület izikai paraméterei, milyen a
szigetelés, milyenek a nyílászárók.
Tudnunk kell pontosan, hogy mit
szeretne f teni. indig azt a terméket ajánljuk, amelyik m szakilag a
legalkalmasabb, legjobb az adott térbe. zután következnek az egyéb igények, külső megjelenés, vezérlés és
egyebek. lektromos padlóf téssel
is foglalkozunk, egy lengyel gyártóval állunk kapcsolatban. k harminc
éve vannak jelen a piacon, folyamatosan fejlesztik cikkeiket. ültéri
termékeink is vannak, amelyek utak,
járdák f tésére alkalmasak, ez ugyan
kisebb szegmense pro ilunknak,
ám egyre keresettebb. rtékesítésünk kilencven százaléka a norvég
f tőpanelek eladásából származik.
ivel urópában a lakosság arányaihoz képest az elm lt öt évben
mi adtunk el a legtöbbet, a gyártók
megkerestek minket, hogy foglalkozTATAI PATRIÓTA

zunk a többi ország marketingjével
is. anácsadóként több helyen is jelen vagyunk. ekünk köszönhetően
vannak termékfotók, dizájn pályázatot is hirdettünk már. A gyártókkal
napi kapcsolatban vagyunk, m szaki
paraméterekben is ki szokták kérni
a véleményünket. üszkék vagyunk
rá, hogy a ma már negyvennyolc országban létező, i i vezérlés panel
programozását gyakorlatilag mi terveztük, nagy vonalakban mi találtuk
ki. i csak a magyar ügyfeleknek
szerettünk volna többet ny jtani,
nem gondoltuk, hogy külföldön is
ilyen sikeres lesz. Norvég gyártóink
ma már bármilyen technikai jításuk van – nemcsak kikérik véleményünket, hanem hallgatnak is ránk.
Ez komoly elismerés és egyúttal
megnyugtató, hiszen hosszú távon
tudjuk a termékeket a magyar piaci
igényekhez alakítani.
ik a potenciális ügyfeleik?

Amikor b torokkal foglalkoztam,
mindenki azt mondta, könny neked,
mert b torra mindenkinek szüksége
van. a azt mondják, azért könny
nekem, mert mindenki f t. z így
egyáltalán nem igaz, nincs mindenkinek szüksége a mi termékeinkre.
gyfeleink jellemzően a
év közötti korosztályból kerülnek ki, értik
és igénylik az újdonságokat, és ezt
hajlandóak meg izetni is. sak annak
adunk el, akinek valók a termékeink. rtékesítőink elküldik azokat az
ügyfeleket sokszor továbbirányítják őket máshova , akikről kiderül,
hogy nem való nekik a termékünk. z
nekünk etikai kérdés, amely a hoszsz táv jövőt biztosítja, mi senkire
nem sózunk rá semmit. ltalában
j építés vagy fel jított ma imum
0 100 négyzetméteres ingatlanokba vásárolják a f tőpaneleket. lyan
ügyfeleknek adunk el, akik nem szeretnének gázzal f teni, és fontosnak
tartják, hogy jól nézzen ki és komolyabban m szaki tartalommal bírjon
a falon lévő f tőtest. Az elektromos
f tés harmadannyiból kivitelezhető, mint a gázf tés. A rezsiköltsége
viszont magasabb, 10 1 év alatt ér
össze az üzemeltetés és a beruházás
költsége. inden termékünkre öt év
garanciát vállalunk, nem a gyártó, hanem mi. Ha az ügyfél három év után
jelentkezik, hogy gond van a termékkel, kérdés nélkül kicseréljük. Sokszor jártam úgy, amikor visszavittem
egy hibás vagy elromlott m szaki
cikket a boltba, hogy az ügyfélszol-

gálatnál azt próbálták bebizonyítani,
hogy én rontottam el. Nem hiszem el,
hogy egy világcég büdzséjébe nem
fér bele, hogy rögtön kicseréljék.
Ügyfeleink nagyra értékelik hozzáállásunkat, és jó szívvel ajánlanak
bennünket.
orábban egészen mással foglalkozott. Miért váltott, és miért épp
elektromos f tőpanelek értékesítésével kezdett foglalkozni?
lőadóm vész és zenetanár az eredeti végzettségem. Még diplomám
sem volt, már elkezdtem zenetanárként dolgozni a oncerto zeneiskolában. yolc évet töltöttem ott,
közben elmentem egy tanítványom
belsőépítészeti cégéhez is projektmenedzsernek, irodák, hotelek, üzletek berendezésével foglalkoztunk.
gy darabig együtt végeztem a két
munkát, aztán – amikor családot alapítottam – felhagytam a zenével és
az üzleti szférát választottam. elen
akartam lenni, akkor még csak egy,
ma már három gyermekem életében.
Amikor a cég átalakult, kiszálltam
és létrehoztam egy sajátot. 004 től
00 ig csináltam, de nem igazán
ment jól. özben megkerestek Szlovákiából, egy zeneiskola szakmai vezetését bízták rám. Aztán 00 ban
elindultam orvégiába szerencsét
próbálni . A zenével szerettem volna
elhelyezkedni, tanári vagy kántori
állást kerestem, de máshogy alakult.
sloban egy dizájn kiállításon megismertem az egyik norvég gyártónk
termékét, amely díjat kapott. Felvettem velük a kapcsolatot, fantáziát
láttam benne, gy gondoltam, hogy
lenne rá itthon kereslet. Nyitott kapukat döngettem. Magyarországon
épp nem volt importőrük. kkor már
nem voltam annyira biztos abban,
hogy külföldön kellene maradnom,
végül hazajöttünk, majd 00 ban
elkezdtük a norvég f tőpanelek értékesítését. Otthon kialakítottam az
irodát, kis mennyiségben rendeltem
árut, és megnyitottuk bemutatótermünket. Akkora siker lett, hogy
010 re a magyarországi elektromos
f tési piac legnagyobb szereplője lettünk. a is az egyetlen olyan cég vagyunk, amely kizárólag elektromos
f téssel foglalkozik.
Mi volt a sikerük titka?

004 ben, miután beléptünk az
urópai
nióba, koncepcióváltás
következett be hazánkban, elterjedt
az igényfelmérő jelleg értékesítés.
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zzel egy időben kezdett el teret hódítani az internetes marketing. Én is
nekiálltam autodidakta módon nézegetni, tanulgatni, majd alkalmazni
az új trendeket. Elmondhatom, hogy
hazánkban az első harminc vállalkozó között voltam, akik internetes
marketinggel próbálkoztak. özülük
ma már többen tanácsadóként dolgoznak, vagy oktatják, hogyan kell
sikerre vinni egy vállalkozást. 004
ben megváltozott a világ, megnőtt a
piac, megváltozott a marketing. Nagy
m lt , komoly ügyfélkörrel rendelkező cégek mentek tönkre, mert nem
tudtak alkalmazkodni a megváltozott
helyzethez. Azok a kisvállalkozások
vitték sikerre, amelyek felismerték,
hogy nem azon csapásirányok mentén kell üzletelni, mint az korábban
megszokott volt, a semmiből törtek
elő.
arketing kommunikációban
sajnos ott tartunk Magyarországon,
hogy még mindig azt magyarázzák
a kisvállalkozóknak, hogy marketingezni kell. z vicc, már 004 ben is
az volt. Rengeteget tanultam akkor,
esténként külföldi
eboldalakról,
videómegosztókról szedtem össze az
információkat. A nyugati országokban már 1 0 éve létezik marketing
kommunikáció, tőlük kellett megtanulni az aktuális trendeket, hogyan
lehet igényeket teremteni és vásárlásra ösztönözni. Rengeteg tréningen
vettem részt, később tanácsadókkal
dolgoztam együtt. i is az internetre helyeztük a legnagyobb hangs lyt,
így értük el, hogy termékünk egyik
pillanatról a másikra ismertté vált.
Nemcsak a marketing területén,
hanem a cégvezetésben is új szemléletmódot képvisel.

ó stratégának tartom magam, de a
mai napig nem igazán szeretek vezető lenni. Szívesen veszem körbe magam olyan emberekkel, akik a saját
pozíciójukban az általam meghatározott cél irányába tartanak, dolgoznak. Az elvárásaink közös elvárások.
Amikor felveszek valakit, azt nézem,
mennyire kiváló, és beilleszthető e
a csapatba. em szeretek senkit
noszogatni, hogy dolgozzon, szedje össze magát. Kollégáim olyanok,
akiket nem is kell. Ezt természetesen
honorálom is, nálunk nagyon komoly
bérek vannak, európai viszonylatban
is. élunk nem feltétlen az, hogy tovább növekedjünk, hanem az, hogy
fejlődjünk, és hossz távon fenntartható legyen, amit csinálunk. Fontos
az is, hogy mindegyik kollégám el48

érje személyes célját. iszonylag kis
létszámú cég vagyunk kilenc kollégával, így erre könny oda igyelnünk.
Nem vagyok híve annak, hogy minél
több ember végezzen minimálbérért
munkának látszó tevékenységet. Azt
pártolom, hogy néhány kiváló szakember személyes célját megtalálva,
teljes tudását beletéve dolgozzon a
közös siker érdekében.
Mik az Ön személyes céljai?

A cégen keresztül elértünk mindent, amit lehetett. ármikor meg
tudom tenni, hogy kiszállok, de amíg
örömömet lelem benne, addig csinálom. an sok ötletem a zenével és
agostyáni kertünkkel kapcsolatban
is, ahol gyümölcsfáink vannak, és
gyógynövényeket termesztünk. öbbek között szappant, levendulaolajat, pálinkát készítünk. ármelyikből
pillanatokon belül üzletet tudok csinálni, mihelyst arra időm és lehetőségem van, de ennek nem most van
itt az ideje.
Ezt értsem úgy, hogy bármilyen
terméket adnak Nágel Balázs kezébe, pillanatok alatt sikerre viszi?

Amíg a világ túl nagyot nem változik, addig azt tudom mondani, igen.
Ha mondjuk m anyag kerti törpét
árulnék a csapatommal, akkor is
olyan vállalkozást tudnék m ködtetni, amely átlagon felüli életszínvonalat biztosítana. yilván ehhez
megvannak a megfelelő koncepciók.
ddig bármilyen terméket vettünk
fel a palettánkra, abból lett valami.
Hogyan hatott a cégre az építőipar
fellendülése?

orábban ezt a kérdést gy tették fel: – Hogyan hatott rátok a válság 00 ban indultunk el, amikor
elmondtuk, hogy mibe kezdtünk,
mindenki hülyének nézett
álság
van, most indulni egy új termékkel?!
Mi nem foglalkoztunk a kritikákkal,
és ma sem foglalkozunk azzal, hogy
mennyire fellendült az építőipar. i
a prémium szegmensben üzletelünk,
amely nem változik, ha csak valami
óriási megrendülés nem történik.
Amit jelen pillanatban érzékelünk az
az, hogy a családi házat építő ügyfelek nem hirtelen szeretnék megoldani a f tést, hanem már a tervezés
időszakában megkeresnek minket.
z nekünk is jó, mert már nyolc kilenc hónapot látunk előre.

Oslói kiköt ben

Tulajdonképpen tatai vagy budapesti cég a Nordart?
A cég alapvetően budapesti. nnek
az az oka, hogy a külföldi cégek, amikor arról döntenek, hogy odaadják-e
a disztrib tori jogot, igyelembe veszik, hogy az adott vállalkozás mekkora méret városban van, és hol
lesz majd a bemutatóterem. agyarország esetében a budapesti üzletet
preferálják. Ugyanakkor tataiak is
maradtunk, hiszen a vállalkozás operatív része mindmáig itt m ködik,
a raktárunk és a másik bemutatótermünk is itt van. Az ipar zési adó
nagyobb részét is atára izetjük, ez
prioritás nálunk.
Úgy tudom, szigorú időbeosztás
szerint él.

Nálam egy nap negyvennyolc órából áll, bele kell férnie mindennek.
A munkán kívül a családomra és a
kikapcsolódásra is kellő időt szánok.
lykor én is megdöbbenek, amikor
rápillantok a naptáramra, mi minden
van beleírva. éldául amikor esten
vagyok egy napot, munka mellett
arra is jut idő, hogy elmenjek gitárórára. A gyerekeimet is gyakran viszem iskolába vagy különórára. íg
mások 4 napra terveznek előre,
én 10 napra. Ha valaki időpontot
kér tőlem, legjobb esetben
nap
múlva tudunk találkozni. Nem azért,
mert annyira fontos ember vagyok,
hanem azért, mert tisztelem azokat az embereket, akikkel korábban
egyeztettem, időpontot nem változtatok, nálam ez elvi kérdés.
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ESZEM-ISZOM
fotó: Hotel Kiss

petrezselymes-vajas zöldkagyló salátával
Elegáns környezetben,
ingyenes parkolással és
izgalmas ízekkel várja
a HOTEL KISS****
À la carte Étterme Tatán!
Kóstolják meg a petrezselymes-vajas
zöldkagylót salátával, vagy válasszanak
Kristóf Krisztián séf étlapjáról!

Hozzávalók 4 főre
• 40 darab zöldkagyló
• 10 dkg vaj
• fél citrom leve
• só
• egy csokor petrezselyem zöldje
• friss saláta
Elkészítés

A kagylókat hideg vízben megtisztítjuk. A vajat megolvasztjuk,
hozzáadjuk a kagylókat, és fedő alatt puhára pároljuk. Ízlés
szerint sóval, citromlével ízesítjük. Hozzáadjuk a petrezselyem
zöldjét és összeforgatjuk. Salátával együtt tálaljuk.

Jó étvágyat kívánunk!

TATAI PATRIÓTA
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