TATAI PATRIÓTA

A közelm lt eseményei, társadalmi
változások és hagyományok átalakulása oly nagymérvű, hogy ennek
mentése, megőrzése csak a közösség
tagjaival együtt lehetséges.
Valódi élmény, amikor ez az öszszefogás egy-egy témakörben megmutatkozik és képes az emlékeket
felidézni, a kíváncsiságot felkelteni,
valamint beszélgetéseket elindítani.
Jól tudjuk, hogy e sok kulturális
érték olyan közös kincs, amelynek
megőrzése, ápolása, bemutatása kiemelt feladatunk. A legfontosabb
mégis, hogy e hatalmas gazdagságot
együtt a iatalabb generációknak is
át tudjuk adni.

VEZÉRCIKK

Tatát kiváló környezeti fekvése,
természeti adottságai, kincsei a különböző korok emberének vonzó
helyszínné tették. Ezt jelzik a porhanyóbánya területén feltárt egyszerű
őskori közösségek otthonai vagy a
rómaiak egykori vízvezetékei, akik
egészségük megóvásáért Tatáról vezették maguknak az ivóvizet Brigetio
városába (ma zőny). A városban
ma is központi szerepet betöltő víz
energiáját a középkortól a 20. század
derekáig malmok segítségével hasznosították, amelyek ma is a városkép
meghatározó építményei.
Az első nagy átalakítás sigmond
király uralkodása alatt történt: nemcsak a vár építése, hanem a maga és
vendégei szórakoztatására megalkotott Öreg-tó is végérvényesen megváltoztatta a település arculatát. Az
idők folyamán a vár ata városának
szimbóluma lett. Falai magukon hordozzák a viharos évszázadok nyomait: kezdetben királyi mellékrezidencia volt, a török korban végvárrá vált,
az jkorban fő ri család gazdasági
központja és levéltárának otthona
lett, ma pedig mindezen időszakokat
bemutató múzeumnak ad helyet. E
múzeum alapjait az Esterházyak idején betelepített piaristák hozták létre, akik Tata városát a térség meghatározó kulturális központjává tették.
Az elődök által létrehozott építészeti emlékek, mindennapi használati eszközök és szakrális tárgyak,
a régészeti feltárások a kiállításon
válnak élővé. Ezért is volt számomra
kiemelkedő kutatási élmény a 2015.
évi ossuth téri feltárás. Az ásatás
eredménye jól szimbolizálja a város
fejlődését egy középkori alapokon
álló épület vált az újrainduló barokk
kori közösség központjává, hogy aztán átadja helyét a város történetében még sokszor megújuló központi
térnek. A feltárás során nyilvánvalóvá vált, hogy ata föld alatt rejtőző
múltja számos fontos és érdekes információt adhat a közösségnek.
seink azonban nemcsak m zeumba került tárgyi emlékeket, műemléképületeket hagytak ránk, hanem legalább ilyen fontos szellemi
örökségünk feltárása, megőrzése,
bemutatása is. Ennek gondozása,
gyűjtése a jelenben kiemelt közös
feladatunk. Nagy segítség, hogy Tata
városában számos olyan személy élt
és él ma is, akik azon fáradoznak,
hogy a település értékeit átadják a
jövőnek.
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Tatát különleges természeti adottságainak köszönhetően méltán emlegetik a izek árosaként is, hiszen háromszáz hektár vízfelülete van. elentősebb tavaink az
reg-tó, seke-tó, éti -as tó, erítő-tó, Asszony-tó és
a árosi-tó az év minden szakában vonzzák a természetkedvelőket és a szabadban sportolókat. Mindemellett a
halászat és a horgászat is komoly hagyományokkal bír
városunkban.
Tata és a víz, valamint a halak és a
halászat kapcsolata évszázadokra
nyúlik vissza, ezt korai írásos adatok is
bizonyítják. . lászló 1 0. évi számadáskönyvében található az a középkori emlék, amely szerint a tatai tavon
alkalmazott három halásznak tíz aranyért vásároltak halszállító szekereket. ata a királyi vadászatok egyik fő
helyszíne, Mátyás király legkedvesebb
vadászterülete volt. Mátyás emellett
halászati ünnepségeket is rendezett
az reg-tavon, amelyet sigmond király főként haltárolási célból létesített.
A tó kiváló vízminősége a tervszerű
halászatot is lehetővé tette, amely az
Esterházyak idején élte fénykorát.
Az
reg-tó
agyarország egyik
legidősebb mesterséges tava, amely
TATAI PATRIÓTA

még a honfoglalás előtt jött létre az
Által-éren épített völgyzárógát segítségével. A tavat a középkorban is használták és folyamatosan bővítették.
ata 1 2 -ben az Esterházy család
birtokközpontja lett. a is meglévő tórendszere a 1 . században alakult ki a
környék mocsarainak lecsapolásával.
Az reg-tó maihoz hasonló formáját
Mikoviny Sámuel neves vízrendezési
mérnök tervei alapján alakították ki.
A tavat az Esterházy uradalom részeként halastóként használták, s ez a hagyomány a következő századok során
is megmaradt. Az 1 00-as évek elejétől az reg-tó lehalászása igazi közösségi eseménnyé vált. ésőbb évtizedeken át szünetelt ez a hagyomány,
2001-ben a atai ezőgazdasági rt.,

amely a rendszerváltástól 2016-ig volt
a tó gazdája, visszahozta ezt a jellegzetesen tatai, a mai napig népszerű és
egyedülálló látványosságot. A tó, melyet körbeölel a város, 1
óta a ramsari egyezmény védelmét élvezi.
Az Angolkertet 1 3-ban öhm
Ferenc mérnök építette. A kert kialakításának kedvezett a feltörő források vize, a természeti környezet és a
seke-tó, melyet az ott működött enő-malom tulajdonosáról neveztek el.
A huszonhárom hektáros, hangulatos
tavat két kis szigettel a hajdan bővizű
források vizével hozták létre, s máig
igazi horgászparadicsom csakúgy,
mint a erítő-tó, amelyet 1 61-ben a
tatabányai szénbányák az Öreg-tó védelme miatt építettek. Az elsődleges
szempont az volt, hogy az Által-ér itt
tegye le hordalékát. Mivel a fák kivágása nélkül hozták létre, megmaradt a
mederben minden olyan természetes
b vóhely, amely kedvelt élőhelye a
halaknak. A jelenlegi meder rengeteg
természetes akadót rejt, beszámolók
szerint a 0-as években fogtak a erítő-tóban h sz kiló feletti pontyot és
negyven kiló feletti harcsát is, de mindig híres volt süllő állományáról is.
ára a erítő-tó elsődlegesen a horgászokat szolgálja, és igen népszerű a
pecások körében.
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Dobroszláv Lajos Halászat c. festménye (1950)

A halászhagyományokhoz kapcsolódóan a szakmához kötődő oktatásnak
is van tatai történelme. Városunkban
a halászoktatás 1 0 januárjában indult el, a ajkról áthelyezett végzős
halászosztállyal. Helyszíne az akkor
jonnan épített iófa utcai ezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző ntézet volt, ahol felmenő
rendszerben zajlott a nappali, a levelező, illetve az esti felnőtt képzés
is egészen 2006 j niusáig, amikor
központilag megszüntették a nappali rendszerű halászoktatást. Az első
években a tanítás rendje három hét
elmélet és hét hónap gyakorlat volt. A
gyakorlatot a diákok ösztöndíjasként
a lakóhelyükhöz közel lévő halgazdaságban töltötték. A mai duális oktatás
elődje igyelhető meg ebben a rendszerben. A hetvenes évek végétől teljes iskola rendszerű oktatásban folyt
a tanítás, eleinte egy hét elmélet, egy

6

hét gyakorlat, majd a nyolcvanas évektől három nap elmélet és két nap gyakorlat volt az oktatás rendje. Az iskola
1 3-ban a tantestület tiltakozása ellenére, de a pártbizottság határozott
akarata alapján felvette a Dobi István
ezőgazdasági és
lelmiszeripari
zakmunkásképző nevet, amelyet
egészen a rendszerváltásig viselt. Az
órákon az elméletet Lajkó István tanár
úr, a gyakorlatot pedig Károly Gábor
tanár r oktatta t lnyomó részben. A
nagyobb létszámú osztályoknál, ahol
csoportbontásra volt szükség, bekapcsolódott a tanításba aknics oltán
és Tóth László is. Magyarországon
ez idő alatt a halászoktatás kizárólag Tatán folyt, a tanulók nagy része
a halászdinasztiákból került ki, nem
egy esetben a nagyapát, apát és az
unokát is atán képezték. A hetvenes
évek végétől a gyakorlat nagy részét
a Tatai Állami Gazdaságban, a Réti-, a
Ferencmajori-, illetve az Öreg-tavon
teljesítették. 1
-1
-ben saját tanüzemként az Agostyáni-tó (jelenleg
ómai-tó), 1 1-től pedig a éti -as
tó adta a gyakorlatok helyszínét. A
tanulók teljes körű halgazdálkodást
folytattak, mindennemű munkát maguk végeztek szaktanári irányítás mellett. Azokat a témaköröket, amelyeket
itt helyben nem tudtak gyakorolni
(temperált vizű halszaporítás, angolna-, pisztrángtenyésztés ) napi beosztás keretében különböző helyeken
végezték (Dinnyés, Százhalombatta,
alatoni algazdaság) együttműködési megállapodás keretében. 2002-ben
egyesült a ezőgazdasági és lelmiszeripari zakmunkásképző ntézet

és a ávorka ezőgazdasági zakközépiskola. A ávorka ándor ezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
három éve megkapta ugyan a nappali
rendszerű halászoktatás lehetőségét,
de jelentkezők hiányában nem tudták
elindítani a képzést.
Az reg-tavi agy alászat név már
az 1 00-as évek elején is felbukkan a
híradásokban jól érzékeltetve, hogy a
tó halászatát mindig is megkülönböztetett igyelem kísérte, nem csupán a
szakma részéről. A hálóvetés idővel
társasági eseménnyé vált, s ez a hagyomány elevenedik fel 2001 óta jra.
A ma már reg-tavi agy alászfesztivál néven futó rendezvényt minden
év októberében több ezer érdeklődő
keresi fel. Az esemény a kulturális és
gasztronómiai élmények mellett tisztelettel adózik a tatai halászat emléke
előtt felelevenítve a nagy m lt , nehéz
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szakma hagyományait. Így nem véletlen, hogy az esemény fő attrakciója
minden évben az országban egyedüli,
sehol máshol nem látható, négyszáz
méteres húzóhálós kerítéssel végzett
látványhalászat.
A magyar állam az öreg-tavi halgazdálkodási jog haszonbérbe adására
nyilvános pályázatot írt ki 2016 áprilisában. A felhívásra az nkormányzat
cége a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. és a
atai porthorgász és örnyezetvédő
Egyesület közösen létrehozott Polgári
Jogi Társasága nyújtott be pályázatot.
Az eredményes szereplés érdekében a
felek között polgári jogi társaság alapítására vonatkozó szerződés és polgári
jogi szerződés jött létre. ivel eredményesen szerepeltek a pályázaton,
tizenöt évre elnyerték a halgazdálkodási jogot. 201 -től már a atai regtó Halászati Kft. látja el ezt a feladatot
az Aranyponty rt. szakmai együttműködésével. Karsainé Haris Hajnalka, a
cég ügyvezető igazgatója ezzel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy Tata
Város Önkormányzata korábban már
a Magyary-tervben rögzítette, hogy
fel kívánja eleveníteni és meg akarja
őrizni a város történelmi hagyományait, s ezen belül oktatásra épülő és
foglalkozást teremtő halgazdálkodást
szeretne folytatni
ez indokolta a
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. megalapítását. A ft. létrehozásával ata sokat
nyert, hiszen jó irányba mutat, hogy
a haltelepítésekkel közvetett módon a
tó vízminőségének javulását érték el.
A cég halőreinek folyamatos ellenőrzése következtében a tópart biztonságosabb lett. Minden tetten ért orvhorgász ellen rendőrségi feljelentést
tettek. Az öreg-tavi halgazdálkodásba
a vár árokrendszerét is bekapcsolták,
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megkezdődött a várárok meg jítása
mederkotrással, a növényzet áttelepítésével, a hidak, zsilipek és telelők
rendbetételével. 201 októberében
a helyi halászhagyományokat szem
előtt tartva rendezték meg az reg-tavi Nagy Halászfesztivált, amelynek
ideje alatt ismét volt akciós halvásár a
várárokban. Az ügyvezető a jövőbeni
feladatokkal kapcsolatban elmondta:
élunk a lehalászás minél nagyobb
hatásfokú lebonyolítása és a halvásárlási lehetőség folyamatossá tétele.
Emellett több erőforrást csoportosítunk a várárok karbantartására, állagmegóvó felújításra, hiszen a tatai
Öreg-tó valóságos ékköve a városnak
és Magyarországnak.
A halászati tevékenység jraindításának köszönhetően a tó tisztasága és
ökológiai egyens lya a nyári időszakban is nagyon jó volt. A víz minőségének jelentős javulásához nagyban
hozzájárul a halgazdálkodás. Ezzel
kapcsolatban Lévai Ferenc, az Arany-

ponty rt. vezérigazgatója elmondta
A halászati jog elnyerését követően
kettős célunk volt, az egyik a haltermelés, amely egyébként is komoly
hagyományokkal rendelkezik, a másik
pedig a vízminőség javítása. A hal nélküli világban a tavak tönkremennek,
hiszen gazdátlanul maradnak, ráadásul az Öreg-tó nehezebben is kezelhető, az itt telelő vadludak által bejuttatott szerves anyag mennyisége miatt.
A tó igazi természetvédelmi, jóléti szerepének betöltéséhez megfelelő vízminőség is kell, ennek alapja pedig a
tökéletes ökológiai egység, amelynek
az a feltétele, hogy a vízben lévő növényeknek fogyasztói legyenek, így csökken a szerves anyag mennyisége és
tisztul a víz. Ennek a természetes körfolyamatnak kulcsszereplői a halak,
ők a fogyasztók, akik folyamatosan
mozgásban tartják a tómedret, nem
engedik felszaporodni az iszapban a
gázokat, így segítik a jó vízminőség kialakulását és fenntartását.
Jelen írás születésének idején már
javában folyik a tervszerű lehalászás,
az eddigi eredmények azt mutatják,
hogy a Tatai Öreg-tó Halászati Kft.
halászati tevékenységének első évét
sikeresen zárja. A megfelelő méretű,
egészséges halak, elsősorban pontyok
pedig az év végi ünnepeken számos
tatai család asztalára felkerülhetnek.
A tatai halászat több évtizedes történelemkönyvébe új fejezetek születnek a 21. századtól kezdve. A izek
Városa” büszkén tiszteleg a régiség és
a hagyományok előtt, s öröklött értékeit óvja nemcsak magának, hanem a
jövő generációinak is.
Á
há Ágnes B
fotók: Ábrahám Ágnes Barbara,
Kuny Domokos Múzeum archívuma
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A Nemzeti Kastélyprogram keretében megújul a tatai Esterházy-kastély. A számos jelentős történelmi eseménynek otthont adó
épületegyüttes rekonstrukciója régóta váratott magára. A 201 -ben indított állami
programnak köszönhetően azonban rövid
időn belül újra régi fényében pompázhat
Tata egyik emblematikus épülete.

A kastély látványterve
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fotó: Bálint György

A kétszázötven éves épületegyüttes helyreállítása a Nemzeti Kastélyprogram keretében valósul meg. A
magyar kormány 2015-ben hirdetett
programjában harmincöt kiemelt jelentőségű, a nemzeti örökség részét
képező kastély fejlesztését kezdte el
mintegy ötvenöt milliárd forintból,
amelyet európai uniós forrásból, valamint a központi költségvetés 201 201 között elkülönített részéből
biztosítanak. Az épületek j funkciókkal gazdagodnak, hogy megfeleljenek a mai kor turisztikai elvárásainak. A fel jítások során hangs lyt
fektetnek arra, hogy a kastélyok a
későbbiekben a helyi igényekhez
igazodva működjenek és hossz távon nyereségesek legyenek. A programot a Miniszterelnökség Nemzeti
Kastélyprogramért és Nemzeti Várprogramért felelős miniszteri biztosa felügyeli.
Az állami tulajdonban lévő épület rekonstrukciója évekig váratott
magára. Az önkormányzat ez idő
alatt minden követ megmozgatott,
hogy az állam ne hagyja veszni az
ingatlant, amely a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési onpro it ft.
kezelésében áll. A város vezetése
nagy örömmel fogadta a magyar kormány kezdeményezését, amelynek
első ütemében kapott helyet a tatai
kastély rekonstrukciója. 2016 májusában kezdődött meg a fel jítás,
először a tetőn végeztek állagmegóvási munkálatokat hazai forrásból.
A második hamarosan induló szakaszban uniós forrásból teljesen feljítják a főépületet, valamint a kiskastély déli szárnyát. A projektben
megújulnak a fedélszerkezetek és
tetőhéjazatok, valamint a hőszigetelés és a nedvesség elleni szigetelés.
Továbbá helyreállítják a homlokzati nyílászárókat és a megmaradt
barokk ablakszárnyakat, és korszerűsítik az épületgépészeti rendszereket. A földszinten padlófűtést,
az emeleten pedig konvektív fűtést
alakítanak ki. Az egykori kápolnát
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is felújítják, amelyben a kapucinus
zárdafőnök misézett, amikor . ároly és felesége 1 21-ben a vesztes
budaörsi csata után megszállt itt. A
felújítás során restaurálási munkálatokra is sor kerül, amely többek
között érinti a táblás parkettákat és
faburkolatokat, a nyílászárók vasalatait, rácsokat és korlátokat, a festést
és stukkókat. Rekonstruálják még
a kápolna ólomüveg ablakait és a
fürdőszoba márvány burkolatát is.
A helyreállítás részben a parkra is
kiterjed elsősorban a főépület és a
kiskastély közti belső udvart rendezik történeti források alapján, az itt
található oroszlános k ttal együtt. A
projekt egyik leglátványosabb eleme,
hogy a sárga kastély visszakapja régi
színét, a falkutatások során ugyanis
hat rétegben fehérre festett homlokzatot tártak fel. A jövőben fehér színben pompázik majd az épület kétsoros hódfark piros tetőhéjazattal. A
toronycsúcsok pedig rézborításúak
lesznek. A beruházás költsége másfél
milliárd forint, de ahhoz, hogy a teljes épületegyüttes elnyerhesse régi
pompáját, további hárommilliárdra
van szükség.
A tervek szerint a déli szárnyban
látogatóközpontot alakítanak ki,
amelyhez rendezvényterem is kapcsolódik, így esküvőknek, családi
programoknak is otthont ad majd
az épületegyüttes. A termekben az
Esterházy család női tagjainak élettját felidéző kiállítást rendeznek
be. Továbbá diplomáciatörténeti
tárlaton mutatják be a kastély szerepét a magyar történelemben, hiszen
számos jelentős esemény zajlott itt, a
késő barokk stílusban, Fellner akab
tervei alapján 1 60 és 1 6 között
épült kastélyban. Az építészt Esterházy iklós (1 11-1 65) testőrkapitány bízta meg, miután 1 62-ben
megkapta a tatai és a gesztesi birtokot. A mintegy háromezerötszáz
négyzetméteres épületegyüttesből
kiemelkedik az egyemeletes saroktornyos főépület, amelyet nyugat fe-

lől a földszintes kiskastély és a hozzá
kapcsolódó melléképületek ölelnek
körül. Ezek kapcsolták a kastélyhoz Balogh Ferenc jószágkormányzó 1 51-ben épített lakását, amely
szintén a híres építész munkájának
gyümölcse ugyan gy, mint a művészetileg nagyon értékes kocsiszín kis
épülete. A kastélypark területe tizenhatezer négyzetméter.
1 0 -ben a napóleoni harcok elől
ide menekült I. Ferenc osztrák császár és magyar király feleségével Mária Ludovika királynéval. Az uralkodó itt írta alá a napóleoni háborúkat
lezáró bécsi, más néven schönbrunni
békét. Az 1
- -es szabadságharc
idején itt éjszakázott Windisch-Grätz
tábornagy és Haynau hadvezér is.
1
. május 2-án örgey Art r a kastélyban lévő főhadiszállásról indította meg csapatait Buda visszafoglalására. 1
-ben Ferenc ózsef osztrák
császár és magyar király, valamint II.
Vilmos német császár szállt meg az
épületben a Tata környéki “Császármanőver elnevezésű hadgyakorlat
idején. 1 21 októberében itt fogták
el az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt és feleségét az I. világháború
utáni sikertelen visszatérési kísérletük után. A kastély a . világhábor t
követő szocialista államosítás után
idegszanatóriumként működött, a
budapesti Lipótmezei Állami Elmeés Ideggyógyintézet egy részét költöztették ide, miután Lipótmezőt katonai célra vették igénybe a szovjet
csapatok. A kórház az 1 0-es évek
elején költözött ki az épületből, azóta
üresen áll.
A fel jítás alapvető célja, hogy a
leromlott állapotban lévő kastély állagát megóvják, élettel töltsék meg
falait, valamint, hogy a város és az
épület között intenzív kapcsolat alakuljon ki, kapui a tataiak és a turisták
előtt egyaránt nyitva álljanak. eméljük, jövőre már látható eredményei
lesznek a kastély felújításnak.
Pállné Bodonovich Ágnes
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orváth ábor, a Magyar onvédség 2 . Klapka
György Lövészdandárjának dandárparancsnoka egészen kis gyermekkorától katonai pályára
készült. égigjárta a ranglétrát, számos helyen
szolgált hazánkban és külföldön egyaránt. Négy
éve vezeti a tatai alakulatot, amelynek óriási
feladata van a NAT -tagságból eredő, nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek
végrehajtásában. andártábornok úrral nemcsak erről, hanem karrierjéről, családjáról, a határvédelemről, a terrorveszélyről, a toborzásról és a rínyi 202 programról is beszélgettünk.

TATAI PATRIÓTA

KÖZELKÉP
nem a feladatomat, hogy eredményes
tudtam lenni a rám bízott emberekkel. Csendesen mondom, és remélem,
nem hangzik kérkedésnek, a különböző pozíciókban talán sikerült annyi
tapasztalatot és olyan bölcsességet
szereznem, amelyre szükség is van
egy ilyen nagyságrendű katonai szervezet vezetéséhez.
Milyen parancsnoknak tartja magát? Melyek a jó katonai vezető ismérvei?

Dandártábornok úr tavaly átvette a
Magyar Honvédség sszhaderőnemi Parancsnokság szárazföldi haderőnemének vezetését. Mit takar ez
a beosztás?
A szárazföldi alakulatok rangidős
parancsnokaként helyettesítettem a
szárazföldi haderőnem főnökét, aki
külföldön folytatott tanulmányokat.
Ebben a pozícióban részt vettem a
missziós feladatok, valamint a többi szárazföldi alakulat tevékenységének irányításában. Ez a megbízás
mindössze tíz hónapig tartott, utána
visszavettem a tatai lövészdandár irányítását.
Mióta vezeti a Magyar Honvédség
. lapka yörgy övészdandárját? Hogyan került ebbe a pozícióba?

201 márciusa óta vagyok atán.
Elég hosszú volt az út idáig. Mind a
fegyvernememen, mind a haderőnememen, a szárazföldi csapatokon
belül vezettem csapatot, szolgáltam
törzsekben és oktattam. Mindemellett kellő mennyiségű külföldi együttműködésben szereztem tapasztalatot. Végig lépkedtem a szükséges
lépcsőfokokon, voltam szakaszparancsnok, századparancsnok, zászlóaljparancsnok, akadémiai oktató, vezérkarban szolgáló hadműveleti tiszt,
különböző nemzetközi vezérkaroknál, törzseknél szolgáló hadműveleti
ember, dandár törzsfőnök. Ezekben a
beosztásokban vezetőként kellő magabiztosságra és tapasztalatra tettem
szert. Mindig sikerült úgy teljesíte-
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ezérkari főnökünk, dr.
enkő
Tibor vezérezredes szavait idézném,
aki azt mondta
A parancsnok legyen szigorú, követelménytámasztó,
következetes, példamutató és emberséges. Ehhez hozzátenném még de
talán ez a felsorolásból is következik , hogy tartson lépést a katonai
szakma fejlődésével. ermészetesen
minden vezetőnek más a stílusa, de
ha az említett tulajdonságok között
megfelelő egyens lyt tartunk, akkor
nem véthetünk nagyot, és elnyerhetjük a beosztottak bizalmát. Másik nagy mesterem, dr. Végh Ferenc
vezérezredes, volt vezérkari főnök
mondta
Egy parancsnok igazából
harmadjára lesz parancsnok, először,
amikor kinevezik, azaz az elöljárói
megbíznak benne, másodszor, amikor maga is úgy érzi, parancsnok lett,
és harmadszor ez a legfontosabb ,
amikor már saját beosztottjai is parancsnoknak tekintik. Akkor vagyok a
legbüszkébb, amikor érzem, hogy katonáim megbíznak bennem, támogatják döntéseimet és maradéktalanul
végrehajtják. Nemcsak azért, mert
parancsot kaptak rá, hanem mert
meg vannak győződve arról, hogy így
helyes.

Hol tart most a karrierjében?
Figyelembe véve a Magyar Honvédség követelményeit és jellegét, elértem azt a minimumot, amit akartam.
Ez nem jelenti azt, hogy tökéletesen
elégedett lennék magammal, de azt
sem, hogy ha ez lenne a karrierem
vége, akkor elégedetlen lennék. Jelenleg olyan beosztásban vagyok és
olyan alakulatot vezethetek, amely
óriási megtiszteltetést és bizalmat
jelent. Sok katona vágyik arra, hogy
egyszer parancsnok lehessen.
Ön is arra vágyott, hogy minél nagyobb csapatot irányítson?

ár
iatalkoromban borzasztó
nagy ambíció volt bennem. Céltudatosan törekedtem arra, hogy karriert
fussak be. Olyannyira, hogy tizennégy
évesen felvételiztem az akkor még
létező középiskolai katonai kollégiumok egyikébe Egerben. Az ottani
Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban
jelesre érettségiztem. Akkoriban a
katonai kollégiumok növendékeinek
nem kellett felvételizniük a katonai
főiskolára, megfelelő tanulmányi
eredménnyel automatikusan felvételt
nyertek a kívánt szakra. Gépesített
lövész akartam lenni, Szentendrén
folytattam tanulmányaimat. Miért
nem vadászpilóta vagy mélységi felderítő katona A gépesített lövész az
az általános szakma, ahol ugyanúgy
kell tudni irányítani az összes többi fegyvernemnek, szakcsapatnak
a tevékenységét. Ezenkívül addigra
már láttam, hol tudnék az akkor még
magyar néphadseregben képességeimnek megfelelő munkát találni.
iválóan végeztem el a főiskolát, míg
évfolyamtársaim hadnagyként kerültek rendfokozatba, engem főhad-
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nagyként avattak fel a Kossuth téren.

yermekként mi vonzotta ebben a
hivatásban?
inden i gyermek életében vannak olyan pillanatok, amikor katona
szeretne lenni. Engem is, mint oly
sokakat vonzottak a látványos dolgok, a technikai eszközök, az egyenruha, az egységesség, az erő, amely
egy katonai szervezetből vagy egy
katona egyéniségéből sugárzik. Aztán
később, amikor jobban beleláttam
a hadsereg életébe, elkezdtem értékelni a kemény munkát, a szolgálati
hatalmat és a velejáró felelősséget.
Szembesültem azzal, hogy a magam
kis környezetében is képes vagyok
olyan hatást gyakorolni, úgy formálni a történéseket, hogy eredményeket érjek el. Egészen kicsi korom óta
katona szerettem volna lenni, pedig
nem származom katonacsaládból.
Gyöngyösön születtem, apai ágon a
felmenőim bányászok voltak, anyai
ágon pedig buszközlekedéssel foglalkoztak. Mindkét irányból ösztönöztek
arra, hogy kövessem elődeimet, de
engem a hadsereg érdekelt.
Számtalan helyen szolgált már belföldön és külföldön egyaránt. ontosan hol?

arrieremet Abasáron kezdtem,
utána Gyöngyös, Cegléd, Budapest
és Tata következett. Majd külföldön
szolgáltam, főleg rüsszelben. Aztán
megint Budapestre helyeztek, utána
zentendrén voltam az Altiszti Akadémia parancsnoka, onnan kerültem
ismét Tatára.

Az állandó költözés a családjától is
nagy áldozatvállalást követelt. k
hogyan élték meg?
Nagyon lényeges, hogy a katonák,
főleg a parancsnokok megfelelő családi háttérrel rendelkezzenek. Amikor karrierről, sikerről beszélünk, akkor általában az egyénről beszélünk,
de ennek elérése abszolút lehetetlen,
ha nincs az ember mögött támogató
család. Feleség, aki saját karrierjét is
képes feláldozni, hogy támogassa és
kísérje férjét, és gyerekek, akik szintén áldozatot hoznak, hiszen apjuk
hivatása olykor nekik is teher. Nem
könnyű négy év alatt négyszer iskolát váltani két országban. Gyerekeim
látták, milyen nehézségekkel, önfelál12

dozással jár a katonai hivatás, mégis
mindketten ezt választották, pedig
közvetlenül soha sem ösztönöztem
őket. A iam a orvinus egyetemre
járt nemzetközi tanulmányok szakra.
ost önkéntes műveleti tartalékos
itt a laktanyában, és külszolgálati beosztásra készül. A lányom is elkezdte
a Corvinus egyetemet, majd feladta
mondván, hogy nem az való neki, hanem a katonai pálya. Hosszú önkéntes műveleti tartalékosság után idén
felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző arára. isztjelöltként
készül arra, hogy engem kövessen.
Hol szolgált külföldön, és milyen feladatai voltak?

Három alkalommal szolgáltam
Brüsszelben, mindig más zászló alatt.
Először a agyar onvédség emzeti
Katonai Képviseletének európai uniós ügyekkel megbízott helyettese voltam. ásodik alkalommal már A
tisztként dolgoztam, a szervezet és
az Európai Unió katonai tevékenységének összehangolásáért feleltem.
Harmadszorra az Európai Unió Katonai Törzsében szolgáltam, katonai
koncepció és képességfejlesztésekért
felelős igazgatónak választottak meg.
Ezenkívül számos nemzetközi katonai tanulmányt is folytattam. Elvégeztem a francia szárazföldi törzs tiszti
iskoláját, pár évvel később a francia
hadsereg vezérkari akadémiáját is.
agasabb szintű katonai iskolákat
is kijártam, többek között Rómában.
yakorlásképpen kis időt anadában
is töltöttem egy ottani dandárnál.
át-e különbséget a külföldi hadseregek és a Magyar Honvédség között?

Minden hadsereg jellege hagyományaiban gyökerezik, s ez igen eltérő
az egyes országokban. Amiben nem
látok különbséget, az a hivatástudat
és a szakma iránti elkötelezettség.
Mindig is nagyon jól együtt tudtam
dolgozni a szövetséges tisztekkel,
mivel ugyanazokat az alapvető értékeket valljuk. A munkához való hozzáállás, a feladatnak való alárendelés
ugyanolyan. Mindenhol ugyanaz a katonai éthosz létezik.
Mióta van Tatán laktanya?

Régóta, ugyanis Tata Magyarország
egyik fő ütőereje mentén helyezkedik
el, Budapest körzetének egyik kapuja,
amely nyugati irányban tartja a kapcsolatot külfölddel. Elhelyezkedése
mindig is arra predesztinálta, hogy
itt valami fajta központi katonaság
legyen. Akár sigmond királyig viszsza tudjuk vezetni hagyományainkat,
de most inkább ne menjünk végig
a történelmen. Ami közvetlenül a
mi alakulatunkat érinti jogelődünk
hatvanhét évvel ezelőtt alakult meg
zékesfehérváron, előbb árbogárdra, majd ajra települt. A jelenlegi
laktanyába az 1 56-os forradalom és
szabadságharc után, 5 -ben költözött, ekkor vette fel a harckocsiezred
megnevezést. A rendszerváltás előtt
néhány évvel harckocsi dandár lett,
majd azt követően önálló gépesített
dandár, utána gépesített lövészdandár, könnyű lövészdandár, most pedig
lövészdandár. Elképzelhető, hogy a
jövőben jra gépesített dandár lesz
a technika, illetve a szerkezeti struktúra változása miatt. Éppen október
31-én koszor ztuk meg jogelődünk
emlékművét, mivel november elseje a
megalakulásának időpontja.
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nak. Úgy kell elképzelni, hogy egy
adott járőrben a rendőrök mellett
katonák is dolgoznak. A nehézséget
mint általában minden katonai tevékenységben a távollét, az időjárás,
a terepviszonyok okozzák. Nekünk,
katonáknak azonban ezek leküzdése
nem jelent akkora problémát. Ebben
az esztendőben az elöljárók segítségével sikerült olyan szolgálati feltételeket teremtenünk, amelyek nagyban
megkönnyítik a határ menti szolgálat
ellátást.
Hányan teljesítenek szolgálatot a
határon az alakulattól?

Mekkora a tatai lövészdandár?
alamivel több, mint ezer főnek
biztosítunk megélhetést. Ebben a létszámban nemcsak a katonák, hanem
a honvédségi közalkalmazottak is
benne vannak.
Melyek az alakulat fő feladatai?

A agyar onvédség valamennyi
katonai alakulatának alapvető feladata, hogy biztosítsa Magyarország
szuverenitását és területi épségét.
Békében az a feladatunk, hogy erre
készüljünk, katonáinkat képezzük.
Mivel alakulatunk az Észak-atlanti zerződés zervezetének katonai
erejéhez tartozik, nemzetközi együttműködésekben, szövetségi feladatokban is részt veszünk belföldön és
más szövetséges országok területén
egyaránt. Rendkívül fontos a békefenntartásban való közreműködésünk is, amelyet nemcsak szövetségi
kereteken belül, hanem azon kívül is
végzünk, például az E
-ben, illetve egyéb koalíciós szervezetekben.
Ezenkívül természeti, ipari katasztrófák és egyéb vészhelyzetek esetén közvetlen segítséget nyújtunk a
lakosságnak. Mivel a terrorveszély
sajnálatos realitása a mának, erre is
fel kell készülnünk, és az állam más
hatalmi szerveivel együtt részt kell
vennünk a megelőzésben.
Mekkora a terrorveszély Magyarországon?

Nem lehet pontosan megmondani.
Éppen túl vagyunk egy Nagy-Britanniában történt terrortámadáson. Vasárnap New Yorkban biciklistáknak
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hajtottak. Ha körülnézünk, látjuk,
hogy a szélsőségek képviselői bárhol
képesek arra, hogy védtelen embereket támadjanak meg, és félelemben
tartsanak. Mi többek között azért vagyunk, hogy az emberek ne éljenek
félelemben.
Hazánkat az egyik legbiztonságosabb országként tartják számon.
Dandártábornok úr szerint igaz-e
ez a megállapítás?

Innen a tatai dandárparancsnoki székből nincs akkora rálátásom,
hogy ilyen összehasonlítást tegyek.
Kétségtelen, hogy a biztonság nálunk
nagyobbnak tűnik, de ennek hatalmas ára van. Nézzük meg, hányan
teljesítenek szolgálatot a rendőr kollégákkal együtt a határon, hogy megakadályozzák a szélsőséges személyek átszivárgását. Hányan, mennyi
helyen és hogyan járőröznek katonai
rendész kollégáink Budapesten és az
ország különböző pontjain. ovábbá
azt is, hogyan készülünk fel itt a feladatokra más államhatalmi szervezetekkel együtt. Van létjogosultsága
annak, hogy azt mondjuk, Magyarországon biztonságban élünk, de a biztonságnak ára van.
Mi jelenti a legnagyobb kihívást a
határvédelemben?

Alapvetően nem határvédelmi,
hanem határbiztosítási feladatokat
hajtunk végre. Lényeges megkülönböztetni a kettőt. A rendőrség az első
számú határbiztosító, a mi katonáink
ennek a feladatnak a végrehajtásában
támogatják a rendőröket, ugyanis ők
tartóztathatnak fel, ők igazoltathat-

Ebben az esztendőben folyamatosan száz-kétszáz közötti létszámot biztosítottunk. Október végén
azonban alakulatunk jelentős részét
kivonták a határ menti feladatok ellátásából, mivel külföldi misszióra készülünk. Fontos az erre való kiképzés,
hiszen ott is helyt kell állnunk.
Hova készülnek?

A szárazföldi haderő rotációs terve
alapján jövő év februárjában alakulatunk Koszovóban átveszi a KFOR
ontingens arcászati artalék ászlóalj szerepét. Ezt azt jelenti, hogy a
helyszínen tartózkodunk, felkészülünk, és bárhol Koszovó területén
beavatkozunk, ha szükséges. Jelen
pillanatban az iraki kiképzést biztosító kontingensben is szolgálnak
katonáink, koalíciós keretek között
segítik a kurd erők kiképzését. Emellett a következő váltásban is nagy
létszámú kontingenst biztosítunk
Irakban. Ezenkívül Szomáliában, Maliban, Afganisztánban és másutt is
folyamatosan jelen vagyunk, de ezek
általában egyéni missziók, katonáink
nemzetközi törzsekben, parancsnokságokon vagy nemzetközi kontingensben látnak el feladatokat. övőre
katonaállományunk jelentős része,
közel négyszázan teljesítenek majd
külszolgálati feladatot.
Mennyire akadályozza az itthoni
feladatellátást, hogy ilyen sokan
szolgálnak külföldön? Érzik-e az
emberhiányt?
Ha nem éreznénk, az azt jelentené,
hogy sok plusz emberünk van, akinek
semmi dolga. Szerencsére kialakult
az önkéntes műveleti tartalékos rendszer. Ilyenkor behívjuk a tartalékoso13
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építünk a kollégák korábbi tapasztalataira. Igyekszünk rugalmasan reagálni a változásokra, megfelelően biztosítani a folytonosságot és kibővíteni
a felkészülést.
Mi alapján válogatják össze a miszszió tagjait?

kat, akik segítenek a helyi szolgálat
ellátásában, vagy olyan feladatok végrehajtásában, amelyek elengedhetetlenek egy alakulat életében, például a
leltározásban.
Miből áll a külföldi misszióra való
felkészülés?

A koszovói kontingens feladatköre
nagyon speciális, nemcsak katonai,
hanem rendőri rendfenntartói feladatokat is ellát. Mivel utóbbi nem része
általános kiképzésünknek, és egyik
alegységünknek sincs ilyen speciális
felkészültsége, elsősorban erre készülünk. Ugyanakkor arról is meg kell
győződnünk, hogy egyéni beosztásában mindenki tökéletesen el tudja-e
majd látni a feladatát, legyen az gépjárművezető, harcjárművezető, géppuskakezelő vagy írnok. Arra is fel
kell készíteni katonáinkat, hogy adott
esetben a rendőrséghez hasonlóan
tömegoszlatási, tömegkontroll tevékenységet kell végezniük. Ez összekovácsolást, összehangolást és plusz
kiképzést jelent, és akkor a nyelvről
még nem is beszéltünk.

eljönnek hozzánk, elmesélik milyen
sajátosságok tapasztalhatók a miszsziós területen, milyen fejlődések,
változások történtek, milyen fogások,
eljárások vezetnek a szolgálatellátás
sikerességéhez. Elég komplex a felkészülés.
Milyen hosszú egy ilyen misszió?

A agyar onvédségben általában
hat hónap egy külföldi misszió, de
vannak kivételek. Már említettem,
hogy a szárazföldi haderő rotációs
terv alapján működik, évekkel előre
tudjuk, mikor kerül sor az alakulatra.
Katonáink biztosak lehetnek benne,
hogy az adott időszakban missziós
feladatuk lesz. Ritkán érkezik derült
égből villámcsapásként a külföldi
szolgálat híre. lyan előfordul, és elő
is fordult ebben az évben, hogy bővült a koszovói kontingens létszáma,
ugyanis megváltozott a feladatrendszer. Az iraki kiképzést biztosító kontingensnél is több emberre lesz szükség a jövőben. Ezekben az esetekben

Megvannak a missziós szolgálathoz szükséges bemeneti követelmények. Ezek szigorúbbak, mint a hazai
feladatellátás követelményei, mind
izikailag, pszichikailag és szakmailag. Jelentkezés alapján töltjük fel a
kontingenst, azonban mostanság a
korábbiakkal ellentétben
számos
esetben előfordul, hogy bizony parancsra kell külföldre menni. Mindig
oda igyelünk arra, hogy a leterheltség
egységes legyen.
A Magyar Honvédség nagy erőkkel
toboroz joncokat. Milyen feladatra? Hol van rájuk nagy szükség?

Való igaz. Jelenleg több száz katonának tartunk nagyon kemény tízhetes kiképzést az alakulatunk bázisán.
Nem mind tataiak, más alakulatok
alapkiképzése is itt folyik összevontan. Ez egyrészt gazdaságosabb, másrészt így tudjuk biztosítani, hogy az
alapkiképzés egységes és szakmailag
megfelelő legyen. eméljük, hogy
az országos toborzás sikeressége és
eredményessége következtében még
több kiképzést folytathatunk vagy
folytathatnak más alakulatok. Számítunk arra, hogy megnő a katonai hivatás ázsiója is, és még többen fognak
hozzánk csatlakozni. A honvédség kötelékében ugyanis kiszámíthatóság,
megbecsülés, bajtársiasság, tisztelet
vár mindenkire. Az önkéntes had-

Helyben folyik-e a kiképzés?

A agyar onvédségben mindig
más katonai szervezet felelős az adott
kontingens összeállításáért, felkészítésért, megszervezéséért és a miszszió végrehajtásáért, jelen esetben ez
a mi katonai szervezetünk feladata.
Az egyéni és a kollektív felkészítést
is itt végezzük. Ezenkívül a parancsnoki állomány rendszeresen kiutazik
a missziós körzetbe, hogy átvegye
a tapasztalatokat. Az ott feladatot
végrehajtott katonai alegységek parancsnokai, szakemberei is többször
14
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erőre való áttérés kisebb hadsereget eredményezett, ezért elsősorban
szerződéses legénységi állomány
katonákra van szükségünk. Ezenkívül
tisztekre, altisztekre, akik már szerződéses állomány katonaként teljesítettek, ismerik a szakmát, őket belső
tanfolyamokon készítjük fel a komolyabb feladatra. Rajtuk kívül a civil
életből is várunk jelentkezőket, szakácsokat, tehergépkocsi-vezetőket,
egészségügyben dolgozókat és pénzügyeseket, minden olyan szakembert,
akinek a munkájára szükség lehet egy
gépesített szervezet fenntartásához.
Sok betöltetlen állás van a hadseregben, tessék jelentkezni, tessék kipróbálni, szívesen látunk mindenkit!
A lövészdandár a NATO-tagságból
eredő feladatokban is óriási szerepet vállal. gaz-e az a városi szóbeszéd, hogy Tatán AT központ
lesz?

Semmi olyan változtatásról, szervezet létrehozásáról nincs tudomásom,
amely szövetségi jellegű lenne. alán
azért alakult ki ez a szóbeszéd, mert
szövetséges katonák rendszeresen
jelen vannak körünkben. Az Amerikai Egyesült Államok Európában állomásozó erőinek beosztottjai, akik
rotációs rendszerben itt teljesítenek
külszolgálatot, velünk együtt hajtanak végre kiképzési feladatokat.
Alakulatunk a szövetség érdekében
sokrétű feladatot lát el, misszióktól
kezdve különféle védelmi feladatokig. Az alakulatnak például van olyan
része, amely meghatározott készültségi szinten folyamatosan szövetségi
feladat végrehajtására áll rendelkezésre, erről azonban nem beszélhetek. Katonáink számos nemzetközi
gyakorlaton vesznek részt a A
keretein belül és kívül is, az elmúlt
négy évben a környékbeli szövetségeseinkkel megszaporodtak a kiképzési
gyakorlataink. Az egyik alegységünk
idén három hónapos közös kiképzési
feladatot hajtott végre a A -szövetséges Észtországban a Visegrádi
égyek közös biztonságerősítő felajánlásának részeként. Az Európai
Unió keretében is látunk el védelmi
feladatokat, időről időre készenléti erőket biztosítunk. éldául 2016
első félévében a mi dandárunk egyik
alegységét jelölték ki az Európai Unió
készenléti harccsoportjába.
Mennyire tatai a lövészdandár?
TATAI PATRIÓTA

A város része vagyunk, de nem
csak a városé. Nem városi rendeltetésű alakulat vagyunk, hanem az egész
ország egyik alakulata, nekünk mindig Tatán túlra is kell tekintenünk.
atonáink jelentős része sem tatai.
Tisztjeink, altisztjeink zömében
már azok, ők aktívan benne vannak
a város vérkeringésében. A várossal
számos területen együttműködünk,
például a hagyományőrzésben és a
kultúrában, zenekarunk rendszeresen fellép a különböző rendezvényeken. Ha bármiben tudunk, segítséget
nyújtunk a városnak, ha kell, kirántjuk a sárból a sportcsarnok építkezésén elmerült kotrógépet, ha közüzemi probléma történik, kivonulunk.
Ha a lakosságot bármilyen katasztrófa érné, kint lennénk és segítenénk.
Jó kapcsolatot ápolunk a Tatai-medence országgyűlési képviselőjével
és a város, valamint a megye vezetőivel. endszeresen meglátogatnak
minket és érdeklődnek irántunk. olgármester úr a határnál szolgálatot
teljesítő katonáinkat is meglátogatta
már, akkor sem jött üres kézzel.
Melyek az alakulat jövőbeni tervei?

Fontos szakasz előtt áll a agyar
onvédség, elindította rínyi 2026
nevű honvédelmi- és haderőfejlesztési programját. Ennek korszerűsítési elemei a hadsereg valamenynyi alakulatára hatást gyakorolnak.
Részletes terveket, feladatokat valószínűleg jövőre kapunk, addig t l
korai arról beszélni, mi fejlődik ebben a laktanyában és mi nem. Bár
mind infrastrukturális, mind technikai szempontból meglehetősen
ambiciózus fejlesztési elgondolások
vannak. Reméljük, sokkal szebb,

sokkal nagyobb laktanyában, sokkal
korszerűbb eszközökkel, sokkal felkészültebb katonákkal tudjuk majd
szolgálni a haza védelmét.
Tervezhet-e Tatán hosszú távon
parancsnokként? Bármikor elszólíthatják innen?

Ez a negyedik évem parancsnokként, de bármikor elszólíthatnak.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek parancsnok, elégedett leszek, ha még
maradhatok, de miután katona vagyok, ha mozdulni kell, megyek. Függetlenül attól, hogy merre szolgáltam
az elm lt tizennyolc évben, 1
óta
Tata a családom otthona. Lehet, hogy
a kötelesség elszólít más beosztásba,
de Tatától biztosan soha nem távolodunk el.
Az interj t követőn elkísértem
Dandártábornok urat a szomódi
lőtérre, ahol az alapkiképző zászlóalj első százada hajtott végre
békeműveleti éleslövészetet. isztollyal és karabéllyal gyakorolták
azokat a lövészeti fogásokat, amelyekre békefenntartó műveletben
szükség lehet, vagyis azt, hogyan
lehet megsebesíteni, ártalmatlanná tenni valakit, anélkül hogy kioltanák az életét. zgalmas volt látni, milyen fegyelmezetten és nagy
igyekezettel hajtják végre a gyakorlatokat. emélem, a látottakat
nem kell soha élőben megtapasztalnunk, mindenesetre mindnyájan nyugodtak lehetünk, katonáink
készen állnak arra, hogy bármikor
megvédjenek bennünket.

Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: 25. Klapka György Lövészdandár
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201 -ben városunk négy testvérvárosi kapcsolata is fontos, jubileumi
évfordulóhoz érkezett.
A sort kezdjük talán a leg iatalabbal
agyarkanizsával. A magyar
többségű város zerbia északi részén található, igen élénk és színvonalas kulturális és sportéletével vonja magára az idelátogatók igyelmét.
Ehhez hozzájárulnak még kedvező
természeti adottságai is: a termálvíz,
melyre gyógyfürdő és gyógyszálló
települt, valamint a méltóságteljesen
hömpölygő isza folyó a város határában, amely fontos szerephez jut az
1 0-as évek óta minden évben sorra kerülő futó- és szó maraton lebonyolításában. Ez a magyarkanizsai
verseny és a tatai Minimaraton utcai
futóverseny hozta össze a két település futóit innen ered a két város
testvérkapcsolata, amelyet többéves
előkészítés után 2012. j lius 2-án a
tatai városházán kötöttek meg. Az
immár ötéves testvérbarátságban a
sport mellett a kultúra, az oktatás és
az i j ság is egyre nagyobb szerephez jut, és ezekkel együtt egyre többen kapcsolódnak be a remélhetően
az eddigiekhez hasonló dinamizmussal továbbfejlődő együttműködésbe.
Tata testvérvárosi kapcsolata a
romániai Szovátával tíz évvel a magyarkanizsai előtt, 2002. szeptember
2 -én köttetett meg. ékony Ferenc
önkormányzati képviselő és erdélyi
16

származás ismerőse voltak azok,
akik kinézték ezt a szép természeti
környezetben fekvő, sós vizű taváról
híres erdélyi fürdőhelyet atának.
Ha a számadatokat tekintjük, a szovátai kapcsolat mára a szőgyénit
és a gerlingenit követően
ata harmadik legjelentősebb testvérvárosi
együttműködése. vente nyolc-tíz
közös eseményen van alkalma találkoznia egymással a tataiaknak és
a szovátaiaknak. A két város közötti
együttműködés meghatározó tényezője az i j ság, és ez nyilvánvalóan
erős bizakodásra jogosít fel bennünket a jövőt illetően. A sportoló, a
művészetekben jeleskedő iatalok, az
érdeklődő középiskolások feladata
lesz, hogy a nagykorúságig, majd a
felnőtt korig növesszék-fejlesszék az
évezred első éveiben született, most
tizenöt éves testvérbarátságot.
ata első árpát-medencei testvértelepülése a szlovákiai zőgyén
község. A testvértelepülési megállapodás aláírására 1
. május
-én került sor, de nem felejthetjük
el, hogy a két település kapcsolata
ennél sokkal régebbre, 1
-re, az
úgynevezett
csehszlovák-magyar
lakosságcsere tragikus időszakára
ny lik vissza. A sehszlovákia és agyarország között született egyezmény szerint, ahány szlovák nemzetiségű személy döntött gy, hogy
átköltözik Magyarországról Cseh-

szlovákiába, ugyanannyi felvidéki
magyart lehetett onnan kitelepíteni.
A zlovákiába erős toborzást követően önként áttelepült hatvanezer
szlovákkal szemben végül hetvenhétezer magyar volt kénytelen elhagyni szülőföldjét. Az általuk kényszerűen hátrahagyott termőföldterület több mint tízszerese volt a
Magyarországról Szlovákiába költözöttek által elhagyott területnek. A
Magyarország mai területére áttelepített magyarok ennek következtében szétszórattak, és kényszerű j
lakóhelyükön sokáig idegenként kezelték őket. Az is gyakran előfordult,
hogy az ugyanebben az időszakban
émetországba elűzött magyarországi németek házait kapták meg
lakásul. zőgyénből százharmincöt
magyar családot telepítettek át Magyarországra. E családok jelentős
része ata környékére került, később

á el ezső sző n s er atal n tata
a ata ző n test rtele l s e álla

l ár ester alá rja
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közülük sokan beköltöztek atára. A
nekik rendezett első, szőgyéni színhelyű találkozó megszervezése érdekében vette fel egymással a kapcsolatot zőgyén és ata önkormányzati
vezetése. Néhány évre rá pedig létrejött a hivatalos kapcsolatkötés is
ugyancsak zőgyénben.
ára a zőgyénnel h sz éve kötött
barátság Tata leggazdagabb, legsikeresebb testvérkapcsolatává vált.
Évente huszonöt-harminc közös eseményen találkozhatnak egymással
a tataiak és szőgyéniek. A különféle
rendezvényeken, alkalmakon éves
átlagban kétszázötven-háromszáz
szőgyéni és tatai fordul meg vendégként mind atán, mind zőgyénben.
Az elm lt évtized létszámadatait
igyelembe véve megállapíthatjuk,
hogy a atára érkező testvérvárosi
vendégek több, mint 0 -a szőgyéni
volt, és minden tíz, testvérvárosi látogatásra utazó tatai közül négynek
zőgyén volt az ti célja. A csehszlovák-magyar lakosságcsere” tragédiájára ata és zőgyén a mai kor
ny jtotta lehetőséget megragadva
erős és virágzó kapcsolat kiépítésével válaszolt.
A ata- zőgyén h széves testvérvárosi évfordulóról április 12-én, a
kitelepítések emléknapján és egyben
hetvenedik évfordulóján emlékezett
meg a két település önkormányzata.
Az egész napos programsorozatból
most a koszorúzási ünnepséget, a kitelepítésről szóló szőgyéni dokumentum ilm bemutatóját, a záró ünnepi
koncertet, valamint azt a diavetítést
emeljük ki, amelynek keretében több
mint száz fénykép levetítésével idéztük fel a két évtizedes kapcsolat legemlékezetesebb pillanatait.
2010-ben iktatta törvénybe a magyar országgyűlés az . világhábor t
lezáró versailles-i békeszerződés
évfordulójára emlékező nemzeti emléknapot, a j nius -i emzeti sszetartozás Napját. Ezen a napon a tatai
önkormányzat mindig a határon túli
magyar testvérvárosok képviselőivel együtt tart megemlékezéseket.
201 -ben a emzeti sszetartozás
Napja éppen pünkösdvasárnapra esett, ezért Tata polgármestere,
Michl József kezdeményezésére a
megemlékezést Szovátán tartották,
mert így ata, zőgyén, zováta és
agyarkanizsa képviselői közösen zarándokolhattak el a Szovátához közel fekvő ária-kegyhelyre,
Csíksomlyóra is, ahol minden év
TATAI PATRIÓTA
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Tataiak és gerlingeniek zovátán

pünkösdjén több százezer magyar
résztvevő jelenlétében tartanak szabadtéri szentmisét. (156 -ben kezdődött az erdélyi katolikus székelyek
csíksomlyói búcsújárása, mely mára
a világ magyarságának legjelentősebb keresztény eseményévé és a
nemzeti összetartozás egyik jelképévé vált.) A csíksomlyói pünkösdi
szentmisén és a másnap Szovátán
tartott ünnepségen zőgyén,
agyarkanizsa és Tata delegációján kívül egy gerlingeni házaspár Erich
Gscheidle, a gerlingeni önkormányzat n. főhivatalának nyugalmazott
vezetője és felesége, aria is részt
vett. önnyen meglehet, hogy ők az
első gerlingeniek, akik ata erdélyi
testvérvárosába eljutottak. Remélhetőleg mások is követni fogják példájukat…
ata, zőgyén, zováta és agyarkanizsa képviselői csupán néhány

agyarkanizsaiak a úniusi testvérvárosi találkoz n

A úniusi testvérvárosi találkoz (Michl József tatai, Fejsztámer
ert a arkan zsa s
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selő
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ammarie-les-lys-i ven égek Tatán Al n

onte elluná an a k
ll r

n

e

héttel a június eleji erdélyi találkozás
után, június végén Tatán ismét randev t adtak egymásnak a íz, ene,
irág Fesztivál hétvégéjén. Ebből az
alkalomból mutatták be a négy település új, közös kiadványát is, mely az
sszetartozunk címet viseli.
A rendezvényre mindenki örömére
betoppant négy dammarie-lès-lys-i vendég is: Dominique
Kundig-Bordes alpolgármester aszszony, Albin uillory, a Lys umelages testvérvárosi bizottság elnöke
és munkatársai, Sandrine Hallé és
hristophe elagrée. A francia vendégek valójában pihenni jöttek Tatára, de természetesen arra is adódott
alkalom, hogy a Tata-Dammarie testvérkapcsolat aktuális ügyeiről is szót
váltsanak Tata polgármesterével. Így
például terítékre került a jövő évi
dammarie-l s-lys-i termőföld ünnepe (F te du terroir) rendezvény
is, amely tatai szempontból azért is
jelentős lesz, mert 201 -ban lesz huszonöt éves Tata és Dammarie testvérkapcsolata.
Az önkormányzati vezetők négyes
találkozója mellett két másik, nem
kevésbé jelentős ata- zőgyén- zováta- agyarkanizsa
cs cstalálko-

A

Tatai Te etséggon oz
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zó” is megvalósult: a négy település
képzőművészetek iránt érdeklődő
iataljainak közös táborozásai. ost
első alkalommal táboroztak együtt a
iatalok zovátán j liusban, majd egy
hétre rá a szokásos, augusztus eleji

Az alkmaari sapat a

inimaraton után

Tim Tesselaar alkmaari ut Tata polgármesterével

A pin z

i sapat az i úsági sporttalálkoz megnyit án

enr e a al

al l alán

l ár ester

közös táborban atán. A atai ehetséggondozó űvészeti ábor egyébként szintén jeles évfordulóhoz érkezett: immár tizenötödik alkalommal
került sor az egyhetes rendezvényre.
A sportolók cs cstalálkozójára
az augusztusi Tatai Minimarathon adott alkalmat. A
tizennégy kilométeres utcai
futóversenyre
201 -ben
összesen negyvenhét testvérvárosi vendég érkezett,
közöttük Alkmaar, erlingen, Arenzano, zőgyén,
zováta, i czó , agyarkanizsa és a csehországi
-es
partnertelepülés,
yst ice nad l í futói. A
testvérvárosi futók közül
a legjobb helyezést az alkmaari Tim Tesselaar érte el,
aki az 5 2 fős mezőnyben
az abszolút ötödik helyen
végzett!
És ha már a sportnál tartunk két másik nyár végi,
ősz eleji eseményről is meg
kell emlékeznünk. Az augusztus végén első ízben
megrendezett i j sági testvérvárosi sporttalálkozón
erlingenből, zőgyénből,
zovátáról és i czó ból
összesen hatvannyolc iatal
és tizennyolc felnőtt kísérő
vett részt. A iatalok teremlabdarúgásban, kosárlabdában, asztaliteniszben és
sakkban mérték össze felkészültségüket. Szeptember elején pedig az úszókra
irányult a igyelem a gerlingeni KSG sportegyesület
TATAI PATRIÓTA
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A gulyás stan Arenzano an

i j sági szó szakosztálya immár
második alkalommal választotta Tatát edzőtáborozása színhelyéül. Ennek keretében részt vettek egy közös
játékos edzésen is a tatai úszópalántákkal együtt.
A kora ősz azért mégiscsak táliában a legszebb nem csoda hát, ha
Tata mindkét olasz testvérvárosa
szeptemberre időzíti azt a nagyrendezvényét, amelyre testvérvárosait
is várja. Montebellunában rendszeresen augusztus-szeptember fordulóján tartják az úgynevezett régi
piac kocsitoló versenyt. A alio del
ecchio ercato ahogy ezt olaszul
nevezik volt egyébként a mintája a
ata melletti ocs községben 1
óta évről évre megrendezett kocsitoló fesztiválnak. A 201 -es montebellunai rendezvényen Tata és Kocs
önkormányzata közös delegációval
képviseltette magát.
Arenzano városának are e monti ( enger és hegyek ) nevű szeptemberi sporteseményét 2001-ben
vette fel hivatalos rendezvényei közé
a Nemzetközi Gyalogló Liga. S bár
már az előző években is voltak tatai vendégei ligúr testvárosunk eme
legrangosabb
sportrendezvényének, ugyanebben az esztendőben,
2001-ben érkezett először meghívás
Arenzanóból tatai szakácsok részére
is. Az olasz szervezők által beszer-

r zatmári arolta r agy án or ietri
és Al re t ellner a Tatai vár an
- en
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n el er

zett alapanyagokból magyar recept
szerint készült goulash ungherese
immár másfél évtizede sikert sikerre halmoz a gyalogló rendezvényen
részt vevő, a világ minden tájáról
összesereglett sportember és a helyi lakosság körében, hiszen 2001
óta minden évben elutaznak a Mare
e monti-ra a főzés tatai mesterei,
legyenek akár éttermi szakácsok,
óvodai konyhafőnökök vagy éppen
igen tehetséges amatőrök . s ez
201 -ben sem történt másképp a
gyaloglókra lecsapó viharos idő sem
akadályozhatta meg végül a tatai gulyásleves diadalát!
De térjünk csak vissza a testvérvárosi évfordulókhoz! Tata és Gerlingen testvérkapcsolata harminc
évvel ezelőtt született. Létrejöttében meghatározó szerepet játszott,
hogy Gerlingen város a patrónusa a
II. világháború után Magyarországról elűzött és aden- ürttembergbe
kitelepített németeknek. Az egykori
hazában még fellelhető német hagyományok nyomában jutottak el
erlingen városi vezetői atára. A
testvérvárosi megállapodást 1
.
szeptember 1 -án atán írta alá
Albrecht
ellner
polgármester,
Dietrich Schönfelder polgármester-helyettes, Papp Sándor tanácselnök és dr. Nagy Sándor vb. titkár.
Tata kilenc hivatalos testvérváro-

0 éves Tata- erlingen testvérvárosi u ileum Tatán
s án s zsanna Anja r n a er lr ke
ann eer
e r renner
l zse er atal n Al re t ellner

si kapcsolata közül napjainkban a
Gerlingennel kötött az egyik legintenzívebb a atára érkező testvérvárosi vendégek mintegy negyed része
gerlingeni, és a testvérvárosi programokra kiutazó tataiak közül is minden negyedik-ötödik Gerlingenben
vendégeskedik.
A harmincéves testvérvárosi kapcsolat megünneplésére a szokásoknak megfelelően
erlingenben és
atán is sor került. A németországi
ünnepséget május elején, a hagyományos gerlingeni szövetségi sváb
bál hétvégéjén tartották. A rendezvényekre meghívást kapott a Tatai
Szarkalábak néptáncegyüttes, valamint a dunaszentmiklósi énekkar és
zenekar is.
A tatai ünnepi találkozót október
végén az Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál hétvégéjén rendeztük. Az alkalomra idelátogató harmincöt fős
gerlingeni delegáció tagjai nem csak

A Tatai zarkalá ak erlingen en

Al re t ellner korá

i polgármester és elesége Tatán

19

VÁROSHÁZA

Horst Arzt gerlingeni alpolgármester tatai kitüntetése

a tatai halászati hagyományokkal ismerkedhettek meg, a vendégek látogatást tettek a Fényes tanösvényen, a
Német Nemzetiségi Múzeumban és a
tatai pezsgőgyár egykori épületében
is. A delegációban a jelenlegi városi
vezetők mellett helyet kaptak régi
önkormányzati képviselők is, valamint a testvérvárosi megállapodás

egyik aláírója Albrecht ellner korábbi polgármester, akit felesége is
elkísért az útra.
A 201 -es évről szóló beszámoló
nem volna teljes annak felidézése
nélkül, hogy az idei évben a jubileumi testvérvárosi évfordulók alkalmából
határon t li barátaink
közül többen is részesültek tatai

városi kitüntetésben. A tatai önkormányzati képviselő-testület
orst
Arzt gerlingeni alpolgármesternek
a magyar német együttműködés,
különösen Tata és Gerlingen közötti
testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett sokrétű tevékenysége elismeréseképpen Tata Város sigmond irály íja kitüntetést
adományozott. Díszpolgári címet
kapott továbbá yilas Leonov Anita
magyarkanizsai polgármesteri tanácsnok, zarka Andrea szőgyéni iskolaigazgató és ígh ábor, zőgyén
polgármestere.
zőgyén község önkormányzati
képviselő-testülete díszpolgári címet
adományozott Kun Imrének, a Tatai
árosi yugdíjas lub vezetőjének
és dr. Varga András önkormányzati
képviselőnek, továbbá zőgyén özség Díja kitüntetésben részesítette Dinga László ny. iskolaigazgatót,
Kőhalmi
oltán iskolaigazgatót,
Sárközi Krisztina tagintézmény-vezetőt és Kristófné Szabó Szerafina ny.
könyvtárost.
sg áni s s nn
nemzetközi referens

fotók: Ábrahám Ágnes Barbara,
antleitner Ingrid

Határon túli magyar kitüntetettek Tata polgármesterével augusztus 20-án
zarka An rea
á r
szt r l na
las e n An ta s
l zse
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a m cé es a a a
dén szeptemberben alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelte a Komárom- sztergom Megyei
voda, ltalános skola, zakiskola, Készségfejlesztő
skola és Kollégium. bből az alkalomból háromnapos
rendezvénysorozatot szerveztek, többek között ünnepi
gálaműsor, konferencia, gyermekfesztivál szerepelt a
programban.
Az ünnepség megnyitóját és gálaműsorát a agyary oltán űvelődési Központban tartották, amelyre
az intézmény tanulói két órás műsorral készültek. A programban szakmai
konferencia, kiállítás, nyugdíjas és
öregdiák találkozó, valamint sportverseny, vetélkedő és egész napos
gyermekfesztivál is szerepelt. A rendezvénysorozat kiemelkedő momentuma Tata Város Önkormányzata és
a Fogyatékosok Országos Diák, Verseny és zabadidősport zövetsége
(F
) között létrejött együttműködési megállapodás aláírása volt.
A F
a jövőben támogatja városunk esélyegyenlőségi törekvéseit, közös sport- és kulturális eseményeket szerveznek, hogy színesítsék
a fogyatékkal élők szabadidejét, és
elősegítsék a társadalomba való beilleszkedésüket. A programok szervezésében a Tatai Diákotthon is aktív
szerepet vállal.
TATAI PATRIÓTA

Az ünnepségre társintézményeiket, a tatai óvodákat és iskolákat,
valamint támogatóikat is meghívták.
A rendezvényekkel azonkívül, hogy
a gyerekek jól érezzék magukat az
volt a céljuk, hogy kinyissák a kaput,
bepillantást engedjenek életükbe, és
bemutassák szakmai eredményeiket.
A diákotthon dolgozói és tanulói azóta is a három nap történéseiből töltekeznek.
A atai iákotthont 1
szeptemberében alapította a Komárom
egyei anács. Az akkor százh sz
tanulásban akadályozott gyermek és
iatal befogadására alkalmas j intézményben óvoda, nyolc osztályos
általános iskola, valamint diákotthon kapott helyet. A megye minden
területéről fogadták azokat a hátrányos helyzetű gyermekeket, akiknek
lakóhelyén nem tudták biztosítani a
sajátos nevelési igényű oktatás-nevelést, továbbá azokat a megyei ál-

ák
lami gondozott iatalokat, akik ilyen
intézmény hiányában az ország különböző gyermekotthonaiban éltek.
Az évek során az iskola jabb és
újabb feladatokat kapott, illetve vállalt magára. 1
-től autista gyermekeket is oktatnak, azóta már autista
bázisintézménnyé váltak. 1 3-ban
bevezették a speciális szakiskolai
képzést, három szakmában készítettek fel iatalokat
-s vizsgára.
1
-ben az iskola tíz évfolyamosra
bővült, vagyis a nyolcosztályos képzésre két további szakiskolai évfolyam épült. 2005-ben összevonták
a atai 6. szám ltalános skolával,
azóta értelmileg akadályozott gyermekek speciális oktatását is végzik.
200 -ben két hasonló feladatot ellátó intézménnyel, a kömlődivel és a
komáromival egyesítették, amelyek
azóta tagintézményeként működnek.
A tatai iskolában 201 -től kezdve a
fejlesztő nevelés-oktatás bevezetésével súlyos és halmozottan sérült
gyermekekkel is foglalkoznak. 2016
szeptemberében a gyermekotthont
leválasztották az iskoláról, a Szociális és yermekvédelmi Főigazgatóság
fenntartása alá került, de továbbra is
az Új úti épület kollégiumi részében
maradt. ajátos nevelési igényű lakói
azóta is az iskolában tanulnak, az ép
értelműek pedig a város egyéb oktatási intézményeibe járnak.
A diákotthont sokáig a megyei ön21
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kormányzat tartotta fenn, ma már a
Tatabányai Tankerület alá tartozik.
zőke va igazgató asszony, aki harminc éve vezeti a diákotthont, hálás
a mindenkori fenntartónak, amely
mindig biztosította a fennmaradáshoz szükséges tárgyi, személyi és
anyagi feltételeket, miközben országszerte több iskolát bezártak,
megszüntettek.
Jelenleg a Komárom-Esztergom
Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, észségfejlesztő skola és ollégium a megye legnagyobb gyógypedagógiai intézménye, körülbelül
háromszázhatvanöt sajátos nevelési
igényű gyermek oktatását, képzését
és kollégiumi ellátását biztosítja. Nehéz pontosan meghatározni a diákok
létszámát, ugyanis az napról napra
változik, mivel a szakértői bizottság
folyamatosan vizsgálja és helyezi át a
gyermekeket. A gyermekotthonba is
gyakran kerülnek új lakók, akik közül
többen házon belül folytatják tanulmányaikat.
A bentlakásos kömlődi tagintézményben van óvoda, általános iskola, szakiskola és készségfejlesztő
iskola is, itt zömében értelmileg
akadályozott gyermekek tanulnak,
de vannak halmozottan sérültek is.
Komáromban az általános-, szak- és
készségfejlesztő iskolába értelmileg
sérült, autista és halmozottan sérült gyermekek járnak. A megyében
Esztergomban, Tatabányán és Oroszlányban is van gyógypedagógiai intézmény, de egyik sem bentlakásos,
és sehol máshol nem foglalkoznak a
fogyatékosság ilyen széles spektrumával. Tatán ma már nincsen óvodájuk, csak ömlődön, ahol az értelmileg akadályozott kisgyermekek
mellett autisták is vannak. zülői
igényekre reagálva a közeljövőben
Tatán is szeretnének elindítani egy
autista óvodát. etente, sőt van,
hogy naponta keresik az iskolát autista kisgyermekek szülei, kérdik,
hova írassák gyermeküket, hogy minél hamarabb elkezdjék fejlesztésüket. Az j óvoda hiánypótló lenne a
kistérségben.
Általános iskoláikban hatalmas
hangsúlyt fektetnek a differenciált
fejlesztésre, minden gyermeknek
személyre szabott tervet dolgoznak
ki, képességeit igyelembe véve foglalkoznak vele. Erre azért van óriási szükség, mert a diákok tudása,
képességei között nagy eltéréseket
tapasztalnak. Továbbá egyéb ma22
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gatartásbeli, szociális jellegű problémákkal is meg kell küzdeniük. Az
órarend összeállításakor igyelnek
arra, hogy minél kevesebb tanár
tanítson egy osztályban, és az osztályfőnökök oktassák a legtöbb tárgyat. Fontos, hogy lehetőség szerint
ugyanaz a személy vigye el őket az
elsőtől a nyolcadikig, mivel ezeknek
a gyerekeknek fokozattan szükségük
van állandóságra. Minden osztályban
a gyógypedagógusok mellett gyógypedagógiai asszisztensek is dolgoznak, továbbá olyanok, akik csak fejlesztéssel foglalkoznak, bizonyos tanórákról kihozzák a gyermekeket, és
egyénileg foglalkoznak velük, hogy
felzárkózzanak és el tudják sajátítani
a tananyagot. Az általános iskolában
van külön autista csoport, de vannak
olyanok, akiket a rendes osztályokba integrálnak, és ott biztosítják az
állapotuknak megfelelő fejlesztést,
legyen szó akár HRG-terápiáról, akár
szenzomotoros tornáról.
edagógia programjukban elsőbbséget élvez az érzelmi nevelés és a
személyes kapcsolat. Nem az a fontos, hogy nagy legyen a gyerekek lexikális tudása, hanem, hogy egészséges
felnőtté váljanak. a erős az érzelmi
nevelés, akkor ők is motiváltabbak,
jobban elfogadják az elvárásokat.
lyan pedagógus szeretnék lenni,
akire a gyermekek harminc év múlva
is emlékeznek! Hajni néni megfogta
a kezem, és gy tanultuk az a betűt.
Ha nyomot tudok hagyni a diákokban, akkor végeztem jól a munkám
mondja zámné aurer ajnalka
intézményvezető-helyettes.
Szakiskolájukban három évfolyamos képzés folyik. A továbbtanulni
szándékozó iatalok kerti munkás,
TATAI PATRIÓTA

bőrtárgykészítő, asztalosipari szerelő, lakáste til készítő, számítógépes adatrögzítő, parkápoló, konyhai
kisegítő, takarítói szakmát sajátíthatnak el. Ezek közül az első ötben
OKJ-s rész-szakképesítést szerezhetnek. Azért csak rész- t, mert a
szakmának csak egy szeletét tanulják, szakmunkások mellett tudnak
majd dolgozni. A törvény szerint
ingyenesen két rész-szakmát tanulhatnak, de ezekből a szakmákból
a harmadik rész-szakképesítést is
térítésmentesen
megszerezhetik.
Nem arra helyezik a hangsúlyt, hogy
a diákoknak szakmájuk legyen, hanem, hogy olyan képességeket szerezzenek, amelyek alkalmassá teszik
őket, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, nem is feltétlen azon
a területen, amelyről papírjuk van.
Számos olyan helyzetre, szituációra
készítik fel őket, amilyenekkel a való
életben találkozhatnak: milyen feszített tempóban dolgozni, hogyan kell
alkalmazkodni a kollégákhoz, milyen
az éjszakai munka stb.. Ebben a képzésben a felzárkóztatásnak van nagy

jelentősége. Egyes diákoknak komoly
hátrányuk lehet a hiányzások, illetve
a képességbeli lemaradások miatt.
Ilyen esetekben a szakoktató speciális foglalkozást tart, hogy sikeres
vizsgát tudjanak tenni.
Újdonság az otthonban, hogy készségfejlesztő iskolájukban autista
gyermekek szakképzésével is foglalkoznak. Udvarosnak, irodai, illetve
takarítói kisegítőnek tanulhatnak. Az
autisták esetében nem az a lényeg,
hogy szakmát szerezzenek, hanem,
hogy olyan manuális, izikális és értelmi fejlesztő foglalkozásokon vegyenek részt, amely felkészíti őket az
önálló életre, az egyszerű munkavégzésre. Náluk már az nagy eredmény,
ha önállóan elvégeznek egy munkafolyamatot.
A diákok manapság t lterheltek, sok tanórájuk van, az egyéni fejlesztések is sokat elvesznek a szabadidőből. A tanárok
mégis igyekeznek, hogy a kötelező
tanórákon túl, illetve a kollégiumi
keretek között tartalmas programokat biztosítsanak, van néptánc-, rajz-,
ének-zene- és sportszakkörük is. Korábban, amikor még rövidebb ideig
tartott a tanítás, és a régi napközi
működött, jóval több foglalkozást
tudtak szervezni. Igazgatóhelyettes
asszony szívügyének tekintette, hogy
minél színesebbé és érdekesebbé tegyék a gyerekek délutánját, néphagyományokkal foglalkoztak, kézműveskedtek, sportoltak, számítógépes
feladatokat oldottak meg. A gyerekek
haza se akartak menni. Ebben az
időszakban hozták létre mbolygó
nevű diákönkormányzatukat, amely
ma is jól működik, tagjai szervezik a
farsangi bált, a gyereknapot és egyéb
programokat. A velencei diáksziget
mintájára minisztériumokat hoztak
létre élükön gyerekminiszterekkel,
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államtitkáraik pedig tanárok voltak.
A kollégiumnak jelenleg harmincnégy-harminchat lakója van, a többi
bejáró. Céljuk, hogy a benti élet minél inkább a családi élethez hasonlítson, ezért a gyermekek vegyes nemű
és korosztályú csoportokban élnek
együtt. Kezdetben ezt nem mindenki tartotta jónak, de az idő igazolta,
hogy a családok jól működnek . A diákok kis létszámú szobákban laknak,
amelyekhez közös konyha, társalgó
és fürdő tartozik. A csoportok maguk
főznek, takarítanak és gazdálkodnak
havi ellátmányukból. inden családnak állandó nevelői vannak, akik
felváltva biztosítják a nappali és az
éjszaki felügyeletet, ezáltal könnyebben kialakul a kötődés a gyermekek
és a nevelők között. okszor anyunak
és apunak hívják őket, mert több időt
töltenek velük, mint a saját szüleikkel. A kollégiumból a gyerekek csak
hétvégén vagy kéthetente járnak
haza, de arra is van lehetőség, hogy
ott maradjanak. Az igazgatónő ezt
nem pártolja, mert fontosnak tartja, hogy a gyerekek minél több időt
töltsenek saját szüleikkel. Hat-hétéveseket egyáltalán nem szeret felvenni a kollégiumba, túl kicsik még
hozzá. nkább idősebb diákokat várnak, akiknek a családi hátterük nem
megfelelő, nincs hova hazamenniük.
indig is a kollégium és korábban
a gyermekotthon volt a legfontosabb része az iskolának, ugyanis ezek
a gyermekek igénylik a legnagyobb
törődést. ehéz helyzetből jönnek,
sajátos nevelési igényük mellett számos egyéb problémájuk is van. Megpróbálnak nekik otthont teremteni,
hogy gyökeret tudjanak ereszteni,
később is legyen hova hazamenniük.
Ezért is választották az iskola mottójának Tamási Áron szavait: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
legyünk benne”.
A diákok huszonhét éves korukig
maradhatnak az iskolában, ugyanis
addig tankötelesek. Az iskolavezetés
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ezt óriási lehetőségnek tartja, hiszen
addig minél több irányú fejlesztést
tudnak nekik nyújtani, amelyeket
később a gyerekek hasznosíthatnak
az életben. Az iskola elvégzése után
vannak, akik a családjukhoz térnek
haza, és szép számmal akadnak olyanok is, akik egyedül indulnak el az
életbe, lakást vásárolnak, munkába
állnak, családot alapítanak. Néhányan elkallódnak, ugyanis az a család, amelyik nem nevelte, később
se fogadja, csak ideig, óráig a pénze
miatt. Szerencsére ez a ritkábbik
eset, a kikerülő diákok jelentős része
boldogul az életben, velük később
is tartják a kapcsolatot. Az igazgató
asszony szereti foglalkoztatni régi
diákjait, portásként, udvarosként,
takarítóként dolgoznak.
a mi nem
bízunk meg bennük, és nem adjuk
meg nekik lehetőséget, akkor ki
teszi fel a kérdést. egbecsülik a
munkát, nagy dolognak tartják, hogy
dolgozhatnak. A mostani diákok is
látják a pozitív példákat, és motiválja
őket, hogy tanuljanak, és egyszer ők
is eljussanak odáig, hogy munkát és
izetést kapnak.
Az iskola rengeteget pályázik. izenöt éve az Erasmus+ (korábban
Leonardo) program keretében diákjai minden évben valamely európai
uniós országban végezhetik szakmai
gyakorlatukat, például Írországban,
Portugáliában, Németországban és
Dániában. Hét diák három tanár kíséretében három hétig dolgozhat valamely külföldi munkahelyen, gyárban,
parkban vagy az itthonihoz hasonló
otthonban. Az iskola programjával
már többször elnyerte a Tempus
Közalapítvány nívódíját. Más pályázat keretében asztalosipari tanulói
legutóbb Erdélyben tanultak néhány
hétig helyi népi mesterektől. A külföldi szakmai gyakorlat bővíti ismereteiket, tudásukat, illetve növeli önbecsülésüket. Szakoktatóik is részt
vettek már uniós programokban,
külföldi kollégákkal cseréltek szakmai tapasztalatot. TÁMOP-os pályázatok keretében pedig pedagógusaik
tartottak már többször szakmai előadásokat olyan intézményeknek, ahol
integráltan tanítanak értelmileg akadályozott gyermekeket. Nemrégiben
húszmilliós támogatást nyertek innovatív projektjükre. Ebből az összegből jövőre fel jítják tankonyhájukat,
illetve egészségmegőrző és felvilágosító programokat szerveznek, ezekre
a szülőket is szeretnék becsalogatni.

Most is vannak újabb terveik, amelyekhez anyagi támogatásra pályáztak. A tervezett autista óvodájukhoz
kívánnak tapasztalatokat gyűjteni
külföldi intézményekben. Ezenkívül
szeretnének hivatalosan is Egységes
Gyógypedagógia Módszertani Intézménnyé válni, hogy szabályozott
keretek között adhassanak tanácsot
a többségi iskoláknak. Pedagógusaik most is kijárnak több környékbeli
iskolába, óvodába, ahol a sajátos nevelési igényű gyerekek integráltan
tanulnak, mivel fejlesztésüket csak
gyógypedagógus végezheti. Az ideális eset természetesen az volna, ha
minden intézménynek lenne saját
gyógypedagógusa, ám az országban
szakemberhiány van. Ha sikerül Egységes Gyógypedagógia Módszertani
Intézménnyé válni, akkor a kistérség teljesen ellátott lesz. Egyébként
a tatabányai tankerület Klebelsberg
ösztöndíjjal támogatja azokat a pedagógusokat, akik gyógypedagógiát
tanulnak.
A tatai intézménynek jelenleg több
mint száz alkalmazottja van, ebből
ötvenheten pedagógusok, huszonheten pedig a pedagógiai munkát
segítik. Tagintézményeik is hasonló
létszámmal dolgoznak, mindegyik
akkora, hogy önmagában is megállná
a helyét. Az iskolák közötti távolság
olykor nehezíti a munkát, mégis úgy
gondolják, sok haszna van az összevonásnak, erősebbek lettek, jobban
tudják képviselni érdekeiket, kölcsönösen tanulnak egymástól, szélesebb
a szakmaválaszték. Könnyebben
irányítják a diákokat az egyik helyről a másikra, ha például a másik
intézményben testhez állóbb szakmát tudnak tanulni. Pedagógusaik
jelentős része évtizedek óta itt tanít,
nagyon kevesen hagyták el az iskolát.
Ahogy az igazgató asszony mondja,
nincs még egy ilyen munkahely, ahol
reggelente a dolgozó elé szaladnak,
nyakába ugranak, ölelgetik, puszilgatják. Náluk ez mindennapi dolog.
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Itt nem hagyományos értelemben
vett tanári, illetve pedagógia munkát
kell végezni. A gyerekek helyzete sokkal többet vár el a pedagógusoktól, itt
nem lehet, hogy valaki lead egy órát
és hazamegy, többet kell nyújtania.
okszor szülőként kell gondoskodni
róluk, ezer sebet kell begyógyítaniuk.
Nem tudják a gyerekek minden problémáját megoldani, nem tudják megváltani életüket, de nap mint nap mosolyt tudnak csalni arcukra, és meg
tudják őket ajándékozni szeretettel,
oda igyeléssel és gondoskodással.
Ezt a gyerekek viszonozzák is, ők is
rengeteg szeretet adnak, sőt alakítják, formálják is a pedagógusokat.
ok szülő korábban ódzkodott
attól, hogy ebbe az iskolába írassa
sajátos nevelési igényű gyermekét,
inkább a többségi általános iskolát
választotta. övid időn belül azonban
kiderült, hogy nem volt jó választás,
gyermekük állapota stagnált, pszichés problémái alakultak ki. Miután
áthozták az Új úti intézménybe lelkiállapota helyreállt, elmúltak a pszichés tünetek, és elkezdett fejlődni.
Az iskolavezetés gy látja, a szülők
ma már nem szégyenként élik meg,
ha idejár a gyerekük, látják hasznát,
becsülik az itt folyó munkát, hálásak
és együttműködőek.
Az évek során a város befogadta
az intézményt, megszokták őket.
Sokat köszönhetnek a városvezetésnek, amely különböző pályázatokon
keresztül támogatja, és rendszeresen
meghívja különböző városi programokra, például minden évben a
diákotthon legsikeresebb sportolóit is jutalmazza Tata legkiválóbbjai
között. Ezzel a város kifejezi, hogy
az ő eredményeikre is büszke, és
ugyan gy a városnak szerzett dicsőségnek tekinti. A város polgármestere, aki több éven keresztül dolgozott
az intézményben, mindig pozitívan
áll hozzájuk, időt szán rájuk, fogadja
őket, és ötleteivel ő is gyakran megkeresi az iskola vezetését.
Az igazgató asszony szerint a magyar társadalom ma már sokkal elfogadóbb a sajátos nevelési igényű
emberekkel szemben, de még bőven akad tennivaló ezen a területen.
Nekik is jobban ki kellene lépniük
komfortzónájukból, sokkal több
rendezvényt kellene szervezniük az
épekkel, hiszen csak így valósulhat
meg az elfogadás.
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Crisan Marius, Ábrahám Ágnes Barbara
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árosunk művészeti örökségét
gazdagítja egy jelentős gra ikusi
életmű, erti árolyé. zületésének
századik évfordulója alkalmából
nyílt meg az emlékkiállítás a tatai
vármúzeum falai között.
Már az anyag válogatása során
kiderült, hogy a művek (rajzok,
metszetek) semmit sem öregedtek.
Megannyi élmény, megannyi gondolat, érzés érint meg bennünket a
hagyaték lapjait lapozgatva. Feltárul
a teljes pálya: formáiban, technikáiban változó, alapgondolataiban,
szándékában, etikai hozzáállásában
az örök emberit, a végső igazságokat
kereső és felmutató, a törvény szavára igyelmeztető, hiteles életmű.
Egy értékes és gazdag pálya kincseit
tárja elénk a kiállítás.
Az életmű egésze a gra ikához
kötődik, annak ellenére, hogy erti
ároly festőművészként kapott diplomát a épzőművészeti Főiskolán,
és a festészeti tanszék várta vissza,
hogy az akvarellfestést tanítsa a
növendékeknek. A rajzművészettel
jegyezte el magát, bár műtermében
bőven születtek festmények is, sőt a
szobrászattal is megpróbálkozott.
A 20. századi magyar művészet
kimagasló eredményeket felmutató,
sikeres ágazata volt a rajzművészet
és a gra ika, jelentősége esetenként
meghaladta a többi művészeti ágét
is, noha a gra ika méretében, kiterjedésében aligha veheti fel a versenyt
a festészettel vagy a szobrászattal.
égis, milyen sokatmondó, sőt, milyen elmélyülten gondolati tud lenni
a fehér papír, rajta a tollal húzott fekete vonal, szénnel felvitt árnyék, a
rézkarc inom vonalhálója.
erti ároly gra ikusi életműve a
hábor és a fogság után, 1
-ben
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kezdődött el igazán. rosházán kapott állást, ott telepedett le családjával. Ebben az orosházi korszakban
a két világháború közötti rézkarcoló
nemzedék nyomán járt, inom tollrajzokat és rézkarcokat készített,
amelyeken környezetének karakteres arcait, tájait örökítette meg,
bibliai témákat, mezei munkákat
ábrázolt.
1 5 -ben atára költözésével j
korszak kezdődött az életműben.
Ekkor már ismert művész, rendszeres kiállító volt, hiszen 1 5 -ben
önálló kiállításon mutatkozott be a
budapesti Fényes Adolf eremben.
A tatai korszakban szakított korábbi gra ikai stílusával, és a művészi
formanyelv megújításának útját kereste, a modernizmus lehetőségeit
és kapcsolatot az európai modern
művészettel. örekvése egybeesett
egy jabb nagy generáció, a reneszánsz nemzedék” színrelépésével.
A hatvanas években a magyar rajzművészet teljes egészében meg jult,
jjászületett, olyan művészek jutottak bemutatkozási lehetőséghez,
könyvillusztráció-megbízásokhoz,
hivatalos és szakmai elismeréshez,
mint pl. Gyulai Líviusz, Kass
János, Hincz Gyula, Würtz
Ádám, Csohány Kálmán,
Kondor Béla és mások. Kerti
is ennek a generációnak volt
tagja, elismert képviselője. ra ikai munkásságáért
1 61-ben
unkácsy-díjat
kapott.
1 6 -ben tanulmány ton
járt Norvégiában, ahol megismerkedett a papírmetszet
technikájával, amely talán
a legnagyobb sikert hozta
neki. A magabiztosan meg-

húzott vagy kusza szövevénybe font,
vékony vonalak helyét a határozottan körvonalazott, kontrasztosan
komponált folt vette át. Ez a sajátos technika nem engedett teret a
narratívának, az összefogott forma
sűrített, jelképi erejű tartalmaknak
adott megfelelő keretet, azoknak,
amelyek amúgy is közel álltak hozzá, hiszen az életmű egésze az örök
emberi legfontosabb kérdéseire
koncentrál: az emberi kapcsolatokra, a jó és rossz, a bűn és tisztaság
viszonyára, a tragikus vagy katartikus elbukásra, az áldozat fogalmára.
A papírmetszetek legsikerültebb
lapjain a fér i és nő eggyé forró, egymást kiegészítő, kétarc összetartozása jelenik meg a legszebben.
A papírmetszetek világa vezette el ertit az absztrakció felé. Az
absztrakció a 20. század legnagyobb
kihívása; átgondolt, szerkesztett,
következetes mivolta megkísértette
azokat a művészeket is, akik a tárgyiasság útján jártak, de a gondolat
kiérlelésének menetében el szerettek volna hagyni minden esetlegest,
minden felesleget. Kerti papírmetszeteit alakította játékos, mozgal-
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mas, mozgatható felületté, miközben Paul Klee-t, Joan Mirót csodálva
maga is az absztrakció útjára lépett.
A hetvenes évek közepén jra viszszaérkezett a tollrajzokhoz, az utolsó évtizedben ismét ez volt a legfontosabb kifejezőeszköze. Absztrakt
tollrajzainak világa lassanként viszszavezette a lapidáris tömörségű, de
már valóságos formákhoz, elsőként
a női test idomaihoz, amelyek az
örökkévaló szépség, melegség, jóság
képzeteivel társulnak művészetében. A vonalasan h zott tus geometriai rendje és az ecsettel, fapácával
felvitt tus szenvedélyes, érzéki felülete nem állt távol egymástól, formai
kísérletek voltak ezek, ugyanabból
a művészi lélekből fakadva. ó példa
erre az Öreg fej és a Jelek az arcon
c. kompozíció más-más művészi
eszközzel, de ugyanazt a gondolatot
fejezte ki: az öregedés testi-lelki tüneteit.
Az életmű tanulságai erti rajzművészetének meg-meg juló csodáiban a modern művészet alapgondolatára irányítják igyelmünket.
Paul Klee, akit Kerti igen tisztelt, így
foglalta össze a modern művészet
lényegét: „A művészet nem a láthatót
adja vissza, hanem láthatóvá tesz.”
A Jézus és a kufárok c. sorozat különösen érdekes: a kisebb rajzokból
a mester három nagy kompozíciót
épített fel, ezeknek szaggatottsága,
töredékessége, részletei a bibliai történetre is utalnak (a kufárok kiűzése
a templomból), és a odály-kórusművet is felidézik. A történet maga
(a templom megtisztítása) ebben az
esetben is szimbolikusan értelmezhető. agyon fontos körülményre
hívja fel a igyelmet a sorozat. erti
Károly értette és nagyra értékelte
artók éla és odály oltán törekvését a művészet meg jítására, a hagyomány és modernitás ötvözésére
tett kísérletét.
1 6-ban egy komoly retrospektív
kiállítás előkészületeinek lendületében csodálatos tollrajzok sora került
ki a keze alól. Megalkotta a Minotaurusz-sorozatot, a Visszatekintő című
tollrajzot és egy különös, talányos,
címadás nélkül maradt rajzot, amelyen felhős tájat látunk. A felhőkön
átsüt a nap, de mintha a táj több
lenne egy valóságos tájnál, a felhők
egy asztal fölé görnyedő arccal, a
dombok a tollat fogó kézzel azonosíthatók. A teremtést látjuk a képen
az alkotó folyamatot, a megszülető
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Cím nélküli tollrajz (1986)

gondolat papírra vetését, a szellem
és a test, az ég és a föld találkozását.
A tervezett életműkiállítás a budapesti Ernst Múzeumban végül
emlékkiállításként nyílt meg, mert
a mester 1 6 őszén elhunyt. A tevékeny, alkotómunkában, tanításban, művészetszervezésben kibontakozó, gazdag életútra emlékezik
vissza a most megnyílt kiállítás is.
Elsősorban a művészpályára, mert
a rajzpedagógiai tevékenységet, az
általa folytatott, e téren is kísérletező szellemű tehetséggondozást
reményeink szerint egy következő
kiállítás mutatja be. Az életművel,
erti ároly művészi szándékával,
küldetésével kapcsolatban talán helyénvaló Kondor Béla sorait idézni,
amelyeket - mintegy kiáltványként
- a el-művészcsoport 1 3-as katalógusának előszavául választottak a művészek, rém Ferenc, erti
Károly, Krajcsirovits Henrik, Kóthay
Ernő, égvári ános „A por, a szél és
a víz munkája belepi utolsó épületeinket, utainkat, alkotmányainkat.
Tudom, lesznek művészek (és ebben
áll életem reménye), akik ’fogyó életük növekvő lázában igyekeznek
majd, akár évmilliókra szóló nyomot
hagyni, anyagban, jelrendszerben.
Tartósan és cáfolhatatlanul az utánuk vagy máshonnan jövő értelmes
lények számára. Jelet hagyni, hogy
voltunk és elbuktunk, de lényünkben
és e jelekben a magyarázat. A tanulság. Művészet lehet csak. Por, víz,
szél, tűz ne ártson neki, az idő össze
ne zavarja jelentését.”
vesdi
ni
művészettörténész

Minotaurusz (tollrajz)

Faun és nimfa (tollrajz)
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A tatai piaristák történetének
1 0-1
közötti időszaka jól elkülöníthető szakaszokra osztható. Az
első korszak az 1 0-től 1 3-ig terjedő éveket foglalja magába. A tanítás a hábor s viszonyok ellenére
kisebb-nagyobb zökkenőkkel mégis
magas színvonalon folyt. iemelkedő
jelentőségű eseménye volt ennek az
időszaknak, hogy a megbetegedett
Hessky Iván helyére hosszadalmas
folyamat eredményeként Dobroszáv
Lajost nevezték ki Tatára rajztanárnak. A szerzetes tanárok között is
sok tehetséges, kiemelkedő személyiség tanított (Papp Elemér, Péntek
28

József, Kender József, Darvasy Mihály), amelyről tevékenységük és jellemrajzuk tan skodik. A könyv kitér
a piaristák mindennapjaira (vallásos,
társadalmi, tudományos élet, lakhelyük, életszínvonaluk, ellátásuk), és
külön fejezetet szentel a tatai múzeum alapításának és gyarapításának
történetére, illetve a piaristáknak
a múzeum fejlesztésében betöltött
szerepének bemutatására. Külön fejezet tárgyalja a diákok helyzetét, az
oktatás és a nevelés alakulását. A tanulók létszáma ezekben az években
dinamikusan nőtt, a piarista konviktusban és a kapucinus atyák által irá-

k

aa

nyított zera ikumban a bentlakók
száma elérte a száz-száztíz főt. A piarista konviktorok életét a monográ iában közölt szabályzatuk részletesen mutatja be. A szerző kitér arra
is, hogyan szervezték át a konviktus
irányítását, a piaristák milyen pedagógiai, nevelési elveket alkalmaztak.
chmidt ihály házfőnök kísérletet
tett arra, hogy a padlástér beépítésével húsz-huszonöt ágyas, járványos
betegeket elkülönítő egészségügyi
részleget hozzanak létre. A tervek
elkészültek, azonban a hadi események miatt ennek megvalósítására
nem kerülhetett sor. A piaristák az
országos mozgalom keretében felkarolták és segítették a tehetséges
szegény diákokat, az úgynevezett
falusi ösztöndíjasokat: ingyenes étkezést, szállást, ruhát és tankönyvet
kaptak. Először a gimnázium épületében jelöltek ki nekik helyet, majd
1
nyarától az Esterházy-kastély
háromszobás, fürdőszobás melléképületében laktak. A piaristák háborús viszonyok között is fenntartották az oktatás folyamatosságát.
1 2 nyarán, 1 3 tavaszán és telén
is sikerült megakadályozni, hogy a
gimnázium épületét katonai célokra
lefoglalják.
A második korszakot az 1 31
-es tanév jelentette, ez már hábor s évnek számított. A tanítás öt
hónapra csökkent. 1 3. november
3-án kezdődött az első félév, a második félév pedig már április 1-én
befejeződött. Ennek pótlására a tatai
piaristák j nius 5-én nyitották meg
az ingyenes Nyári Kalazanci iskolát, ahova százötvenen jelentkeztek,
nemcsak az intézet növendékei, hanem a községben tartózkodó más
tanulók is. Négy csoportban vettek
részt az órákon hetente négyszer
nyolc órától tíz óráig. Ennek célja az
ismétlés és a gyakorlás volt, új ismeTATAI PATRIÓTA
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reteket nem tanultak.
1
tavaszán
agyarországot
is elérte a légi hábor . A piaristák
is kialakították az óvóhelyeiket, a
rendházban két kijárattal látták el a
terjedelmes borospincét. A legfontosabb okmányokat, iratokat, könyveket, miseruhákat, kegytárgyakat
biztonságba helyezték. Tata tágabb
környezete iparvidéknek számított,
de a nagyközség egyelőre nem volt
célpont.
prilis 2 -én a németek a konviktus egy részét és a gimnáziumot katonai kórháznak foglalták le. Május
2 -től a gimnáziumban csendőriskola működött, j nius -től pedig ezzel párhuzamosan törzstiszti híradó
tanfolyam keretében a karpaszományosokat is itt képezték. 1
. j lius
10-én kezdődött meg az épületben a
német katonai kórház kialakítása.
A harmadik korszak 1
ősze.
zeptembertől a piaristák a katolikus
és a református iskolákban 1 órától 1 óráig tanítottak. A légi riadók
gyakran megszakították vagy lehetetlenné tették az oktatást. Szeptember 1 -én atát is támadás érte, este
tízkor a nagyközség belterületén tíz
bomba robbant, kb. egymillió pengő
értékű kár keletkezett az épületen.
A megváltozott hadi helyzet miatt
szeptember 2 -án az egész német
hadikórház véglegesen és hivatalosan eltávozott. A Luft affe déli főparancsnoksága költözött a gimnázium
épületébe, a Fényes-réten, a legelőn
álcázott tábori repülőteret létesítettek a futárgépeknek és a szállító repülőgépeknek. ata veszélyes hellyé
vált, az iskolát bezárták, a szülők hazavitték gyermekeiket.
1
novemberében a tatai rendház menekültközponttá vált. Az ország különböző részeiből érkeztek
ide a rendtagok. Az összesítés szerint a magyar piarista tartományban
itt alakult ki a legnépesebb közösség.
Tíz menekült kapott szállást a rendházban, Léh István vezetésével és
irányításával a váci novíciusok is Tatára költöztek. A tartományi tanács
határozott a noviciátus vezetéséről, irányításáról. izonyos jelekből
azonban zűcs ános házfőnök arra
következtetett, hogy küszöbön áll
Tata megszállása. Ez ekkor még nem
következett be, de 1
telén sokkal
s lyosabb és emberpróbálóbb idők
következtek a piaristák életében.
á
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A tatai m zeum nemrégiben
indult sorozata új kötettel gyarapodott: a város, és joggal mondhatjuk, a magyar agrártörténet
szempontjából is érdeklődésre
számot tartható életpályájú tatai
uradalmi jószágigazgató, Balogh
Ferenc prefektus, régens billegi saját birtokának históriájával.
A könyv j kutatásokra építve
számos helyen kiegészíti, illetve
pontosítja a működéséről eddig
tudottakat. Az jonnan feltárt
levéltári forrásokból a Balogh
családdal kapcsolatban főként az
anyakönyvi-genealógiai kutatásokat, továbbá a Billeg középkori
történetére vonatkozó okleveles
adatok feltárását emeljük ki.
A kismonográ ia egy ttal jabb
esettanulmánnyal járul hozzá
azokhoz a történetírásunkban
örvendetesen egyre gyarapodó
feldolgozásokhoz, amelyek a tehetős birtokos középnemesi réteg
(bene possessionati) felemelkedését vizsgálják.
A középnemesi, vármegyei, illetve uradalmi szolgálatban tevékenykedő galántai alogh család
épp gy ozsony megyéből veszi
eredetét, mint az Esterházyak
sőt, rokoni szálak is összekötik a
két családot. A gazdaságirányítási
képességei miatt korában nagy
tekintélynek örvendő alogh Ferenc iatalon kerülhetett a tatai
uradalmat 1 2 -ben megvásárló Esterházy ózsef gróf (16 2
1
) szolgálatába. apcsolatuk
nem nélkülözi a familiáris jelleget.
őséges gazdasági beszámolókat
rögzítő levelezésük gazdaságtörténeti szempontból is nélkülözhetetlen forrás.
Esterházy Józsefnek a horvátországi részektől ozsony megyéig

terjedő birtokait a mindenkori
jószágkormányzó
alogh Ferencnek az uradalmi gazdasági
kormányzat élére kerülése óta
a központi szerepet betöltő atáról irányította. Balogh régens
uradalmi igazgatási tevékenysége
az 1 0-es évektől indulóan az
1 6 . évi rbérrendezésig tartó
időszakot fogja át a tatai, gesztesi
és semptei Esterházy-uradalmak
gazdálkodásában.
A kor érdekes átmenetet jelent
a tapasztalatra alapozott (empirikus) és az elméleti megalapozás gazdálkodás között. A század
végére hazánkban meginduló
felsőfok agrárszakoktatás, uradalmi szakember-képzés elődjének tekinthető, ugyanakkor a régi
módszer, az empirikus felkészülés
alkalmazásának is felfogható. A
tatai uradalom különféle gazdasági hivatalaiban
alogh Ferenc
felügyelete alatt gyakorló, gazdasági pályára készülő iatalok
képzése egyedülállónak számított
a magyarországi nagybirtokok
között az adott korban.
Esterházy József tatai domíniuma gazdasági szakembereinek,
köztük elsősorban alogh Ferencnek nagy szerepe volt a török hódítás korszaka után magára találó,
ata, óváros, áralja mezővárosok alkotta uradalmi irányítási
központ kiépítésében, fejlesztésében. Tevékenységüknek köszönhetően alakult ki az uradalmi központ máig jellemző késő barokk
rokokó arculata.
alogh Ferenc végzettségéről,
ismereteiről és műveltségéről
könyvtára ismeretében kaphatnánk pontosabb képet. Mindenesetre könyvtára értékét és
fontosságát mutatja, hogy annak
29
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halála esetén történő elhelyezéséről
1 53-ban külön is rendelkezett. zéles körű tájékozottságának bizonyítéka, hogy a polihisztor Bél Mátyásra
(16
1
) ő hívta fel Esterházy
ózsef igyelmét. alogh régens jó
érzékkel ismerte fel a kiemelkedő
teljesítményre képes szakembereket. Támogatta az uradalommal a
mocsárlecsapolás révén kapcsolatba került híres mérnök, Mikoviny
ámuel (16
1 50) munkáját. A
barokk-copf építészet kiválósága,
Fellner akab (1 22 1 0) is az ő
felfedezettjének számít. A régensnek ata érdekében tett kiemelkedő
patrónusi lépései közül meghatározó az Esterházyak által Tatára telepített két rend, a kapucinusok és a
piaristák támogatása. Adományaival
elősegítette a kapucinusok könyvtárának fejlesztését, s a renddel olyan
bensőséges kapcsolatba került, hogy
egyetlen világi házaspárként iatalon
elhunyt feleségével együtt a temp-

lom kriptájában nyugszanak. A piaristák rendháza és iskolája részére
pedig a felesége halála után eladott
billegi birtok bevételét ajánlotta fel.
A két rendház istoria omusa, azaz
háztörténete életéről számos érdekes adatot őrzött meg, amelyek jelentősen hozzájárulnak az életpályájáról kialakult kép pontosításához.
Balogh Ferenc gazdasági hozzáértésének elismertségére utal, hogy
az esztergomi érseki szék betöltetlensége idején, a Magyar Kamara két
évre (1
1 50) őt bízta meg az
érsekség birtokainak irányításával.
1 62-ben Esterházy ároly (1 25
1
) egri püspök is őt kérte fel pápa-ugod-devecseri családi jószága
vezetésére.
A régens saját birtokai közül kiemelkedik a közeli Billegpuszta, ahol
rezidenciáját is kiépítette. A birtokot
a Tany család Esterházy József grófnak kínálta eladásra, de azt 1
-ben
minden bizonnyal Balogh régens és

felesége, ezerédy orbála ( 1 56)
vásárolta meg. Itteni saját gazdasága kiépítéséről (majorkodtatásáról)
viszonylag kevés adattal rendelkezünk, csak a fennmaradt gazdasági
épületekből következtethetünk milyenségére. A agyar emzeti Levéltár rszágos Levéltára ( udapest)
azonban őrzi alogh itt építtetett
kastélya berendezésének 1 56-ban
készült leltárát, amelynek segítségével képet kaphatunk arról, hogy
a 1 . század közepén milyen tárgyi
környezetben, milyen világban élt
a magas rang uradalmi tisztviselő.
A termenként elkészített inventáriumból megtudhatjuk, milyen privát,
reprezentatív és kiszolgáló helyiségek voltak egykor az épületben.
Balogh régens emlékezete még
ma sem halványult el a múltja iránt
mindig is élénk érdeklődést tan sító, uradalmi, majd járási központ,
volt mezőváros, ata lakosainak körében. Az uradalom jobbágyait kemény kézzel irányító, a rekatolizáció
végrehajtásában kíméletlen szigorral működő alogh megítélése nem
minden tekintetben pozitív. űködésének értékelésében az agrár- és
művészettörténeti szakirodalomban
is nagy eltérések tapasztalhatók a
„tudálékos helyi hatalmasság” vélekedésektől a „nagyműveltségű és művészeti kérdésekben is járatos magyar
kisnemes” összegzésű véleményekig.
Minden bizonnyal akkor járunk a helyes úton, ha Balogh Ferenc új iránti
fogékonyságát, széleskörű olvasottságát, kiváló gazdálkodási képességeit méltányoljuk.
A kötet kiadását az
A önyvkiadási Kollégiuma, Tata Város Önkormányzata és a kastély jelenlegi birtokosa, a Maszlavér család támogatása
tette lehetővé. A család tervei szerint
Billegpuszta rendezvényközpontként hamarosan megnyílik a nagyközönség előtt. A kötet borítója, amelyen a billegpusztai kastély és Balogh
Ferenc gyűrűspecsétjének lenyomata, valamint aláírása látható, Görözdi
éza gra ikus munkáját dicséri.
A kiadvány a magyar agrártörténet-írásban is joggal számíthat a
szakmai közönség érdeklődésére, de
a helytörténet iránt fogékony olvasóknak is feltétlen ajánljuk!
l

v
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A Kuny Domokos Múzeum kiadványa.
Libelli Tatenses 3.
Sorozatszerkesztő: Schmidtmayer Richárd
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Az Európa íjjal kitüntetett ata városa Magyarország egyik legszebb települése. Természeti adottsága, épített
környezete és kulturális, művészeti
élete rendkívüli a magyar kisvárosok
között. enei m ltját az Esterházyak,
Menner Bernát, Vincze Imre fémjelzik.
A régm lt nagyjai köteleznek bennünket is, hogy városunk képviseletében
mindig a maximumra törekedjünk, és
méltók legyünk az elődeink által létrehozott értékekre.
Azt gondolom, az elm lt huszonöt
esztendő munkájával igazoltuk létjogosultságunkat, és azt, hogy fontosak
vagyunk a városnak és megyénknek is.
Mára már elértük, hogy a város zenei
értékei közül kiemelkedjék az Egressy
amarakórus, amely a művészet értékközvetítőjeként színesíti a kulturális
életet, koncertjeinkkel pedig neveljük,
csiszoljuk a hangversenyközönség ízlését.
Megalakulásunk története összefonódik a város legnagyobb civil kulturális csoportjának működésével. Az
Egressy Kamarakórus a nagy vegyes
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karból, az Egressy Kórusból alakult
1 1-ben. Akkor tizenhat alapító
taggal kezdtük meg a munkát. Azóta
sokszor átalakultunk, megújultunk, jelenleg huszonhat fős létszámmal dolgozunk. Számos rendezvényen képviseltük már Tatát, Komárom-Esztergom
megyét és Magyarországot. Tevékenységünkben a minőségi munka, a közönség szolgálata, valamint magunk
és mások szórakoztatása vezérel bennünket. Amit elértünk, azt magunknak,
azaz a kórustagok áldozatvállalásának,
erőt s időt nem kímélő, kitartó hozzáállásának köszönhetjük. Elért eredményeinkre egyenként és közösségként is
büszkék vagyunk, de méltán lehet rá
büszke Tata város vezetése és lakossága is!
Az együttest a mai napig az éneklés öröme, a közös munka, a színpadi
sikerek, a közös utazások és az egyéb
közösen szervezett programok tartják
együtt. Ezért is veszünk részt versenyeken, fesztiválokon, koncert körutakon. sszetartó erő a barátság, az
éneklés szeretete és az egymás iránti

tisztelet és megbecsülés.
Néhány eredmény és koncert a huszonöt évből
• Első megmérettetésünk alkalmával
sikeresen szerepeltünk a Pécsett megrendezésre került Kamarakórusok
ilágfesztiválján 1 6-ban. A nemzetközi zsűri külön kiemelte változatos
zenei programunkat.
• 1
-ben kértük először minősítésünket, a zsűri ekkor Fesztiválkórus
oklevéllel jutalmazta az együttest.
• omoly döntést hoztunk, amikor
vállaltuk a nemzetközi minősítést egy
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hatvan országből érkező háromszázhatvan kórus részvételével zajló világversenyen. A kamarakórus 200
júliusában indult a Brémában (Németországban) megrendezett órusolimpián, ahonnét ezüstéremmel térhettünk haza. Ez az eredmény nagy lökést
adott az elkövetkező időszak szakmai
munkájához.
• 200 -ben a ómában megrendezett
. usica acra di oma elnevezésű
nemzetközi kórusversenyen a zsűri
bronzéremmel jutalmazta együttesüket.
• 200 és 2012 májusában Lengyelországban jártunk az Ad loriam ei
címet viselő emzetközi Egyházzenei
Kórusversenyen, mindkét alkalommal
bronzérmet szereztünk.
• A 2011-es esztendő óriási kihívást
és komoly kórusmunkát jelentett. A
kamarakórus fennállásának húszéves
évfordulója alkalmából ismét vállaltuk
a megmérettetést, és megszereztük a
angversenykórus minősítést a aloló agyarország országos minősítő
rendszerében. Ez az eredmény hatalmas előrelépést jelentett, hiszen agyarországon ez a legmagasabb minősítési kategória. Ezt követően számos
hazai és külföldi koncertmeghívást
kaptunk. ég ebben az esztendőben
hangversenykörúton jártunk Olaszországban, ahol nagy sikerrel szerepeltünk a testvérvárosunkban, Arenzanóban rendezett egyházzenei fesztiválon.
A kör t során másik testvérvárosunkba, Montebellunába is ellátogattunk,
ahol közös koncerten énekelhettünk
a helyi Bazilika kórusával, mely igen
nagy megtiszteltetés volt amatőr kamarakórusunknak. Énekeltünk még
Genovában, Padovában, Veronában, a hallgatóság mindenhol
nagy szeretettel fogadta Kodály oltán és árdos Lajos
kórusműveit. 2011-ben
még az Európai Unió
Kórusfesztiválján is
részt vettünk Kielcében (Lengyelország), ahol élő
internetes adásában adtuk elő
odály
oltán
és más magyar
szerzők híres
kórusműveit.
• öbb országos produkció résztvevői
voltunk már,
minden évben nagyszabású koncerten
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énekeltünk az ötszáz fős országos kórusban az Énekel az ország c. rendezvényen a űvészetek alotájában udapesten.
• Az elm lt huszonöt évben igyekeztünk eleget tenni a felkéréseknek,
meghívásoknak. Jártunk Lengyelországban, émetországban, Ausztriában, Hollandiában, Erdélyben, felléptünk i czó ban, ielcében, omburg
am Mainban, Gerlingenben, Kremsben,
Székelyudvarhelyen, Bécsben a Szent
István, Budapesten a Mátyás templomban és a Szent István Bazilikában,
Keszthelyen a Festetics kastélyban…
• eghívásoknak köszönhetően több
alkalommal utazhattunk német testvérvárosunkba, ahol jubileumi rendezvények, ökumenikus zenés áhítatok és
különböző fesztiválok fellépői voltunk.
Barátságot kötöttünk a város kórusmuzsikát kedvelő közönségével és a
város vezetőivel egyaránt.
• 201 -ben különös felkérést kaptunk
az ország talán leghíresebb rockzenekarától. Az mega ratórium vokál
együtteseként énekeltünk a tatai felújított szabadtéri színpadon bemutatott
nagyszabás könnyűzenei koncerten
az Angolkertben. ülönleges élményt
jelentett közös produkcióban részt
venni a világhírű zenészekkel.
• alász ároly megyénk iatal zeneszerzője az Egressy amarakórust kérte fel e rofundis című műve vegyeskari változatának megszólaltatására,
melyet a Filmhatás zenekarral együtt
szólaltattunk meg Oroszlányban a város alapításának hatvanadik évfordulóján.
• 2016 ismét fontos év volt, mivel megkezdtük huszonötödik szakmai évünket. A kórus j liusban jra minősítésen
vett részt, ez alkalommal is a Magyarországon elérhető legmagasabb fokozatot, a
angversenykórus fokozatot értük el, amelyre nagyon büszkék
vagyunk. Nagy öröm, hogy megvédhettük elért eredményünket. Decemberben a huszonöt éves jubileumi
rendezvénysorozat keretében tartott
Adventi enés hítaton ichl ózsef
Tata város polgármestere Nagy János
szobrászművész Egressy éni bronzszobrát adományozta kórusunknak.
A kamarakórus feladatának tekinti
a magyar és európai szerzők műveinek interpretálását, bemutatását, a
iatal hazai zeneszerzők műveinek
népszerűsítését, valamint különleges
zeneművek előadását. agyar kórusként repertoárunkban számos magyar
népdal és népdalfeldolgozás található,
melyet a közönség is szeretettel fogad
koncertjeinken. Mindemellett szívesen

énekelünk különleges hanghatású modern kórusműveket, könnyűzenei slágereket és feldolgozásokat. Az együttes munkáját segíti alázs Attila ata
iatal zeneszerzője, aki számos művet
komponált már együttesünknek. Fontos célunk a kórusirodalom ismert és
ismeretlen szerzői kórusműveinek
felkutatása és Magyarországon, illetve a nemzetközi versenyeken történő
bemutatása, továbbá magyar zeneszerzők műveinek népszerűsítése határainkon túl is. Kihívást jelent nekünk
a világban fellelhető zenei különlegességek és ritkaságok megszólaltatása.
Ezenkívül folyamatosan építjük kapcsolatainkat külföldi és magyar partnerkórusokkal, népszerűsítjük iatal
szerzők műveit, továbbá folyamatosan
fejlesztjük a technikai és az előadói
minőséget. A kórus szakmai munkáját, működését az Egressy órus ata
Alapítvány és ata áros nkormányzata támogatja célzott támogatásokkal
és pályázatok útján.
1 1-ben alapítója voltam, azóta
karnagya és művészeti vezetője vagyok a kórusnak. Karnagyi mesterdiplomámat a Pécsi Tudományegyetem űvészeti karán, obbágy alér
tanszékvezető tanár szakmai irányításával szereztem. Szakmai munkám
elismeréseként és a kórusok szakmai
munkájának támogatásáért 2016-ban
megkaptam a
A-díjat.
Köszönettel tartozom együttesem
minden régi és jelenlegi tagjának az
önfeláldozásért, a közösen elért eredményekért, a baráti közösségért. Hálás vagyok a városvezetés mindenkori
segítő támogatásáért, a tatai közönség
szeretetéért és igyelméért, valamint a
kórusunkat támogató cégek, vállalkozók önzetlen anyagi hozzájárulásáért,
amelyekkel megvalósulhattak álmaink
és terveink. A munkát és a kapcsolatteremtést Európa kórusaival a jövőben
is szeretném töretlen erővel és hittel
folytatni.
iszem, amit odály oltán is vallott: „ ene nélkül nincs teljes ember”. „Az
ének szebbé teszi az életet, az éneklők
másokét is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan,
ezren, míg megszólal a nagy Harmónia,
amiben mind egyek lehetünk. Akkor
mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ!” Ez a célunk és feladatunk! Magyarságunk, nemzeti értékeink, kincseink őrzése, népzenénk,
népdalaink bemutatása, átörökítése és
népszerűsítése.
o o né ch n eld s
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karnagy, művészeti vezető
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A uny omokos
zeum megyei
hatókörű városi m zeum, amely omárom-Esztergom megye egyik legrégibb múzeumaként évtizedeken
keresztül összefogta a megye muzeális intézményeinek működését. A
m zeum gyűjteményeinek alapját
az egykor atán is működő piarista
tanárok fektették le. E hagyományból kiindulva a múzeum az alábbi
szakágak mentén végez gyűjtést
néprajz, történettudomány, régészet,
képző- és iparművészet, valamint
geológia. Az intézmény különlegessége a nemzetközi néprajzi gyűjtemény,
amely vidéki múzeumok tekintetében igen gazdagnak mondható. A
dél-amerikai indián törzsek hagyományos tárgyi emlékeitől kezdve az
ausztrál őslakók eszközein át a japán
szamuráj páncélokig terjed e tárgyak
spektruma. Jelenleg a Kuny Domokos
zeum gyűjtő- és működési területe a megye nyugati felére terjed
ki, de régészeti feltárások esetében
az egész megyében illetékes. Szakmai-módszertani központként segíti
a megye muzeális intézményeinek
munkáját. Az intézmény 2013 óta
ata város fenntartásában működik.
201 -től kezdve két kiállítóhelye van
az országos szinten is jelentős émet

Múzeum testközelben

TATAI PATRIÓTA

a m ze m
Nemzetiségi Múzeum, valamint a leglátogatottabb és legnagyobb népszerűségnek örvendő várm zeum.
á s d l i

csol

o

A uny omokos
zeum kiveszi
részét a társadalmi felelősségvállalásból. Ennek egyik terepe a helyi
nyugdíjas csoportokkal való együttműködés, amely során mindkét fél
gazdagodik egyrészről gyarapodik
az intézmény adattára és nem egyszer gyűjteménye is , másrészről
a tagság érdeklődésének megfelelő
kulturális programokat, előadásokat kínál a m zeum. Az időskor ak
mellett a megváltozott munkaképességűeknek vagy az időlegesen munkát nehezen találóknak is munkalehetőséget biztosít különböző
programok segítségével. Egyik talán
legfontosabb célja a jövő nemzedékeinek megtalálása, a mai felgyorsuló sokszor csak digitális alapokon
nyugvó világban számos területen
tud partnerként segítséget nyújtani
az oktatási-nevelési intézményeknek.
Ezeken keresztül nemcsak kulturális
ismeretek átadására törekszünk, hanem a szociális kapcsolatok megélésére is terepet biztosítunk. Idén
közel ötven tanuló dolgozott nyári
diákmunka keretében a múzeum falai között, s nem voltak kevesen azok
sem, akik közösségi szolgálatuk színhelyéül választották intézményünket.
Ezzel a tevékenységgel is erősíteni és
népszerűsíteni kívánjuk az önkéntesség intézményét, hogy a iatalok és az
idősek egyaránt megtapasztalhassák
a közösség érdekében tett erőfeszítések gyümölcsét.

Ezzel együtt is folyamatos útkeresésben vagyunk. Szeretnénk kulturális és szellemi örökségünket minél
szélesebb körben megszerettetni és
megismertetni, hogy az így szerzett
tudást az egyéni és közösségi fejlődésükben kamatoztathassák. E célt
szolgálta a Tatai Turisztikai Egyesülettel együtt megalkotott „Várbörtön
legendája” elnevezésű szabaduló szoba is.
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A m zeum számos alkalommal
biztosított helyszínt különböző civil
fórumoknak: akár az egykori tatai
lovasélet feltárását célul kitűző kezdeményezésnek, akár a tatai versbarátok köre rendezvényének, amelyek
mind a múzeum és a helyi közösség
kapcsolódását jelentették.
201 -ben nagy szerepet kapott a
geológiai, valamint a természettudományos ismeretek népszerűsítése,
hiszen ata térsége, az egykori hőforrásoknak köszönhetően kiemelkedik
természeti kincseinek sokaságával.
yűjteményünket számos közönségprogramon mutattuk be Budapesten
és Tatán egyaránt.
Tata Gyermekbarát város célkitűzéséhez a m zeum is jelentős tevékenységgel járul hozzá. Több oktatási
intézménnyel kötött együttműködés
biztosítja, hogy a diákok fejlődéséhez hozzájárulhassunk. Ezek közül
kiemelkednek a Tata tantárgyhoz
kapcsolódó foglalkozások, előadások,
illetve az ökológiai képzésben való
közreműködésünk. Fontos célunk,
hogy a diákok tapasztalati úton, él33
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ményszerűen gazdagodjanak ismeretekkel. A nyáron két táborral is
hozzájárultunk a szabadidő aktív és
játékos tanulással való eltöltéséhez.
A „Királyok és katonák” elnevezésű
táborban helytörténeti alapokra építkezhettek a nebulók, míg a több éve
megrendezésre kerülő „Palet-tata”
nevű táborban művészeti képességeiket és ismereteiket fejleszthették
a jelentkezők. indkét tábor nagy sikernek örvendett.
áso
e ed én e

do án os

A m zeum kiemelt feladatának
tekinti a történelem sorsfordító
időszakainak megismerését, megismertetését, ehhez a leghitelesebb
és legcélravezetőbb tnak az egyéni
életsorsok bemutatását tartja. Ebből kiemelkedik a német kitelepítés
szemtan inak és elszenvedőinek
megszólaltatása. yűjtésünket 201
óta Tata környéki településeken végezzük, az idei évben a harmincéves
testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően erlingenben is folytathattuk munkánkat, melynek során élő
szemtanúk visszaemlékezéseit rögzítettük. A kutatás eddig nem ismert
adatokkal, információkkal és dokumentumokkal bővült, ezenkívül emberek megismerésére és történetek
megértésére is lehetőséget adott.
asonló értékvesztés zajlott az 50es évek Magyarországán, amikor az
erőszakos iparosítás oltárán feláldozták a hazai kézműves ipart. Az akkor
elveszett tudás még megmaradt emlékeinek, tárgyainak számbavételére
és gyűjtésére a m zeum az ipartestület százharminc éves megalakulásához kapcsolódóan közös gyűjtést
szervezett a Tatai Helytörténeti Egyesülettel, az ipartestület még élő tagjaival, valamint a kézművesipar örököseivel. A kutatásban kiemelt szerepet
kapott a városi emlékezet gyűjtése,
ezenkívül lehetőség nyílt a m zeumi
tárgyak utólagos adatolására, valamint a meglévő gyűjteményi anyag
34
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gyarapítására. Az egyéves munka során ugyan nem lehetett teljes képet
alkotni a céheket felváltó szervezet
működéséréről, viszont számos egykori tatai kézműves munkásságáról sikerült részelteket megismerni,
amelyeket az idei évben kiállítás formájában mutattunk be.
zintén az 50-es években számolták fel a atára évszázadokig jellemző
malomipart is. Sajnálatos módon ma
nem található olyan malomépület a
városban, amely a molnárok egykori
jelentőségét mutatná be. A m zeum
a város felkérésére kidolgozott egy
koncepciót, hogy a tatai malmoknak
méltó emléket állítson az egykori
enő-malom épületében. elenleg is
folynak az ehhez szükséges levéltári
kutatások és gyűjtések.
Az idei évben a m zeum levéltári
kutatások alapján elvégezte a piarista rend megalakulásának és tatai
megtelepedésének emlékére a tatai
Piarista rendház 20. századi történetének feldolgozását.
égészeti kutatások
főként kisebb építkezések területén történő
n. meg igyelések a megye számos
pontján történtek. Ezek közül kiemelkedik a Környe határában szántás közben előkerült késő római kori
kőszarkofág. A lakosság összefogásának köszönhetően hossz évtizedek
óta először sikerült, hogy a m zeum
munkatársa a kincskeresőket megelőzve ért a lelőhelyhez, így teljességében rögzíteni tudta az előkerült
leleteket.
Évek óta zajlik a Vértes erdejében
megb vó itány vár kutatása. A munkálatok elsődleges célja a műemlék
megmentése, továbbá az erődhöz
kapcsolódó szűkös ismeretek bővítése. A vár kutatása során gótikus és
reneszánsz kőfaragványok, valamint
a mindennapi élet tárgyi emlékei
kerültek elő, ezzel jelentősen előreléptünk az épület megismeréséhez
vezető ton.
Évtizedeken át folyt kutatás a Baj
község határában álló pusztatemp-
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lom környezetében is. Az idei esztendőben lehetőség nyílt a régészeti feltárások folytatására, amellyel egy, a
török időkben elpusztult település és
udvarház emlékeinek gyarapodásával jobban megismerhettük a hajdani
mindennapokat.
A kutatásokban j elemként jelennek meg az intézményünk falai
között zajló kőanyagvizsgálatok. elenleg a régészeti feltárások és a műemléki kutatások során előkerült falszakaszok és kötőanyaguk vizsgálata
zajlik, a középkori és az újkori építkezések periódusainak megállapításához természettudományos módszer
is kapcsolódik.
ése

A 201 -es esztendőben a kutatások
anyaga mellett a m zeumi gyűjtemények alapvetően a lakosság felajánlásai, ajándékozásai nyomán gyarapodtak. A m zeum felhívására számos, az
első világhábor hoz kapcsolódó emlék fényképek, tábori levelező lapok
és egyéb tárgyak kerültek a történeti
gyűjteménybe. Ezenkívül főként tatai
vonatkozás dokumentumokat gyűjtöttünk. Ezek közül kiemelkedik az Esterházy-uradalom egyik főerdészének
szinte hibátlan kabátja, amely ez idáig
az egyetlen ilyen típusú emlék az uradalom tisztviselőinek hagyatékából.
iáll áso

A kutatások és a gyűjtések eredményeit a múzeum leglátványosabban
kiállítások formájában tudja a széles közönségnek bemutatni. Az idei
évben is többet rendeztünk. Végre
egy időszaki tárlat keretei között lehetőség nyílt arra, hogy a 2015-ben
a város főterén folytatott régészeti
TATAI PATRIÓTA
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feltárás eredményeit és tárgyi emlékeit is a közönség elé tárjuk. Az itt
bemutatott 1 . századi női ruhaviselet maradványai igazán kiemelkedőnek számítanak hazai viszonylatban.
A lakosság széles alapokon nyugvó
ismereteket szerezhetett az egykori
főtéren álló templom történetéről,
értékeiről. Ehhez kapcsolódóan a arokk fesztivál keretei között a főtéren
ma is álló Mária Immaculata szobor
születésének útját kísérhette nyomon
a közönség egy időszaki kiállításon.
észben az évfordulókhoz kötődően
a atai várban nagy érdeklődésnek
örvendett a „Mesterségem címere…
A Tata-Tóvárosi Ipartestület emlékei”
címmel megnyílt kiállítás. Az idei év
érdekes színfoltja volt a Német Nemzetiségi Múzeumban a reformáció ötszázadik évfordulójára készült tárlat,
amely németországi nézőpontból közelítette meg a reformáció közép-európai eredményeit. Sokakat megrendített a közelmúlt egyik legnehezebb
időszakát feldolgozó „Idegen ég alatt
– Oroszföldön meggyötörve” című
időszaki kiállítás megnyitója, amely
a zovjetunióba elhurcolt nők visszaemlékezéseit és az emlékezés tárgyait
mutatta be.
A hagyományt folytatva idén hetedik alkalommal rendeztük meg a
„Vendégségben a múzeumban” című
programot, amelyen ezúttal Vértestolna mutatkozott be időszaki kiállítással és sikeres programsorozattal.
A településen összegyűjtött régi fényképekből mutattak be válogatást. A
képek olyan meghatározó pillanatokat emeltek ki, melyek összességében
megalkották a község fotóalbumát.
A tárlaton a vértestolnai közösségi
szolgálatos diákok 201 óta folytatott
gyűjtését is bemutatták.
Intézményünk teret biztosított a
kortárs képzőművészek bemutatkozásának, megjelenésének is. Év elején
agy ános szobrászművész alkotásait, majd Lévai Ádám, végül Kerti Károly gra ikáit mutattuk be, így a művészeti képzésben részesülő diákok is
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el tudták mélyíteni ismereteiket, technikai tudásukat. edvező visszhangot
kapott Madarász Tibor évfordulós
kiállítása, amelyen többségében tatai
vonatkozású alkotásait ismerhette
meg a nagyérdemű. A nevesebb alkotók mellett pályakezdők és helyi művészek munkáit is bemutattuk. Ötödik
alkalommal rendeztük meg a „Grotta”
kiállítást, amely hagyományosan i j
képzőművész tehetségek bemutatkozására ad lehetőséget.
i dván o
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A kiállítások mellett kiadványokban
számolunk be az elért eredményekről.
Az Emlék-könyv című kötet rengeteg
képpel segíti eligazodni az olvasót a
tatai köztéri alkotások, emléktáblák és
emlékművek évről évre gyarapodó világában. A iarista rend egyre nehezedő körülmények között folyó oktatási,
nevelési tevékenységét bemutató kiadvány Sorsdöntő esztendők – Tata és
a piaristák (1940-1944) címmel jelent
meg. A hazai kutatásban is kiemelkedik a Galánthai Balogh erenc (17081765) régens – A billegpusztai rezidenciális központ című könyv, amely az
újkori hivatalnok nemesség egyik jellegzetes és Tata szempontjából meghatározó alakjának állít emléket.
A m zeum képzőművészeti oldalát
erősítette az Imago – Imaginis, valamint a erti ároly művészetének
emléket állító művészeti album.
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Az idei esztendőben j kötettel
emlékeztünk meg az 1 56-os forradalom leveréséről, szereplőinek bebörtönzéséről. iadtuk a forradalmi
események kimagasló alakjának, Dr.
Mészáros Gábornak meghurcolásáról
és börtönéveiről készült verses művét,
amelyet Börtönnapló címen írt meg.
A tudományszervezés is fontos
területe megyei hatókörű intézményünknek. Az év elején a 2015-ben
feltárt templom és temető kutatási
eredményeiről
multidiszciplináris
megközelítéssel számoltunk be, majd
a közelmúltban elhunyt Fatuska János
emlékére rendezett konferencián járhattuk körül a nemzetiségi kutatások
aktuális kérdéseit, míg az év végén
immár hatodik alkalommal megtartott „Tudományos Műhelyek Komárom-Esztergom megyében” elnevezésű
konferencián kaptunk képet a térségben zajló kutatómunkákról, a saját és
a társintézmények legújabb és kiemelkedő kutatási eredményeiről.
Az idei évi tevékenység alapján
érezhető, hogy a m zeum társadalmi
elfogadottsága és beágyazottsága tovább növekedett. Ma már nem csak
rideg tereket és rég elfelejtett tárgyak
tárhelyét jelenti, hanem olyan intézménnyé vált, amely úgy törekszik a
m lt megőrzésére, hogy nem magának sajátítja ki, hanem a közösség javára fordítja.
d

ch id

ichá d
igazgató
fotók: Kuny Domokos Múzeum
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Emlékszobát avattak a Tatai Református Gimnáziumban, Kálmán
Attila emlékszobát. któber 20-án,
az alapító igazgató születésének hetvenkilencedik és halálának második
évfordulóján vágta el a nemzetiszínű
szalagot dr. Márkus Mihály címzetes
püspök és az iskola igazgatója, Illés
36
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ániel. Az avatást rendhagyó megemlékezés előzte meg. A templomban nem diákok adták a műsort hat
tanár olvasott fel részleteket Dr. Kálmán Attila életéről, gondolataiból.
A padokban ülő gyerekek már csak
látásból vagy még úgy sem ismerték
őt. A tanárok egy része is hiszen
ahogy gyarapodott a tanulók létszáma, j és j tanerőkre volt szükség csak hallott róla. Ezért érezte
szükségesnek az iskolavezetés, hogy
a tanévet előkészítő tanári értekezletek egyikén felidézzék mindazokat
az értékeket, amelyek jegyében kaput nyitott a gimnázium 2005 őszén.
álmán Attila mindvégig szilárd értékrend szerint élt, s azt közvetítette
a rábízottaknak is.
Hatéves kisgyerekként került Tatára. A hábor zűrzavarában menekülésre kényszerült Kálmán családot
az akkori lelkész, dr. árkus enő fogadta be: a gyülekezeti otthon alagsorába költözhettek. A gyerekkor
meghatározó emlékei a templomhoz
kötődtek. maga így vall erről „Az

ksé e
orgonaszó és a zsoltárok-dicséretek
szövege, dallama a sejtjeimbe épültek
bele, és ez megvédett a későbbi nagyobb kisiklásoktól.”
Az általános iskolás évek még atán teltek, de a tatai gimnáziumba
származása miatt nem kerülhetett
be. udapest tanítóképző, majd az
első tanév egy falucskában, ányon,
ahol a tizennyolc éves i j tanító nála
négy-öt évvel iatalabb gyerekeket
oktatott.
Aztán 1 56. A pályakezdő pedagógus első tanévének októberében
kalandos körülmények között a fővárost körülvevő szovjet gyűrűt kijátszva, csirkéket szállító teherautón,
a ketrecek közt megbújva utazott
Pestre, hogy a Ferenc körúti Sas egység tagja legyen. Életre szóló élményeket szerzett. Látta Maléter Pált,
látta a arlamentbe tárgyalni menő
szovjet delegáció tankjait, és látott
betört üvegű kirakatokat. Az egyikben nyitott bőröndben pénzhalom,
az áldozatok hozzátartozóinak adták
az utcára merészkedők. A másik egy
TATAI PATRIÓTA
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óra- és ékszerbolt kirakata. Az érintetlen áruk mellett kézzel írt szöveg:
„Így lopnak a magyarok”.
Ezek az emlékek is beépültek a iatal i sejtjeibe az „itt élned, halnod
kell” parancsával együtt. Tanítóként
már jelentkezhetett általános iskolai tanárképzésre. Ezt követte az
egyetemi diploma, majd 1
-ban a
doktori disszertáció matematikából:
„A geometria intuitív tárgyalásától a
hipotetikus-deduktív felépítése felé”.
És többéves tanítás abban a gimnáziumban, amelynek diákja nem lehetett.
Igaz, a tanári pálya nem volt zökkenőmentes. A tanár r nem elégedett
meg a matematika tanításával. Hitt
abban, hogy a nevelés a iatal lelkek
növelése. Tanítványai látókörét szélesebbre akarta tárni, mint amit az
akkori politikai protokoll megengedett. Egy t l egyháziasra sikeredett
NDK-beli osztálykirándulás kapcsán
elvették tőle az osztályfőnöki megbízatást; évekig nem lehetett saját osztálya. (Sokáig dicsekedett vele: élete
egyik nagy kitüntetése volt, hogy a
megyei pártbizottság ülésén önálló
napirendi pontként szerepelt.) Lakásában havonta-kéthavonta vagy
kéttucatnyi diák szorongott széken, kanapén, szőnyegen. Felnőtt
dolgokról beszélgettek: kultúráról,
Erdélyről, Felvidékről, stenről, az
egyén saját, csak neki szánt, rá méretezett küldetéséről. olitikáról soha.
„Maga a találkozó ténye volt az ellenállás.” (Márkus Gábor visszaemlékezése)
1 0
rendszerváltás. rszággyűlési képviselő, majd az oktatási
miniszter első helyettese. evetve
emlegette: „Belőlem a feleségem csinált államtitkárt”. Hiszen felkérésekor Erzsike, aki eddig minden közszereplést ellenzett, most biztatta:
„Ez az, amihez igazán értesz! Vállald
el!” Az oktatásban valóban otthon
volt, a politikában kevésbé. Vasszorgalommal, alázattal tájékozódott a
körülmények és a lehetőségek felől.
Fontos szerepe volt az egyházi iskolák visszaadásában, a nemzeti alaptanterv kialakításában és bevezetésében.
Az 1
-es kormányváltás után
visszatért a neki oly kedves tanításhoz, a vezetésben szerzett tapasztalatokat igazgatóként kamatoztatta.
Tíz évig az államtitkársága alatt újraindított Pápai Református Gimnáziumot igazgatta, majd már nyugdíjasTATAI PATRIÓTA

ként feladta a jól megérdemelt (és
egészségi állapotát tekintve nagyon
szükséges) pihenés lehetőségét és
iskolát alapított: a Tatai Református
Gimnáziumot, amelynek nyolc évig
állt az élén.
álmán Attila halálának első évfordulójára emlékkötetet adott ki
a Dunántúli Református Egyházkerület. Jelenleg szolgáló és címzetes
püspök, miniszter, volt munkatársak,
kollégák, tanítványok, családtagok
vallottak arról, milyennek látták az
egyházkerület főgondnokát, az államtitkárt, az igazgatót, a tanárt,
a testvért, az édesapát. A könyvet
lapozgatva kirajzolódik alakja, a tizenöt visszaemlékező szemszögéből
megvilágítva ugyanazok a jellemző
személyiségjegyek kapnak hangs lyt. A kötet élére mottóként ál
apostol első korinthusi levelének
híres mondata került: „Mindent Isten
dicsőségére tegyetek ”. Hiszen ez volt
az ő életének mottója is.
A turistautakon vannak megjelölt
fák ha azokat igyeljük, nem tévedhetünk el, biztosan vezetnek a cél
felé. Ilyen igazodási pont volt Kálmán Attila is. i tette azzá
Egész életét átszőtte a szüleitől
örökölt-tanult, de az évek múlásával
meggyőződéssé érlelt, belülről fakadó, élő hit. A iblia napi olvasása, a
feleségével közösen mondott imák,
elmélkedő beszélgetések, a csendes
percek adtak erőt ahhoz, hogy az
élet minden megpróbáltatását emelt
fővel, stenben bízva viselje. A kívülről jövő bántások, mellőzések, a
hivatal packázásai” nem törték meg.
Soha nem elégedetlenkedett, nem
lázadozott. Hitte, hogy „Isten nem automata. Azt adja, ami hosszú távon javamra válik.” Bizalma igazolását látta

abban, hogy noha nem tanulhatott
a tatai gimnáziumban, később ott
taníthatott. Nem járhatott kortársaival egyetemre, később a matematika
doktora és óraadó egyetemi oktató
lett. üntetésből elvették az tlevelét, 1 1 után államtitkárként bejárta a fél világot. Negyvenévesen (súlyos betegség, kétséges kimenetelű
műtét és s lyos következményekkel
járó utókezelés után) orvosai szerencsés esetben hét évet jósoltak neki.
etvenhét évesen tért meg eremtőjéhez.
itéből fakadt az a bátorság, amely
döntéseit jellemezte. Elvhűségnek
nevezik az ilyet. Mert szembemenni
egy eretnek kor elvárásaival, csak a
lelkiismeret parancsára hallgatott.
Hitte, hogy magyarnak lenni kötelesség és feladatokkal jár. Amikor
még a 0-es években iataloknak
Torockóról vetített, Szilágyi Domokosról, Kányádi Sándorról beszélt,
amikor osztály- vagy tantestületi
kirándulásokat tervezett és vezetett
határainkon innen és túl, a beszélgetések és az autóbusz mikrofonjába
mondott szavak nemcsak az idegenvezető hihetetlen tájékozottságát,
hatalmas ismeretanyagát közvetítették. ugározták a meggyőződést is
„ nekem szülőhazám Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s
remélem, testem is majd e földbe süpped el.” Ápolta az anyanyelvet, megkövetelte annak tiszteletét és tiszta
használatát.
Hitt abban, hogy ránk szabott küldetésünk van a világban, hogy a tehetség és az erő nem érdem, hanem
ajándék: kötelez. Erejét, idejét nem
kímélve végezte minden dolgát. Már
reggel hétkor az iskola kapualjában
láttuk az elmaradhatatlan kerékpárt,
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és gyakran este hétkor, sőt még a
szombati szabadnapokon is megtaláltuk őt az igazgatói szoba telefonján. Soha nem elégedett meg félmegoldásokkal, a tőle telhető legjobbra
törekedett.
Igényes volt beosztottaival, kollégáival szemben is a „követelek,
mert tisztellek” elve alapján. Gyakran
hangoztatta: nem csupán a hittanórák, az egyházi énekek, az áhítatok
formálják egy egyházi iskola arculatát. Ezek természetesen nélkülözhetetlen elemei az oktatás-nevelésnek,
de legalább ilyen fontos a pontos
órakezdés, a felkészültség, a jó óravezetés, a derűs légkör, a személyre
szabott” nevelés. És mindezekben
maga járt elöl jó példával.
Németh Lászlóval vallotta: „A rengeteg hatásból két dolog tekinthető
kultúrának, a keresztyén és nemzeti
kultúra. A keresztyén kultúrában az
összetartó mágnes egyetlen személy:
Jézus Krisztus. …A Biblia olvasása, az
imádság által személyes kapcsolatba
tudok kerülni az élő Istennel, akinek
felelős vagyok minden szavamért,
gondolatomért,
cselekedetemért,
mulasztásomért… A nemzeti kultúrában… gazdagabbá válok, és ez a kultúra fogódzó: segít eligazodni ebben
az összekuszált értékrendű világban”.
okszínű és hallatlanul gazdag műveltsége, valamint jó kapcsolatai birtokában a fenti értékek közvetítésére
hívott meg neves előadókat. olcsvay
Béla, Jáky Teodóz, határainkon túl
élő jeles magyarok szavait hallgathatták a diákok egy-egy, a templomban tartott összevont osztályfőnöki
órán. Létrehozta az új épületszárny
emeleti traktusában a MIND-galériát
(a
obroszláv Lajos festőművész jelmondatának rövidítése: Mindent sten agyobb icsőségére),
ahová nagyszerű kiállításokat szervezett, jóval többet adva diákjainak a
tanterv által megszabottnál.
Munkáját szolgálatnak tekintette,
önmagát eszköznek. Ha eredményt
ért el, ha dicsérték, ünnepelték, jellegzetes mozdulattal mutatott felfelé: Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a
dicsőség (Az emlékszoba berendezésekor derült ki: egy vitrinre való kitüntetése volt. Az emlékkötet utolsó
h sz oldala a nevéhez köthető könyvek, cikkek, előadások, a vele készített interjúk, riportok címeit sorolja.
Még baráti beszélgetésekben sem dicsekedett velük.)
ízott az emberek nevelhetőségé38

ben. isztelte tanítványait a jövendő
mérnökeit, orvosait, szakmunkásait
látta bennük, leendő édesapákat és
édesanyákat, akiket azonban jellemben, tudásban, magatartásban
nevelni növelni kell. Azt tartotta jó
iskolának, amelyik pontosan meghatározza követelményeit, s miközben
birkózik diákjaival, kialakítja bennük azt az ösztönző és fékrendszert,
melynek birtokában felnőttként
méltó módon élnek. Ezért született
meg még a gimnázium indításakor
a (ma is élő) yilatkozat, amelyben
a jelentkező vállalja a e i erkölcsi
követelményeit. Ezeknek betartását
( Aláírtad ) nagyon szigor an vette
aki ez ellen vétett, annak mennie kellett. A diák olyan, mint a gyümölcs
tömegben romlik mondta. Egyetlen rossz szem képes megfertőzni
egy egész kosárnyit. Az eltávolítást
azonban soha nem kötötte össze
megszégyenítéssel, és aki itt súlyosan botlott, egy másik iskolában tiszta lappal indulhatott.
A atai eformátus imnáziumban
az épületbe lépőt szerény kis fatábla
fogadja. A rá vésett írás ál apostol
első korinthusi leveléből való „Minden dolgotok szeretetben menjen
végbe.” (1 or 16,1 ) sszecseng
ez a Soli Deo Gloriával, hiszen a két
legfontosabb parancsot fejezi ki:
„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből”, és „Szeresd
felebarátodat, mint tenmagadat”. Ez
a szeretet határozta meg álmán Attila istenhitét, családjával, munkatársaival, diákjaival és munkájával való
kapcsolatát, magatartását: egész sze-

mélyiségét.
Már nagyon fáradtan, a betegségtől megtörten jött el az öregdiákok
találkozójára 2015 márciusában, az
iskola alapításának tizedik évfordulóján. A régi tanítványok megrendült
tisztelettel, aggódó szeretettel nézték. Még ekkor is nevelt halk szavakkal, mintát adó emberi tartásával.
Vallotta: a halállal Isten egyik markából átkerülünk a másikba.
„Jeleket adni, jeleket hagyni, ha elmegyünk is, jelnek maradni…”
Ez év október 20-án emlékszobát
avattak a Tatai Református Gimnáziumban, álmán Attila emlékszobát.
Az emlék, az emlékezés a m ltba mutat. De ennek a szobácskának nem az
elsődleges funkciója, hogy kifejezze
az élők tiszteletét az eltávozott iránt.
( ersze az is.) m ez az emlékszoba
nem csak ritka alkalmakkor látogatható múzeumi helyiség: bekerül a
mindennapok áramlatába, irodalmi
kör, személyre szabott tehetséggondozás vagy akár egy bensőséges beszélgetés színhelye lehet. Ez a tény
arról vall, hogy megálmodói az Alapító szellemiségét akarják élővé, a hétköznapok természetes részévé tenni. A szándék beérésének reményét
erősíti az áhítatos csend, amelyben
október 20-án a diákok hallgatták
az emlékezőket, s a mintegy háromszázhatvan iatal ajkán felcsendülő,
lélekkel énekelt komoly szépségű
ének, álmán Attila kedves népdala
„A csitári hegyek alatt régen leesett a
hó…”
isszük, hogy az örökség megőrzése és továbbadása sikerülni fog.
Bogná

s vánné

fotók: Tatai Református Gimnázium
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sászár A la sportolóként és sportvezetőként
is Tata sporttörténetének
egyik legnagyobb alakja
volt. Példa volt, példa lett
és példa is maradt fiatalnak és idősebbnek egyaránt. Sportpályafutásával,
számtalan sikerével dicsőséget szerzett szülővárosának, Tatának és sportegyesületének is.
1
-ban született Tatán,
az általános és középfokú
iskoláit is itt végezte, majd
a Tatai zőnyeggyárban
kezdett dolgozni.
Fényes sportkarrier veszi kezdetét
izenkét évesen 1 0-ben ismerkedett meg a kajakozással. „A bátyám
hívott le a tóra, eljöttem, itt ragadtam.
Boros Ferenc ismertetett meg ezzel a
TATAI PATRIÓTA
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sporttal.” (1)
A olgozók Lapja megyei jság
1 2. j lius 2 -i száma tatai kajakos
sikerekről ír a elencei-tavon. „A tataiak meglepően jó eredménye talán
egy kicsit az Öreg-tó és a Velencei-tó
hasonló vizének volt köszönhető.”
1 3 őszén a atai Atlétikai lub
( A ) kajak-kenu szakosztályának
vezetését Hörömpöli László vette át. A változás eredményességét
mutatja, hogy a győri vidékbajnokságon sászár Attila, z. ovács ános, Vígh Szilveszter és Baller Barna
megszerezték a A első aranyjelvényét. A kiváló szakmai munkának
köszönhetően 1 6-ban
sászár
Attilát, z. ovács ánost és oczkás Istvánt meghívták a válogatott
keretbe. Ebben az évben a dunaújvárosi országos vidékbajnokságon
„a tataiak közül mindenki bekerült a
döntőbe, ahol az ifi válogatott Császár Attila két aranyérmet nyert.” (2)
A következő évben, 1
-ben rágában az j sági arátság ersenyen
sászár Attila a harmadik helyen végzett, és eredményei alapján meghívták az olimpiai válogatott keretbe.
A A csónakházában az edzési,
felkészülési lehetőségek tovább fejlődtek. örömpöli László 1
márciusában így nyilatkozott a Dolgozók
Lapjában: „Minőségileg előre léptünk.

zkás st ánnal

zk

Két ifjúsági válogatottunk van, Czina
László és Sz. Kovács János, egy junior, Koczkás István és egy felnőtt válogatott, Császár Attila.” Tizenkilenc
évesen a felnőtt magyar válogatott
egyetlen junior kor tagja volt. A
jövő embere mondták róla a szakág vezetői. zélesi amással kiváló
párost alkottak, a belgrádi
előtti
utolsó hazai időméréseken többször
is megverték Csapó Gézáékat. (Csapó
Géza olimpiai ezüstérmes, hatszoros
világbajnok és sokszoros magyar bajnok kajakozó.)
„Rendkívül fontos az összeszokottság, ha valaki nem érzi a ritmust, akkor „széjjelmegy a hajó.” Kívülről ez
nem látszik, de bent lehet érezni, hogy
döcögünk.” (3)
sászár Attila ekkor pályafutásának kiemelkedő időszakát élte, hiszen 1
-ban a belgrádi -n kajak
négyesben ötszáz méteren negyedik
helyen, 1
-ben uisburgban kettesben ötszáz méteren pedig ötödik
helyen végeztek, ezt az eredményt
1 1-ben megismételték. Ebben az
évben és 1 2-ben is rmai stvánnal kettesben ötszáz méteren magyar bajnokságot nyertek, ezzel az
eredménnyel sászár Attila lett a A
sporttörténetének első felnőtt magyar bajnoka.
A belgrádi
-t követő napjairól,
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sászár Attila sportemberi vonásairól ír a megyei lap 1
31. száma.
„... az Öreg-tó partján, a TAC csónakháza előtt kajakot smirgliz. Éppen Belgrádból érkezett haza, és már nekilátott rendbe hozni a hajót. – Ez egy dán
hajó – mondja. Az egész mindössze tizenkét kiló fa, kajakká formálva. Most
a magáét finomítja, nagy gonddal,
nagy szakértelemmel. A teljes lakkozást lecsiszolja, hogy azután saját kezűleg vigye fel az új réteget. Idegesítő
aprólékosság. – Egyforma képességű
versenyzőknél a legapróbb dolgok is
számítanak – mondja.”
Az eddigi eredmények alapján a
szakemberek biztosra vették aranyéremre esélyesként , hogy az 1 0as moszkvai olimpián a Császár-Irmai kajak kettős képviseli a sportágat. Azonban kiváló eredményeik,
megnyert válogatók ellenére , arti
János szövetségi kapitány rossz döntésének következtében lemaradtak az
olimpiáról. A zabó- omhányi párost
nevezte, akik a nyolcadik helyen végeztek. arti később így nyilatkozott
erről „Életem legrosszabb döntését
hoztam.” Az 1
-es Los Angeles-i
ötkarikás játékoktól pedig a bojkott
fosztotta meg.
A legjobb eredményt 1 3-ban a
innországi amperében érte el társaival
ajnával, rmaival és Lőrinczyvel ötszáz méteren világbajnoki
bronzérmet szereztek. „Nem éppen
összeszokott egység a miénk” nyilatkozta a futam előtt arti ános szövetségi kapitány. A i k azonban rászolgáltak a bizalomra, hiszen az NDK-s
és a szovjet hajó mögött kiharcolták
a bronzérmet. sászár Attila a célba
érést követően mondta a épsport
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újságírójának: „Ez már az ötödik világbajnokság, amelyen részt vehetek,
szégyelltem volna úgy visszavonulni,
hogy még érmem sincs.” ( ) A magyar hajó 1 36,11 mp-es idővel ért a
célba, az NDK-sok több, mint három
másodperccel futottak jobb időt. Ezzel a világbajnokság éremtáblázatán
Magyarország a negyedik helyen végzett egy arany, két ezüst és két bronzéremmel.
sászár Attila versenyző időszakában mindig a kemény, megfeszített munka híve volt és másoktól is
ugyanezt várta el.
aponta kétszer
edzett, napi fejadagja tavasszal ötven
kilométer volt. Nyáron nem a kilométer-gyűjtés volt a fontos, hanem az
intenzitás. Három órát van vízen, és
azt végig pörgeti . Ez kemény munka, nincs idő nézelődni. tt keményen
meg kell küzdeni a válogatottságért,
a világbajnoki és olimpiai kiküldetésért. A csatákat csak így lehet megnyerni nyilatkozta róla arti ános
szövetségi kapitány.
A A sokat tett a kaja-kenu utánpótlás-nevelés érdekében, az országos versenysorozat részeként F
upát kezdeményezett, felmérő versenyeket rendezett. Ennek ellenére
mint azt örömpöli László a olgozók Lapja 1
. j lius 21-i számában
elmondta „a legnehezebb az utánpótlás megtartása. Egyre kevesebb fiatal vállalja ezt a nehéz munkát.”
1 5 tavaszán álházi Ferenc vette
át a kajakosok edzésének vezetését,
a folyamatosság megtartását tűzte ki
célul.
dzőként is maradandót alkotott

sászár Attila versenyzői pályafutása befejezése után, 1 1-2000-ig
Budapesten a Népstadion és Intézményeinél vállalt munkát, melyet
ugyanolyan intenzitással látott el,
mint azt tette Tatán a csónakházban.
2001-ben álházi Ferenc mintegy tizenöt éves szakmai tevékenységgel a
háta mögött lemondott vezetőedzői
feladatairól. t a kiváló versenyzői
múlttal és jó szakmai kapcsolatokkal rendelkező sászár Attila váltotta, aki nagy tervekkel és ambícióval
látott munkához. 200 -ben a
A
kajak-kenu szakosztály nevében megállapodott a Hódy Sportszergyártó
céggel, ezt követően évente három
kiváló és korszerű hajót kapnak tőlük. Erről sászár Attila azt mondta,
hogy „ez csak a kezdet, ez nagyság-

rendekkel jobb együttműködés lesz,
mint a jelenlegi helyben járás.” (5) A
velük való folyamatos együttműködés eredményeként, 200 . március
1-jén a kajak-kenu szakosztály kivált
a
A -ból és atai ódy portegyesület néven alakult újjá, Hódy Kálmán
elnök és sászár Attila alelnök vezetésével. „El kell mondanom, hogy jól
döntöttünk. Azóta több a támogatónk,
és maradt a fő szponzorunk Hódy Kálmán budapesti hajóépítő, aki már hat
éve támogatja kajakosainkat, kenusainkat. Büszkén mondhatom, hogy
kiváló hajóparkkal rendelkezünk. A
tatai önkormányzat évente kétmillió
forinttal támogat bennünket, és a város tulajdonában levő csónakházat is
használhatjuk. Velük és segítségükkel
biztosítottnak látom a jövőt.” (6)
Az j egyesület kiváló szakmai
munkáját dicséri, hogy ebben a sportágban az ország tíz legeredményesebb nevelőegyesülete közé evezte
fel magát, amely sászár Attila, zina
László és un amás edzői stáb fáradhatatlan munkájának köszönhető.
200 . augusztus 20-án, sászár
Attila az eddigi sportolói pályafutása
elismeréséért, az utánpótlás területén végzett tevékenységéért, szervező
munkájáért a Tata Városáért Díj Ezüst
fokozata kitüntetésben részesült.
„Húsz évig versenyeztem, ebből tíz évig
voltam válogatott. Mindig csábítottak
Tatáról, de nem mentem. Ez az én városom, ez az igazi otthonom.” nyilatkozta az ünnepség után.
Csaszi nemcsak a tatai egyesületben tevékenykedett, hanem a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség szakmai bizottságának is választott tagja volt több
cikluson keresztül.
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MOZGÁSBAN
201 -ben huszonkilenc magyar
bajnoki címet szerzett az egyesület.
Ezek közül tizennégyet az egyre erősebb asters kategóriában. Az év
értékelésekor tartott összejövetelen
sászár Attila gy fogalmazott, hogy
„A Hódy SE-ben sportoló fiatalok megtanulják a rendet, a fegyelmet, a helyes
időbeosztást és az intenzív tanulást.
Ezek a képességek az egész életre pozitív kihatással lesznek.” ( )
A szakosztályban a sászár- zina- un edzőhármas eredményeivel
bizonyította, hogy kiváló sportszakmai- és pedagógiai munkát végez. „Sok
tehetséget neveltünk kollégáimmal, itt
van például az ifjúsági válogatott Horváth Bence, a serdülő válogatott Kun
Gábor és Gacsal Ákos. Róluk még sokat
fognak hallani.” nyilatkozta sászár
Attila 200 . szeptember elején. ( )
Azóta már a tanítványok közül orváth ence 23-as
-t nyert és felnőtt
-n, E -n második helyezést
ért el. Gacsal Ákos öt alkalommal állhatott fel a dobogóra az 23-as korosztály világversenyein. Kun Gábor
i j sági E -n harmadik helyezést ért
el, míg ovács etra ára i j sági -n
volt társaival négyes hajóban első.
ersenyzői szerették, tisztelték
nemcsak mint edzőt, hanem sporttal
kapcsolatos tudása előtt is kalapot
emeltek. A versenyeken kvíz játékokkal ütötték el az időt, melyben saszi
verhetetlen volt. Az olimpiák kezdetétől tisztában volt a versenyzők
nevével, futamával, idejével mesélte ovács . ára. Le ikális tudása nemcsak a kajak-kenu sportban,
hanem atlétikában, fociban és egyéb
sportokban is megmutatkozott erősítette meg az információkat felesége.
2015. január 2 -án az reg-tó
partján a régi csónakház helyén
átadásra került az Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, melynek ötlete,
megvalósítása sászár Attilának és
orváth oltánnak köszönhető. Ezzel sászár Attila nagy álma is megvalósult, hiszen arról beszélt, hogy
ezzel az új sportlétesítménnyel Tata
az ország előkelő kajak-kenu bázisa
lehet. Napról napra sokat tett azért,
hogy terve valóra váljék. Kora reggeltől késő estig dolgozott, intézkedett,
edzést tartott, versenyekre járt, tapasztalatokat adott át és tapasztalatokat szerzett.

halála előtti napokban közösségi oldalán. Sajnos a legnagyobb munka,
a megvalósítható tervek közepette
megtámadta egy olyan kór, gyógyíthatatlan betegség, amelyből nem volt
visszaút annak ellenére, hogy sokan
sokféleképpen próbáltak segíteni.
sászár Attila 5 évesen 201 . május 3-án hunyt el, temetése május 1 én volt atán a örnyei ti temetőben.
A b cs ztatási szertartáson mondta Michl József, a város polgármestere: „Több, mint két évig tartó betegsége alatt nehéz harcot vívott. Egész
életében azt tanította, hogyan kell
izmainkat megfeszíteni akár annyira
is, hogy fájjon, hogy legyőzzük gyengeségeinket. Azt tanította életében,
amit legjobban szeretett. Megtanítani
másokat is a vízen járni. Sajnos a viszszaszámlálást nem tudta megállítani.”
encsik ános országgyűlési képviselő b cs beszédében egy elválaszthatatlan és soha el nem múló kajakos
barátságról beszélt. Felidézte, hogy a
0-es években maga is kajakozott ékésszentandráson. A tataiakkal a különféle versenyeken találkozott. Csaszihoz pedig több évtizedes barátság
fűzte. indig arról beszéltek, hogy a
kajak-kenu sportágban milyen sok a
iatal tehetség, akiket szorgalmas és
kitartó munkával jó eredmények elérésére lehet nevelni.
A agyar ajak- enu zövetség
közleményében kiemeli: „olyan közösséget teremtett maga körül, amelyben
az áldozatos, kemény munka pontos
értelmet és célt nyert. A humor igazi
orvosság volt számára.” Bodor Tibor
barátja így emlékezett erről „Sok
név született Csaszi által. (Csikó, Vili,
Magevő, Totti stb.) Az egyik forró nyári edzésen egyszerre kötöttünk ki a
stégnél. Csaszi elmosolyodott, és azt

mondta: – Tudod, miért nem megy a te
hajód, Tibi? Azért, mert nincs a nevedben „cs” betű. (Csapó, Csipes, Császár)
Tibi nevetve válaszolt: – Én Csabinak
készültem! Attól kezdve Csabinak szólította mindenki.”
Rasztótzky János, VB ezüst- és
bronzérmes, sokszoros magyar bajnok mondta róla: „Fiatal korunkban
rengeteg versenyen vettünk részt,
később mindketten hasonlóan kajak
szakosztályt vezettünk, vezetek. Rengeteget beszélgettünk a közös és hasonló problémákról, örömökről. Nem
jut eszembe semmi konkrétum, csak
a szép és jó érzés. Csaszira mindig lehetett számítani, mindig mindenben
benne volt. Gyerekkorunk óta barátok
vagyunk és most már barátok is maradunk. Remélem, az a sok értékes gondolat, a kajak sporthoz és az élethez
való ragaszkodás, ami Csasziban volt,
mindenkinek példa lehet.”
sászár Attila emlékének megőrzésére és ápolására 201 . j lius 2 -án
tisztelői emléktáblát avattak az j ajakház Ökoturisztikai Központ (volt
tatai csónakház) falán.
á osi ás l
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„Szeretek mindenkit, gyerekek!”

Ezzel a három szóval búcsúzott a
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November végén ünnepelte a Pannon Lézer
Műhely Kft. alapításának tizedik évfordulóját. A 100%-ban magyar tulajdonban lévő
családi vállalkozást Paulik Endre és felesége, Bargel Beáta alapította 2007-ben. Történetük mesébe illő, hiszen szakmai tudás
és megrendelések nélkül, hatalmas hitellel
a vállukon indították el a céget, fél évvel az
alapítás után pedig már jött is a válság. Minden megkeresett fillért visszafordítottak a
vállalkozásba, új hitelt vettek fel, és kitartó
munkával, szorgalommal és sok tanulással
sikerült egyenesbe hozniuk a céget, amelynek fejlődése azóta is töretlen.

Hogyan indították el vállalkozásukat?
A L ENDRE: 200 -ben indultunk
el, akkor még ritkaságnak számított,
hogy valaki tud lézerrel vágni. Előtte tizenkét évig sertés- és marhavágóhidat
üzemeltettem. Már egy ideje gondolkoztam azon, mi mást tehetnék még,
ugyanis a vállalkozás ment magától,
nem kellett mindennap ott lennem.
200 -ben, miután csatlakoztunk az
Európai Unióhoz, a vágóhídon minden
vasszerkezetet ki kellett cserélnünk
rozsdamentesre. Két hétig dolgoztak
nálam a szakemberek, közben folyamatosan a lézervágókat szidták
egint
milyen drága árat mondtak! Megint késnek a munkával.
ilyen jó nekik, hogy
azt csinálnak, amit akarnak. Mi lenne,
ha vennék én is egy lézervágógépet
mondtam nekik. Nem tanácsolták, mert
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már akkor 1 millió forintba került.
Mi mégis vettünk egy csúcskategóriásat, amely sokkal többet tudott, mint az
akkoriak. A megvásárláshoz 125 millió
forint hitelt kellett felvennünk, a bank
minden fedezetünket elkérte. 200
novemberében letelepítették a gépet,
ott álltunk mellette mindenfajta szakmai tudás és megrendelések nélkül.
Még azt se tudtam akkor, hogy a vasnak
van száliránya. A berendezésnek mégis mindenáron dolgoznia kellett, mert
mindenünk elúszott volna, ha nem indul el a termelés. Fél évvel később már
jött is a válság. Kezdetben heti kétszer
nyolc órát tudtunk dolgozni a géppel,
de nem tudta magát eltartani, a vágóhídból kellett fedeznünk a hitelt, később el is kellett adnom. Azt gondoltuk,
ha sok pénzt és munkát teszünk bele a

vállalkozásba, és vállaljuk a rizikót, akkor sokkal több lehetőségünk van a lézervágásban, mint a húsiparban, persze
a bukás esélye is nagyobb.
örnyezetük nem próbálta-e lebeszélni Önöket arról, hogy ilyen kockázatos
üzletbe vágjanak?

A L E
E Mindenki le akart beszélni róla, senki nem gondolta, hogy ez
összejöhet. ea családja is, főleg azért,
mert egy jól menő céget hagyott ott
mindezért. A otte ft.-nek volt egyik
alapítója, amelynek már akkor milliárdos árbevétele volt. Mégis otthagyta, a
tulajdonrészét is, hogy közös vállalkozásba kezdjünk. Nagyon becsülöm és
tisztelem Beát, hogy belevágott velem,
rettenetesen hálás vagyok neki.

Mikortól érzik gy, hogy sínen van a
vállalkozás?

A L E
E Az első három év
minden vállalkozás életében nagyon
kemény időszak, senkinek se kívánom.
áadásul mi épp a válság előtt kezdtük el. Csak, hogy egy példát említsek,
havonta sok tízmillióért vásárolunk
alapanyagot, ma már harminc vagy
akár kilencven napra is ki izethetjük.
Kezdetben ugyan nem kellett ennyi
anyagot vásárolnunk, mégis előre meg
kellett inanszíroznunk. A következő
három évben már levegőhöz jutottunk.
Hat év telt el, mire azt mondtuk, talán
lesz ebből valami. inden pénzt, amit
kerestünk, visszaforgattunk a cégbe.
A válság évében vettünk j stancgépet
négyszázezer euróért. Konkrét munkára vásároltuk, amely aztán közel se
indult olyan könnyedén, ahogyan terveztük. ályázati lehetőséget sajnos
nem tudtunk igénybe venni, mivel túl
iatal volt még a cégünk, így maradt a
banki hitel. A gép valójában ötszázezer
euróba került, de a bank azt mondta,
csak négyszázezer euró hitelt tud adni.
A forgalmazóhoz kellett mennünk alkudni, és sikerült pont négyszázezerre
levinnünk az árat. esébe illő az egész
történet, valahogy mindig sikerült megoldást találnunk. Nyolc éve dolgozik
a gép, nagyon megérte megvennünk,
még akkor is, ha épp válság volt, nem
volt pénzünk, se munkánk, csak a százh sz millió forint hitelünk nőtt további
négyszázezer euróval.

A EL E A Azért mertük bevállalni, mert a négyszázezer euró elképzelhetetlen összegnek tűnt. a kirakták
volna elénk, akkor lehet, azt mondjuk,
köszönjünk, inkább nem kérjük.
TATAI PATRIÓTA
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Pontosan mivel foglalkozik a cég?
A L E
E Lemezmegmunkálással és hegesztett szerkezetek gyártásával foglalkozunk. Szénacél, alumínium
és rozsdamentes alapanyagokkal dolgozunk, de termékpalettánkon szerepel
a super duplex anyagok megmunkálása
és hegesztése is. Az ipari fémszerkezetek gyártása kis szegmense a piacnak,
kerítést mindenki tud hegeszteni, super duplex anyagot rajtunk kívül nem
sokan az országban. Minél nehezebb
valamit elkészíteni, nekünk annál nagyobb kihívást jelent. Tulajdonképpen
a vágásoktól kezdve a marásokon át
a hegesztésekig mindent csinálunk,
egyedül festéssel nem foglalkozunk, de
jövőbeni terveink között ez is szerepel,
ugyanis minél komplexebb terméket
tudunk előállítani, annál nagyobb a
hozzáadott érték. Saját termékünk sajnos még nincsen, bérmunkákból élünk.
Legnagyobb megrendelőink között szerepel a General Electric, a Knorr-Bremse, a ungsram és a iemens. A legmodernebb lézervágóval, stancolóval és
hegesztő berendezésekkel dolgozunk.
Mi máshogy gondolkozunk, mint a multinacionális cégek, nemcsak öt-tíz évet
szeretnénk itt kihúzni, hanem sok évtizeden keresztül szeretnénk működtetni a céget, ezért a legjobb, legdrágább
gépet vesszük meg, és vigyázunk rá,
mert hosszú távon az hozza a legtöbb
hasznot, és az képes arra a minőségre,
amelyet a megrendelők elvárnak. ost
egy élhajlító gépet szeretnénk vásárolni, szerencsére ma már pályázatokkal
és saját tőkéből tudjuk megvenni, nem
kell banki hitelt felvennünk.
A EL E A Hatalmas piac ez,
ugyanis mindenhez kell vas. Amikor
elkezdtünk ezzel foglalkozni, még mi se
gondoltunk bele. Ahhoz viszont, hogy
ne tartozzunk abba a 0 -ba, aki a kerítést hegeszti, szakmailag és minőségileg is hatalmas ugrást kellett tennünk.

Végeztek-e számvetést az évforduló
kapcsán?

A L E
E Tíz év után óhatatlanul hátranéz az ember. Picit merészebbek voltunk a kelleténél, akár a
hiteleket, akár a munkákat nézzük. Ha
az ember megérzi, mekkorát bukhat,
akkor viszont nincs lehetetlen. élyről
indultunk mind anyagilag, mind szakmailag. Rohamtempóban képeztük
magunkat, hogy ne verjenek át, és ne
tűnjünk dilettánsnak. isszatekintve
nagyon ügyes dolog volt az egész, de
semmiképp nem kívánnám a gyerekeimnek, hogy ezt az utat végigjárják.
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Akik ilyet átélnek, tudják, hogy a stressz
tényleg megeszi az embert, ez nemcsak
mendemonda.
Hogyan és kitől tanultak?

A L E
E Autodidakta módon,
nem volt mentorunk. A magyar ember
nem tart ott, hogy szívesen átadná tudását, mert akkor a másik rögtön konkurenciának számít. Nyitott szemmel
jártunk, mindenhonnan lestünk el szavakat, mondatokat, technikákat.

Nyugodtak-e most már vállalkozásuk
miatt?
A L

E

E Az a feszültség, amely-

lyel egy vállalkozás jár, mindig megvan.
ár tény, hogy ma már egyszerűbb
dolgunk van. Ahogyan az első három
évet végigcsináltuk, azt nem is lehetne
hossz távon bírni. Az olyan, mintha
egy olimpiai sportolót kellene folyamatosan olyan szinten tartani, mint az
ötkarikás játékok idején. Képtelenség
valakit évekig a csúcson tartani.
A EL E A indig van valami. A
válság után nagyon össze kellett kapni
magunkat, minden pénzünket beletettük a cégbe, mert muszáj volt fejlődnünk, hogy lépést tudjunk tartani az
igényekkel, most a munkaerő-hiánytól
szenvedünk.

A L E
E Közel ötven embernek biztosítunk megélhetést. Az elm lt
évben két kollégánk is elment. Sajnáljuk, hogy nem tudtuk nekik azt adni,
amire szükségük volt. Nem tudjuk minden kollégánknak megadni még ha
megfeszülünk, akkor se azt a izetést,
amelyet egyes multinacionális cégek.
Nincs bennünk harag, tudjuk, hogy
azért választották azt az utat, mert nekik jobb úgy, nem azért, mert nem szerettek itt lenni. Üzemünkben ugyanis
igazi családias légkör uralkodik, nálunk
az emberek nem névtelen számok,
mindenkit személyesen ismerünk.

A EL E A Kollégáink bármilyen
ügyben bizalommal fordulhatnak hozzánk, nem vagyunk elérhetetlenek, köztük vagyunk nap mint nap. Sok programot szervezünk nekik, mozilátogatást,
gokartozást stb.. Minden évben közös
adventi koszorú készítésére is invitáljuk őket családjukkal együtt. dén lesz
a programban gesztenyesütés és pillecukor készítés is. Legkisebbik lányunk
jázminos osztálytársait is meghívtuk.

Úgy tudom, nagy hangsúlyt fektetnek
arra, hogy a legkiválóbb szakembereket alkalmazzák.
A L

E

E A legmodernebb be-

rendezésekkel dolgozunk, ám mindezek mit sem érnek, ha nem kiváló
szakemberek kezei alatt működnek,
ezért fontos, hogy kollégáink magasan
kvali ikáltak legyenek. gyfeleinknek
ugyanis így tudjuk a legjobb minőséget
garantálni. érnökeink, gépkezelőink,
hegesztőink nagyon felkészültek, a legjobbakat próbáljuk kiválasztani.
égük mottója Tisztesség, érték, minőség. Manapság ezek a fogalmak
kiveszőben vannak az üzleti életből,
maguk mégis ezt vallják. Miért?
A L E
E Sokan megmosolyogják, de hosszú távon ez éri meg. Szerintünk a vállalkozóknak arra kell igyelniük, hogy határidőn belül korrekt áron
jó minőségű árut adjanak, hogy az ügyfelek meg legyenek elégedve. Ha erre
oda igyelnek, akkor a pénz is jön. artnereink nagyra értékelik a munkához
való hozzáállásunkat, megbízhatóságunkat és pontosságunkat. Amit a megrendelőnek megígérünk, az biztosan
úgy is lesz. Ez a kollégákra is igaz, házon
belül is tartjuk a szavunkat. Munkavállalóinknak megfelelő körülményeket
biztosítunk, és megpróbáljuk a lehető
legtöbb izetést adni. Fontosnak tartjuk,
hogy kollégáink ne gyomorgörccsel jöjjenek be dolgozni, hanem szeressenek
itt lenni. Néha olyan nevetgélés folyik
itt bent, hogy kívülről gy tűnhet, így
biztosan nem lehet dolgozni. Nekünk
az az üzleti érdekünk, hogy megrendelőinkkel és kollégáinkkal egyaránt tisztességesen bánjunk, hogy elégedettek
legyenek. Szerencsére ez nem is esik
nehezünkre.

Honlapjukon olvastam, a munka nemcsak munka. nök hogyan tekintenek rá?

A L E
E Sokan úgy gondolják,
hogy a munka valami szörnyűséges dolog, amit muszáj csinálni. A kollégákkal
is szoktam erről beszélgetni. i még
az a korosztály vagyunk, akik még azt
is tudják, milyen negyven fokban kapálni. Nem kell attól félni, hogy elfárad
az ember. Jó érzéssel tölt el, ha tettem
valamit, ha van értelme annak, amit
csináltam. Ha mindehhez még jó társaság is társul, akkor végképp örömöt
ad. A munka része az életünknek. a
az ember élni akar, fenn akarja tartani
magát, hozzátartozik, hogy azért tesz.
A haszontalanság borzasztó érzés, sok
nyugdíjas abba hal bele, hogy otthagyja a munkahelyét, és fölöslegesnek érzi
magát.

A EL E A Manapság nagyon divatos multinacionális cégnél dolgozni,
mi azonban szembemegyünk az árral.
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MESTERSÉGEM CÍMERE
isszük, hogy egyszer eljön a mi időnk
is, és jobban fogják értékelni a kis- és
középvállalkozásokat, ezért is jó tenni
és dolgozni. A környezetünkben már
érezzük is, hogy nagyon erősek és egyre erősebbek lesznek agyarországon.
Látjuk a mai iatalok kilátástalanságát
is, depressziósak, nincs jövőképük,
amely abból is fakad, hogy nem megfelelő a munkához való hozzáállásuk, baj
van az értékrendjükkel.

A L E
E ok iatal huszonévessel találkozunk, nincsenek céljaik, nem
kitartóak, mégis azt gondolják, nekik
minden jár, és bármit bármikor elérhetnek. Félre van vezetve az Y generáció,
amelyikre most legjobban kellene számítanunk a munkában. Nem tudom, ki
a felelős ezért, ki hitette el velük mindezt. Borzasztó, ha egy embernek nincs
célja, mert akkor csak lődörög az életben. Kell cél, amely fele megy, és ahova
egyszer csak elér. Ha ez nincs, akkor az
élet elpazarolt idő.

A EL E A A gyerekeket csak
egyszer kellene ezen végigvezetni: kitűzök magam elé egy célt, és sokat dolgozom érte. Amikor elérem, hatalmas
sikerélményt ad. Ha egyszer is megérzi
az ember, mi a siker, akkor szeretné újra
átélni, s ezért j célt tűz ki maga elé.
A L E
E Nagy baja ennek a
generációnak, hogy nincsenek sikerélményei, és így nem is lesznek. Nem ismerik azt, mit jelent valamiért megküzdeni, nem két órán, hanem akár éveken
keresztül, és elérni, majd annak örülni.

Saját gyermekeik nevelésében mit
tartanak a legfontosabbnak? Milyen
értékeket akarnak átadni nekik?

A L E
E A mai világ értékrendjével nagyon nem tudunk azonosulni.
Mindketten konzervatív gondolkodásúak vagyunk, a régi értékek mentén
éljük életünket. Manapság, ha elmondom egy húszévesnek, hogy igazat
kell mondani, becsületesnek kell lenni,
kiröhög. Gyerekeinket tisztességre, becsületességre neveljük, elvárjuk tőlük,
hogy ilyenek legyenek. Meg akarjuk tanítani nekik, még ha ebben a világban
mindent a pénz irányít is, az ő életükben ne így legyen, és nem feltétlen az a
tisztességes, ami megéri.
A EL E A Három lányunk van:
tizenhét, tizenhat és kilenc évesek.
Lehet, hogy most kicsit magam ellen
beszélek, de szeretném megtanítani
nekik, hogy egy nőnek nem kell feltétlen karrieristának lennie, a családanya
szerep is lehet szép karrier.
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Tatán nagyon sok szép példát látunk a
családi vállalkozásokra. Mitől működnek jól?
A L E
E Attól, hogy valós a
tulajdonosi szemlélet. Cégünk tényleg
a mi gyerekünk, gondoskodunk róla,
komolyan vesszük, fejlesztjük, felelősséget vállalunk érte, és döntéseket
hozunk nap mint nap. Mi nem csak néhány évre vagyunk ide beosztva, ahol
hellyel-közzel ellátjuk a feladatunkat,
majd továbbállunk egy másik céghez.

A EL E A
agyszerű dolog,
amikor egy család generációkon át
továbbviszi a tudást, tapasztalatot. Jó
lenne, ha mi is mindezt át tudnánk adni
családon belül, és mi is alapítói lehetnénk egy olyan vállalkozásnak, amelyet
az utódok továbbépítenek.

Telephelyükre érve olyan érzése támad az embernek, mintha egy családi
ház kertjébe érne, kis kerti tó és növények fogadják, nem beszélve az épületről, amely dizájnjában kívül-belül
egyedülálló. Fontos-e, hogy mi fogadja
a látogatókat?
A EL E A Nagyon fontos. Manapság nem gy működik, hogy egy cég
gyártót keres valamire, és azt mondja:
zépen dolgozol, jól le tudod gyártani,
akkor megbízom benned, csináljuk A
cégek először mindig auditálnak, minden egyes lépésen végigmennek, hogy
lássák, hol és hogyan készül a termék.
Fontosak az első benyomások, megnyugtatja a megrendelőket, ha ilyen
környezetet látnak.

A L
E
E A kirakat sokkal
többet mond el rólunk, mint gondolnánk, mindenki azt nézi. egrendelők
jönnek hozzánk, nem szakemberek,
nem a munkadarabokat nézik, hanem
hogy mennyire igényes vagy igénytelen a cég. Legelső lézergépünket olyan
helyre telepítettük le a válság előtt, ahol
volt a falon egy repedés. A technikusok ilyen helyre nem akarták letenni
a gépet. Fél napon keresztül telefonálgattam, hogy mégis megtegyék. Akkor
még azt gondoltam elég, ha van egy
szuper gépem és kiváló terméket készítek vele. éhányszor előfordult, hogy
nagyobb cégtől jöttek hozzánk, és ki se
szálltak az autóból mondván, hogy már
első ránézésre nem felelünk meg az elvárásoknak. Teljesen igazuk volt. Mi is
szeretünk ilyen környezetben lenni, de
ez még egy lapáttal rátett. Rettenetesen
fontos az első benyomás. Amilyen a telephely és amilyenek a kollégák, olyanok a vezetők is, mindig fejtől bűzlik
a hal. A dolgozók is leképzik a vezetőt

és az ő elvárásait. i anélkül is példát
mutatunk a kollégáknak, hogy annak
tudatában lennénk vagy egyáltalán alkalmasak lennénk rá.
Milyen terveik vannak az elkövetkezendő tíz évre?
A L E
E zeretnénk bővíteni
telephelyüket és még több embert foglalkoztatni. záz főnél nagyobb céget
azonban nem akarunk, mert elveszne
rugalmasságunk, amelyet ügyfeleink
oly nagyra tartanak, és megszűnne a
mostani családias légkör. Eszközparkunkat is szeretnénk továbbfejleszteni,
illetve minden lehetséges munkafolyamatot automatizálnánk.

A EL E A Legnagyobb félelmünk, hogy találkozunk egy kollégával,
és nem tudjuk még a nevét se. Soha
nem szeretnénk idáig eljutni.

Aktív szerepet vállalnak a helyi társadalmi életben. Úgy tudom, Beáta sokat
tesz a Jázmin iskoláért, illetve anyagilag is sokszor segítenek.

A EL E A Az iskolában megválasztottak a szülői munkaközösség
vezetőjének. a már megkaptam ezt
a bizalmat, fontosnak tartom, hogy tegyünk a gyerekekért. Rendbe raktuk
már az udvart, de még bőven van feladat. Próbáljuk jobban mozgósítani a
szülőket, de ez nem is olyan egyszerű.
Az iskolát jó összetartó közösséggé szeretnénk kovácsolni, ezért többek között
családi napot is szervezünk.
A L
E
E Fontosnak tartjuk,
hogy bevételünk egy részével olyanokat segítsünk, akiknek nagyobb szükségük van rá. Rendszeresen támogatunk
egy-két egyéni sportolót a városban, és
szívesen állunk minden jó ügy mellé, a
sportcsarnok építését is sok millió forintos A -felajánlással segítettük.

Hogyan ünneplik meg a tízéves évfordulót?
A L E
E Családi nappal ünnepeltük meg. Sok cégnél látjuk, például
csarnokavatásnál, évfordulónál, hogy
meghívják a városvezetést, az országgyűlési képviselőt, a sajtót stb.. arketing szempontból ez biztosan jó, és talán nekünk is kellene ilyet csinálnunk,
mi azonban nem szeretjük a felhajtást,
távol áll tőlünk.

A EL E A Ezt az interjú felkérést most mégis elvállaltuk, ez lesz a
csinnadratta a tízéves évfordulón.
Pállné Bodonovich Ágnes

TATAI PATRIÓTA

ESZEM-ISZOM
A kép illusztráció.

A szerkesztők ajánlják

mézeskalács
Hozzávalók

Elkészítés

• 25 dkg méz
• 10 dkg cukor
• 12,5 dkg margarin
• 1 zacskó vaníliás cukor
• 1 lapos evőkanál őrölt fahéj
• reszelt narancshéj vagy citromhéj
• 50 dkg liszt
• 3 tojás (1 egész és 2 sárgája)
• fél zacskó sütőpor

A mézet a vajjal felolvasztjuk, összekeverjük a forró tűzhelyen. A többi hozzávalót a liszt és a sütőpor kivételével
összekeverjük, majd beleöntjük a kihűlt masszába. Lassanként hozzákeverjük a lisztet. Egy kevés lisztet a sütőporral kis tálban összekeverünk, majd
ezt is belekeverjük a masszába. Kb. fél
órát állni hagyjuk a lábosban. Adagonként lisztezett deszkára tesszük, még
kis liszttel összegyúrjuk, majd fél cen-

TATAI PATRIÓTA

timéteresre kinyújtjuk, a mézeskalács
formákkal kiszaggatjuk. A lábosban
maradt masszát mindig újra lefedjük.
A tepsit kizsírozzuk. Forró sütőben 5-6
percig kenyér barnára sütjük.
Díszítés

A maradék két tojásfehérjéhez 35 dkg
porcukrot adunk, jó kemény masszává verjük, és ezzel tejes zacskóból kinyomva tetszés szerint díszítjük a mézeskalácsokat.
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