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Abban az esztendőben jártam először atán, amikor Császár Attila
zélesi amással kajak kettesben ötszáz méteren ötödik helyezést ért el
a Duisburgi Kajak-Kenu ilágbajnokságon. 1 7 -ben még csak tizennégy
esztendős alföldi legényke voltam.
Életem első dunántúli útja atára, az
limpiai Reménységek ersenyére
vezetett. Már erősen sötétedett, amikor felállítottuk sátrunkat az öreg
csónakház szomszédságában álló
fenyőfák alatt. Ma is jól emlékszem
arra az első atán töltött éjszakára,
hiszen a sátor alatt maradt fenyőtobozok addig nyomták az oldalunkat,
amíg rá nem szántuk magunkat a sátor lebontására és újbóli felállítására
a már megtisztított területen.
Miután nem voltam igazán nagy
olimpiai reménység Csipes Ferivel
és yulai solttal egy középfutamba
sorsolva meg aztán különösen nem
, így a második nap kora délelőttjén
számomra befejeződött a verseny.
em is bántam a korai búcsút, mert
az erős szélben oly lötyögőssé vált a
tó vize, mint egy oldalba taszajtott
zománcos lavóré. ondoltam, sétálok
egyet a városban. A vár felé indultam,
de utamat keresztezte a malomárok,
melynek mentén ott sorakozott a
Czégényi-malom, az reg-kalló és a
yári-malom. ovább bandukoltam a
malomárok mentén, egészen az Angol-kertig, ahol rácsodálkoztam arra,
hogy atának egy másik
sokkal
szelídebb tava is van. Megmásztam
a műromokat, bekukkantottam a
barlangba, végül az erősödő hangok
irányába haladva, a enő-malom már
akkor is romosodó épületét magam
mögött hagyva a még virágkorát élő
Kristály-fürdő mellett tértem vissza
a mozgalmasnak mutatkozó városrészbe. Akkor még nem tudtam, hogy
valójában óvárosban járok.
Közelebbről is szemügyre vettem
a patinás sigmond-várat, majd az
reg-tó másik oldalán elindulva
felfedeztem a lovardát, melyről sokat mesélt egy nálam valamivel nagyobbacska falumbeli cimborám, aki
abban az időben a tatai zsokéiskolába járt. Keresztülvágva egy bozótos részen alighanem a kőporos
lehetett az
jutottam el a Kálvária-dombra, melynek téglából rakott
toronyépületeit már messziről megkapták szemeim. okadik órája voltam már távol a sátortáborból, mire
ráeszméltem arra, hogy a történelmi
túrának lassan véget kellene vessek,
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ha nem akarok az elveszett gyermekek listájára kerülni.
isszafelé menet még bekukkantottam a kéttornyú templomba,
majd áthaladtam az ütött-kopott
falú házakkal övezett Kossuth-téren.
etettem egy pillantást a zsinagóga
óriási szobormásolataira, majd futólépésre váltva hagytam el a Kastély-teret és a már akkor is nagyra
nőtt öreg platánt .
Közel tíz esztendő múltán amikor
ismét a kajak-kenu révén roszlányra kerültem
találkoztam néhány
teológustársammal, köztük Michl
ózsival a Fényes fasori szociális
otthonban. Ki gondolta volna akkor,
hogy egyszer még együtt fogunk
dolgozni ata város fejlesztésén.
Ezekben az években tettem sikeres
versenybírói vizsgát az öreg csónakházban, melynek következtében az
fész Kupákon is segédkezhettem. A
szomszéd város iatal polgármestereként átjárogattam még evezgetni,
s még mindig használatban van az
a könnyített maratoni hajóm, mely
Csulónak kölcsönadva még a Portugáliában megrendezett tengeri világbajnokságra is eljutott.
A Kedves lvasó elképzelheti, milyen régi szép emlékeket is felkavaró élmény lehetett az első tatai
látogatásom után harmincöt esztendővel elnyerni a város polgárainak
bizalmát, s képviselni ata városát
az rszággyűlésben. Az elmúlt négy
esztendőben végzett közös munkánk
során számtalanszor felbukkantak
annak a kicsit szeles, de napsütéses
szombat délutánnak a gyermekkori
emlékei. zívemet melengette, amikor Csaszival együtt felavathattuk az

új kajakházat, s az is, hogy részese lehettem az Angol-kert részleges újjászületésének. ogy is gondolhattam
volna harmincöt esztendővel ezelőtt
alföldi legénykeként, hogy valamikor
is szerepem lesz a város főterének
felújításához szükséges pénzügyi fedezet előteremtésében. De arra sem
gondoltam még akkor, sem pedig tíz
esztendővel később, hogy Michl ózsival elnézést, Polgármester úrral
közösen készítjük elő az Esterházy-kastély, a Kálvária és a enő-malom turisztikai célú megújítását.
yermekkori látogatásomban talán valami sorsszerűség is tetten
érhető. Bár nem lett belőlem olimpikon, de a városról akkor begyűjtött
élmény-magvacskáim egyszer csak
kicsírázva a tatai polgárok támogató részvétele mellett szárba is szökkenhettek. lyannyira rabul ejtett
e romantikus történelmi kisváros
kisugárzása, hogy életem hátralévő
remélem nem csekély számú évtizedét a szomszédos baji zőlőhegyen
tölthetem el. miközben az általam
telepített juhfarkot és kadarkát művelgetem
fel-felpillantva a szőlőmunkából megannyiszor megakad
majd a szemem a sigmond-váron,
az Esterházy-kastélyon, a Kálvária-domb téglából rakott tornyain,
melyek maradandó módon váltak
mindennapjaim s ezzel együtt életem részévé.
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tata képviselete az
orszá
lésben 9
Áder János köztársasági elnök 2018. április 8-ára írta ki
az országgyűlési választásokat tisztelegve az első szabad választások emléke előtt. 1 0-ben ugyanis ezen
a napon vált véglegessé a választásokon kinyilvánított
népakarat. Magyarország választójoggal rendelkező
polgárai az akkori sorsdöntő tavasz óta immár nyolcadik alkalommal dönthetnek arról, kikre bízzák az ország
gyeinek intézését, kik képviseljék őket, telep lés ket
a parlamentben.
A választások után nem sokkal városunk életének igen
jelentős eseményére is emlékez nk. yolcvan évvel
ezelőtt, 1
. június elsején egyesítették Tata és Tóváros községeket. A bel gyminiszter a létrejött nagyközség nevét Tatatóvárosban állapította meg, amely az
1 0-es évek elején Tatára változott. A közelgő választások és a nyolcvanéves évforduló apropóján hívom a
edves Olvasókat, tekints k végig, 1
óta kik képviselték Tatát az Országgyűlésben.
TATAI PATRIÓTA
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Annak ellenére, hogy ata szempontjából az 1 3 utáni időszak fontos, érdemes visszamennünk az időben a trianoni békediktátumig, hogy
megértsük a 1 3 -as választásokat.
A békediktátummal Magyarország
elvesztette területének kétharmadát,
lakóinak egyharmada pedig valamely szomszédos állam polgára lett.
Mégis ekkor jelent meg a világpolitika térképén az új és független Magyarország. uszár Károly 1 1 -ben
megalakult kormánya 1 20. január
2 -ére írta ki a nemzetgyűlési választásokat. Bekerült az rszággyűlésbe
az rszágos Kisgazda és Földműves
Párt hetvenhét mandátummal, a Keresztény emzeti Egyesülés Pártja
hetvenhat, a Keresztényszociális azdasági Párt egy, a emzeti Demokrata és Polgári Párt hat mandátummal,
illetve három párton kívüli képviselő is. orthy Miklóst választották
meg kormányzónak, aki 1 22-ben
5
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berekesztette a nemzetgyűlést. Elnökletével összeült az alkotmányjogi értekezlet, hogy megalkossa az új
választójogot, amely valójában a választójog szűkítését jelentette és az
uralkodó elitpártnak kedvezett. zabályozta a titkos választójog alkalmazását is, továbbá szétválasztotta
a városi és a vidéki választókerületeket. A fővárosban és a törvényjogú
városokban bevezették a pártlistás
szavazást, máshol pedig visszaállt
a nyílt szavazás. A következő nemzetgyűlési választásokon 1 22-ben
jelentősen megnőtt a parlamentbe
bekerült pártok száma, a második
legerősebb párt, a Magyarországi
zociáldemokrata Párt lett huszonöt mandátummal. A kétszáznegyvenöt mandátumból a kormányzópárt száznegyvenhármat szerzett.
1 2 -ben a nemzetgyűlés elfogadta
Bethlen István miniszterelnök által
benyújtott, az országgyűlési képviselők választásáról és a felsőház
megalakításáról szóló törvényjavaslatot, létrejött a
kétkamarás parlament. A
felsőház jogköre megegyezett a valahai főrendiház
jogkörével, ezen keresztül biztosították a hagyományos értelemben vett
arisztokrácia mellett az
egyes hivatásrendeknek és Fellner Pál
az önkormányzatoknak a képviseleti
jogot.
1 3 -ban ata és óváros egyesítésekor Fellner Pál, a emzeti Egység Párt tagja képviselte atát az
rszággyűlésben. Fellner a Műegyetemen tanult, majd a háború kitörésekor bevonult katonának, orosz és
román fronton harcolt. A háborúból
visszatérve átvette családja ipari és
mezőgazdasági vállalkozásainak vezetését. agy szerepe volt a különböző ipari és mezőgazdasági termelési
ágak, a szesz-, cukor- és papíripar
termelési és értékesítési viszonyainak megszervezésében. Parlamenti
felszólalásaiban főleg gazdasági kérdésekkel foglalkozott, a napi politikától távol tartotta magát. Rendszeresen írt közgazdasági újságokban
és napilapokban. okat tett választókerületéért, többek között meghonosította a tatatóvárosi szabadtéri
játékokat, amelyek idegenforgalmi
szempontból is jelentősek voltak. ovábbá sokat fáradozott községeinek
fejlesztésén, elsősorban kulturális
téren. agja volt Esztergom-Komá6

rom vármegye törvényhatósági bi- majd két évig az egyetem rektora is
zottságának és alelnöke a Magyar volt. Előadásait óriási tömeg látogatyáriparosok zövetségének.
ta, sikerült megszerettetnie a materianon után a magyar politika matikát a iatal mérnökgenerációval.
legfontosabb kérdése a revízió volt, Közel tíz éven át a műegyetemi Atléde előtérbe kerültek a kapitalizmus tikai Futball Club tanárelnöki tisztsémegerősödésével járó szociális prob- gét is betöltötte, nagy szerepe volt az
lémák és a földkérdés rendezése is. egyetemi sportélet fellendítésében.
llandó vitakérdés volt a politikai jozámos mérnöki és építészeti egygok értelmezése, illetve a választójog letnek volt tagja és vezetője. A parszabályozása. Ekkor szavazták meg a lamentben részt vett a Közgazdasági
numerus clausus-t, és ekkor szente- és közlekedésügyi, a Közoktatási,
sítették a zsidótörvényeket is. A po- valamint a Pénzügyi bizottság munlitikai és a parlamenti politikai élet kájában.
erőteljes radikalizálódását egyértel1
októberében Magyarország
műen jelezte az 1 3 -es választá- kettős megszállás alá került. Az oksok eredménye, amely nyilvánvalóvá tóber 1 -én itler fegyverei által kitette a hitleri politika térhódítását. A erőszakolt puccsal hatalomra került
kormánypárt, a Magyar Élet Pártja
zálasi Ferenc nyilas kormánya nem
korábbi nevén emzeti Egység Párt- tudott megkapaszkodni. A sorozatoja 1 32-1 3 ugyan megőrizte ab- san elszenvedett vereségek hatására
szolút többségét, a második legerő- folyamatosan vonult vissza nyugat
sebb párt azonban a yilaskeresztes felé a front elől.
Párt lett harmincegy mandátummal,
jobb eredményt ért el egymaga, mint
H
a többi öt párt együttvéve.
T
atatóváros, Agostyán,
Baj, Dad, Dunaszentmik1
-ben a örös adsereg uralta
lós,
éreg, Kocs, Köm- Debrecenben erőteljes szovjet közlőd,
aszály,
zomód, reműködéssel létrejött az Ideiglenes
ardos,
arján,
értesemzetgyűlés. Erre azért volt szükszőlős és értestolna te- ség, mert meg kellett hozni azokat
lepülések képviselőjeként a döntéseket, amelyek biztosították
Dr. Szabó Gusztáv Ma- az ország háborúból való kilépését,
gyar Élet Pártja a ózsef a fegyverszünet megkötését az antiádor azdaságtudományi Egyetem fasiszta szövetséges nagyhatalmaktanára, okleveles gépészkal. Mind a kormány, mind
mérnök jutott be a parlaa nemzetgyűlés ekkor a
mentbe. eve a mezőgazorthy-rendszer baloldadasági gépek szerkesztése
li ellenzékéből tevődött
és alkalmazása terén végössze. Folyamatosan bőzett tudományos munkávült az Ideiglenes emjának köszönhetően vált
zetgyűlés létszáma, korismertté. 1 3 -től éveken
mányrendeletekkel korát a Műegyetem épészmányoztak. 1
-ben törmérnöki Karának dékánja, Dr. Szabó Gusztáv
vényre emelték a képvis
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selő-választásokról szóló rendeleteket. A választójogosultság korhatára
fér iaknál és nőknél egyaránt húsz
év lett, eltörölték a vagyoni és műveltségi cenzust. A választók voksukat választókerületenként pártlistákra adhatták le. A választások
eredményeként kialakult listát egy
ötvenfőnyi országos lista egészítette
ki. 1
. november -én megtartott
választásokon nagy fölénnyel nyert
a Független Kisgazdapárt 7 . A
Magyar Kommunista Párt mindössze
17 -ot ért el, hasonló eredményt ért
el a zociáldemokrata Párt is. Míg a
emzeti Parasztpárt a szavazatok
-át szerezte meg. Ekkor Fejér és
Komárom-Esztergom vármegye egy
választókerületet alkotott. Az 1
ös választásokon innen a következő
jelöltek jutottak be a parlamentbe
Cseh- zombaty ászló, Dancs ózsef, Dobi István, róh ózsef, Kovács
István, agy Ignác, yirjessy ándor,
zabó Kálmán, őke István és ócsa
Ferenc a Független Kisgazdapárt
képviselőjeként, Borbély
ános,
Czézner Dénes, zakasits rpád,
as- itteg Miklós a zociáldemokrata Párt, sztrovszki yörgy, Rajk
ászló, gyerka ános a Magyar
Kommunista Párt, míg ócsik ajos
a emzeti Parasztpárt képviselőjeként.
1
-ban az új parlament eltörölte a királyságot, Magyarország köztársaság lett, első elnöke az addigi
miniszterelnök, ildy oltán lett,
akit agy Ferenc váltott a miniszterelnöki székben. Az új parlamentben
a legnagyobb ellenfelek a kommunisták voltak, akik sorra indítottak
támadásokat a kisgazdapárt abszolút többségének megtörésére. Mivel
nem jártak sikerrel, koncepciós pert
kreáltak, azt kívánták bizonyítani,
hogy a párt vezetői összeesküdtek a
köztársaság megdöntésére. A moszkvai politikai vezetés ezt messzemenőkig támogatta, a örös adsereg
letartóztatta Kovács Bélát, a kisgazdapárt főtitkárát, és a zovjetunióba
hurcolták kényszermunkára. Ennek
hatására számtalan polgári politikus
kényszerült az ország elhagyására.
1 7-ben elfogadták az új választójogi törvényt, amely szűkítette a választásra jogosultak körét, ennek számos
polgári gondolkodó esett áldozatul.
Az 1 7-es úgynevezett kék cédulás választások a kommunisták csalásaként maradtak meg az emberek
emlékezetében. A legtöbb szavazatot
TATAI PATRIÓTA
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a Magyar Kommunista Párt kapta, de
a választójogi törvény módosításával
és a választási csalások ellenére sem
tudtak abszolút többséget szerezni a
parlamentben. iszont sikerült feldarabolniuk az abszolút többséggel rendelkező Független Kisgazdapártot. A
Fejér és Komárom-Esztergom megyei
választókerületben képviselővé választották Alvinczy Imrét Független
Demokrata Párt ,
róh ózsefet,
Kisházi Mihályt, Kéri ándort Keresztény
ői
ábor , Auszmann
yörgyöt, sztrovszki yörgyöt, Rajk
ászlót,
gyerka ánost Magyar
Kommunista Párt , Badari ászlót,
Borbély ánost, zaksits rpádot,
as- itteg Miklóst
zociáldemokrata Párt , Dobi Istvánt, Kiss ászlót,
Kovács Istvánt, zabó Kálmánt Független Kisgazdapárt , ócsik ajost
emzeti Parasztpárt és Kabakovits
ózsefet Polgári Demokrata Párt .
Az újonnan megalakult Dinnyés
ajos vezette kormányban már a
kommunisták kapták a legtöbb posztot. Eközben 1 7 szeptemberében
arsóban megalakult a Kommunista
és Munkáspártok ájékoztató Irodája, a K MI F RM, amelynek az volt
a célja, hogy a zovjetunió megszállta
országokban a kommunista pártok
szerezzék meg a politikai hatalmat.
A nemzetgyűlés rati ikálta a második
világháborút lezáró békét, ez biztosította a örös adsereg tartós jelenlétét Magyarországon, így a hatalomátvétel különösebb akadályba már nem
ütközött.
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1
. február 1-jén megalakult
a Magyar Függetlenségi épfront

ideiglenes országos tanácsa, amely
rövid időn belül magába olvasztotta
a még meglévő pártokat. prilis 12én a köztársasági elnök feloszlatta
a magyar rszággyűlést. 1
májusában tartották a következő országgyűlési választásokat, amelyen
a választásra jogosultak
,0 -a
szavazott,
,27 -uk a épfront
jelöltjeire adta le voksát. Az új rszággyűlés nemcsak a minisztérium
átszervezéséről és a kormányátalakításáról szóló törvényt fogadta el
rögtön, hanem az új alkotmányról
szólót is. Az ország népköztársaság
lett, megszűnt a köztársasági elnök
intézménye, helyette létrehozták
a épköztársaság Elnöki anácsát
E , amely szinte korlátlan jogokkal rendelkezett. Ezáltal a parlament
formálissá, igazi jogosítvány nélküli
intézménnyé vált. Évente legfeljebb
kétszer hívták össze, és az ülésszak
is csak egy-két napig tartott. A formalitások kedvéért ötévenként azért
megtartották a parlamenti választásokat. Az 1
-es választásokon
megyénkből a következő személyek
jutottak be a parlamentbe Dobi
István, lt Károly, gyerka ános,
Bohár Károly, oós ándor, émeth
István, Piros ászló, Molnár Mihály,
Magyar ózsefné, arasta Katalin,
ármai ános, Fodor Margit, Pollák
Ferenc, Párdi Imre, Dancs ózsef,
Csárádi ános, Rácz Kálmán, Molnár
Miklós már mind a Magyar Függetlenségi épfront jelöltjeként.
1 3-ban a Komárom megyei választókerület képviselőjeként indult
Dobi István, a Magyar épköztársaság Elnöki anácsának elnöke,
földműves Czotter ándor bányaés energiaügyi miniszter, kohász
7
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Elekes Ferenc Kossuth-díjas vájár
Dorogról, Kónya ajos kétszeres
Kossuth-díjas költő, Molnár Mihály, a
Komáromi llami Méntelep vezetője,
földműves yarmati ándorné agronómus Környéről és Dr. Beresztóczy
Miklós, esztergomi általános érseki
helytartó, az rszágos Béketanács
Katolikus Bizottságának elnöke. A
jelöltek egytől egyig bejutottak a
parlamentbe.
E TE

Az 1
-os forradalom és szabadságharc vérbe fojtása után nem sok
esély volt arra, hogy Magyarországon megújul a parlamentáris demokrácia. Az önmagát forradalmi munkás-paraszt kormánynak nevező
grémium éppúgy rendeletekkel kormányzott, mint elődje. gy könnyebben lehetett az
-ot követő megtorlást megvalósítani. Az rszággyűlés
első ülésén, 1 7-ben megválasztotta az új Kádár-kormányt, majd május 11-én elfogadták az 1 7. évi I.
törvényt, amely meghosszabbította
az 1 3. május 17-én megválasztott
képviselők országgyűlési mandátumát. Az rszággyűlésnek egészen
1 7-ig nem volt hatalmi súlya,
évente kétszer ülésezett, szerepe
kimerült a törvények jóváhagyásában. A választásokon a sztálinista
korszakhoz hasonlóan a választásra jogosultak
-a vett részt
és 7-uk a épfront jelöltjeire
voksolt. A jelöltállítás joga a aza ias épfronté volt, a jelölteket a párt
megfelelő szervezetei ajánlották.
Előírás volt, hogy 70-7 -uk párttag
legyen, és hogy, ezen belül megfelelően reprezentálják a munkásokat,
parasztokat, értelmiségieket, iatalokat, nőket.
Az 1
-as választásokon megyénkben tíz országgyűlési képviselőt választottak meg Dobi István
földművest, a Magyar épköztársaság Elnöki anácsának elnökét Mokri
Pált, az roszlányi árosi anács elnökét óth ánosnét, az esztergomi
Kisker állalat dolgozóját
odek
ózsefet, a kisbér-battyánpusztai irágzó ermelőszövetkezet elnökét
Dr. Beresztóczy Miklós címzetes prépostot, Musitz ózsefet, a koppánymonostori Dózsa ermelőszövetkezet elnökét Knyazovics Andrást, a
Dorogi Brikettgyár igazgatóját agy
Antalt, a atai Mezőgazdasági ech-

nikum igazgatóját Molnár
egyéni kerületi rendszere,
ászlót, az M MP megyei
a jelöltek kiválasztásának
bizottságának első titkámetódusa azonban megrát és ábráczki ézát, a
maradt. Ennek következatabányai zénbányászatében 1 7-ben a atai
ti röszt trösztbizottságájárásban, amely egyben
nak elnökét.
a megye . számú válaszAz 1 3-as választásotókerülete is volt, egy
kon a aza ias épfront Nagy Antal
jelöltre, Nagy Antalra,
jelöltje volt Dobi István
a
atai Mezőgazdasági
mezőgazdasági munkás,
echnikum
igazgatójára
a
épköztársaság Elnölehetett szavazni, aki már
ki
anácsának elnöke
1
óta országgyűlési
Dr. Beresztóczy Miklós
képviselő volt. agy Antal
címzetes prépost, az rszáa választási beszédében
gos Béketanács Katolikus
ígéretet tett, hogy kétszázBizottságának
főtitkára
ezer forintot fordítanak a
emeslaki ivadar munFényes-forrás rendezésékás, a Magyar zocialista
re, rendbe hozzák a nagyMunkáspárt Komárom me- Dr. Lakatos Pál József
templomot, a Kálvária téri
gyei Bizottságának első titkápolnát, a Kossuth téri
kára
odek ózsef földMária-szobrot, továbbá új
műves, a kisbéri irágzó
színház és mozi létesítését
ermelőszövetkezet elnöke
is kilátásba helyezte.
Mokri Pál kereskedelmi
Az 1 71-es választádolgozó, az
roszlányi
sokon megyénkből már
árosi anács végrehajtó
tizenkét képviselő kerülbizottságának elnöke agy
hetett a parlamentbe. A
Antal tanár, a atai Meatai járást két választóker
s
os
zőgazdasági
echnikum
rületre osztották . és .
igazgatója
Dr. Kulcsár
számú , amelyekben egyyula mérnök, a atabányai
egy képviselő indult a azénbányászati röszt oszza ias épfront színeiben.
tályvezetője alamon uDr. Lakatos Pál József orgóné tanítónő, a tatabányai
vos, a tatabányai tbc szanaDózsa
yörgy
ltalános
tórium igazgató főorvosa
Iskola igazgatója óth áa . számú, míg Dr. Técsi
nosné kereskedelmi alkalJános agronómus, a Komazott, a Magyar zociamárom megyei
ermelista Munkáspárt Dorogi Mokri Pál
lőszövetkezet
erületi
árási Bizottságának munkatársa és
zövetségének titkára az . számú
zendrei ándor agronómus, az ászá- választókerületben. écsi ános a
ri Aranykalász ermelőszövetkezet szavazatok ,7 -át, akatos Pál pefőagronómusa.
dig a , -át szerezte meg.
1
-ban elfogadták az új válasz1 7 -ös választásokon a megyében
tójogi törvényt, amely alapján a lis- ismét csak tíz képviselőt választottak,
tás rendszert felváltotta a képviselők a tatai választókerületben csak egyet,
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itt ismét Dr. akatos Pál indult a képviselőségért. écsi ános ekkor már
Kisbér jelöltje volt. 1 0-ban atán
Mokri Pál, az M MP Komárom megyei Bizottságának első titkára indult
a választásokon.
A nyolcvanas évek közepétől felerősödtek a társadalmi életben az
ellenzéki megnyilvánulások, ez lassan
a parlamentben is érezhetővé vált. A
változást a parlament tagjai először
akkor érezték meg, amikor a formálódó demokratikus pártok kezdeményezésére képviselő visszahívására
került sor, amelyet a diktatúra eredetileg a küldöttek kézben tartására
vezetett be. Az 1
-ös választásokon Komárom-Esztergom megye . számú
egyéni választókerületében
ata, Almásneszmély, Baj,
Dunaszentmiklós, Kocs,
aszály, zomód, ardosbánya, értestolna településekből állt Eck Tibor,
a Magyar zocialista Munor
káspárt jelöltje jutott be
a parlamentbe. uszonöt éven át a
atex állalat atai zőnyeggyárának
volt igazgatója. Emellett elnöke volt
a atai Atlétika Clubnak és a Magyar
úlyemelő zövetségnek, valamint
tagja a Magyar limpiai Bizottságnak.
álasztási programjában ata lakáshelyzetének javítását tűzte ki célul,
valamint ata csatorna-hálózatának
bővítését és az reg-tó tisztaságának
javítását. ovábbá szorgalmazta, hogy
minden oktatási intézményben legyen tornaterem.
ET E
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sek után nyilvánvalóvá vált, hogy az
ország jelentős változás előtt áll. A
politikai élet két részre szakadt, a
régi rend erőire és azokra, akik változást akartak. étrejött a emzeti
Kerekasztal, amely szakértői szinten tárgyalta meg az államelmélet
demokratikus átalakításának kérdéseit. öbbek között megállapodtak az alkotmánymódosításról, az
Alkotmánybíróság felállításáról, a
pártok működéséről és gazdálkodásáról, az országgyűlési választásokról. 1
-ben kikiáltották a Magyar
Köztársaságot és törvénybe foglalták az új államformát. Bevezették a
többségi és arányos választási rendszert. Az új
parlament létszámát háromszáznyolcvanhat főben
határozták meg, százhetvenhatan egyéni választókerületből, százötvenketten területi listáról,
ötvennyolcan pedig országos listáról kerülnek be.
Az első szabad választásokat 1 0. március 2 -én tartották.
Az új parlamentben százhatvannégy
mandátumot szerzett a Magyar Demokrata Fórum MDF , kilencvennégyet a zabad Demokraták zövetsége
D , negyvennégyet
a Független Kisgazdapárt FKgP ,
harminchármat a Magyar zocialista
Párt M P , huszonkettőt a Fiatal
Demokraták zövetsége Fidesz és
huszonegyet a Kereszténydemokrata éppárt KD P . Mellettük nyolc
független képviselő is bejutott a
parlamentbe. Antall ózsef lett a miniszterelnök, akit 1 3-ban bekövetkezett halála után Boross Péter követett a miniszterelnöki székben.
Komárom-Esztergom megye ekkor öt választókerületből állt, a 2.
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számú választókerületnek, amelyet
húsz település alkotott Baj, Bajna,
Dunaszentmiklós, Epöl, yermely,
éreg, Kocs, Környe, Mocsa, agysáp, aszály, zomor, zomód, ardosbánya, arján, ata, árgesztes,
értessomló, értesszőlős, értestolna , ata volt a székhelye. A választások második fordulóján három
jelölt közül dr. Freud amás D ,
ankó ászló Független Kisgazda
Földmunkás Polgári Párt, dr. Kálmán
Attila MDF választhattak az arra
jogosultak. A választókerületiek bizalmát dr. Kálmán Attila pedagógus, a atai Eötvös imnázium tanára nyerte el, aki már az 1 0-as évek
végétől részt vett a hazai politikai
életben, és alapító tagja volt az MDFnek. Miután bekerült a parlamentbe,
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságban dolgozott, majd
1 1 márciusában kinevezték a
Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai államtitkárának.
öbbek között szerepet vállalt az
1 0-es években államosított egyházi iskolák visszaszolgáltatásában és
a emzeti alaptanterv előkészítésében. Mindemellett 1 0-től egészen
2002-ig a Dunántúli Református
Egyházkerület főgondnoka is volt,
később 1 7-től pedig hat éven át a
Magyarországi Református Egyház
sinatának világi elnöki posztját is
betöltötte. Ebben a ciklusban parlamenti képviselő volt a tatai lakosú dr.
orváth ózsef MDF is, aki megyei
területi listáról szerzett mandátumot, 1 0-1
között az rszággyűlés jegyzőjeként is dolgozott.
A parlament négy év alatt hatalmas munkát végzett, kétszáztizenkilenc új törvényt, kétszáztizenhárom
törvénymódosítást,
háromszázötvennégy országgyűlési határozatot
fogadott el. örvényt hozott többek
között a Magyar emzeti Bankról,
a kárpótlásról, az egyházi ingatlanok visszaadásáról, megszületett az
adatvédelmi törvény, szabályozták
az állampolgárságot, létrejött az etá ér ép f rrása P a a
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nikai kisebbségről szóló törvény,
a honvédelmi, a rendőrségi és az
Akadémiáról szóló törvény is. Betiltotta a parlament az önkényuralmi
jelvények terjesztését és nyilvános
használatát, s új alapokra helyezték
a szomszédos országokhoz fűződő
kapcsolatok rendszerét is. A parlamentre és a kormányra nehezedő teher kiélezte a parlamenti többség és
az ellenzék közötti helyzetet. éhány
kérdésben még a kormányzó pártok
között is megbomlott az egység. Az
MDF 1 3 második felére elvesztette képviselőinek közel húsz százalékát, többen kiléptek, többeket pedig
kizártak. Az MDF-ből kilépett képviselők egy csoportja új pártot alapított a Magyar Igazság és Élet Pártját
MIÉP . 1
-re az új választásokhoz
közeledve egyre nyilvánvalóbbá vált,
hogy a parlamentben megváltoznak
a politikai erőviszonyok.
Az 1
-es választások során egy
újdonságot is bevezettek, a választási küszöböt négyről öt százalékra
emelték fel, vagyis a pártoknak a
szavazatok öt százalékát kellett megszerezniük ahhoz, hogy bejussanak
a parlamentbe. Az új rszággyűlés
összetétele merőben megváltozott
az előző ciklushoz képest. A győztes
M P kétszázkilenc, míg az
D
hetven, az MDF harminchét, a FKgP
huszonhat, a KD P huszonkettő, a
Fidesz pedig húsz mandátumot szerzett. A szocialisták fölényes győzelmet arattak, a korábbi koalíció súlyos vereséget szenvedett. A győztes
M P a liberális D -szel alakított
kormányt, létrejött a szociálliberális
koalíció, amely 72 -os többség mellett kezdhette meg munkáját.
A tatai választókerületben a második fordulóban két kihívója akadt dr.
Kálmán Attila MDF-es országgyűlési
képviselőnek, az D -es dr. Freud
amás, aki már az előző választásokon is indult és óth András, a atai
Eötvös imnázium igazgatója, aki az
M P színeiben indult. óth Andrásnak sikerült megszereznie a szavazatok ,
-át, így ő jutott be a parlamentbe. Kálmán Attila még ebben az
évben kilépett az MDF-ből és a Pápai
Református imnázium igazgatója
lett. óth András már a nyolcvanas
évek végétől részt vett a politikában, ő alapította meg 1
-ben az
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A tatai születésű iess ein ándor ugyan nem atát képviselte az
rszággyűlésben, és nem 1 3 után volt képviselő, nevét mégis mindenképp meg kell említenünk, hiszen politikai tevékenysége egyedülálló volt, ő teremtette meg a magyar keresztényszociális és kereszténydemokrata gondolkodást hazánkban. egmélyebb meggyőződése volt,
hogy a társadalmat csak szociális alapon lehet jól működtetni, és ehhez
elengedhetetlen alap a vallás, a keresztény tanítás. gyancsak vallotta,
hogy az állam nem vonulhat ki a szociálpolitikából.
Bécsben és Budapesten tanult teológiát, 1 7 -ban szentelték
pappá, 1 7-ben kanonok, 1 02-ben apát, 1 0 -ben pápai prelátus
lett. 1 0 -től a Keresztényszociális Egyesületek zövetségének elnöke.
A magyaróvári kerület néppárti jelöltjeként 1 0 -ben kapott mandátumot, és közel húsz éven át képviselte választóit a magyar rszággyűlésben. Az első világháború évei alatt egyre következetesebben
békepárti lett. A keresztény humanizmus szellemében támadta a
terrort, a faji megkülönböztetést és a társadalmi igazságtalanságokat.
1 10-ben a Magyar Békeegyesület elnöke lett. ámogatta a feministákat, majd a háború alatt az antimilitarista mozgalmakat.
Megtanulta, és aktív támogatója volt a volapük, majd az eszperantó
nyelvnek. 1 11-ben a Magyar rszágos Eszperantó Egyesület elnökévé
választotta, ezt a tisztségét haláláig töltötte be. emzetközi Katolikus
Eszperantista nió vezetőségi tagja volt. öbb eszperantó nyelvű
prédikációt és szentmisét tartott annak ellenére, hogy az eszperantó
csak a II. atikáni sinat után lett elfogadott liturgikus nyelv. 1 23-ban
megalapította az Eszperantisták emzetközi Békeligáját, itt haláláig
elnökölt.
Eredetileg Budapesten, a Kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra, de 1
-ban maradványait exhumálták és a yőri bazilika
altemplomában temették újra, ma is ott nyugszik.
öbb nyelvészeti, ilozó iai, politikai és társadalmi szociológiai
témájú könyve jelent meg.
Barankovics István 1 7 augusztusában a Demokrata éppárt zászlóbontásakor ezt mondta róla
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M P tatai szervezetét. 1 0-ben a
párt városi elnöke lett, és az az évi
önkormányzati választásokon bekerült ata képviselő-testületébe is.
Az M P parlamenti frakciójában az
oktatási, tudományos és sport munkacsoport munkájában vett részt.
Ebben a ciklusban a Független Kisgazdapárt országos listájának harmadik helyéről bejutott a parlamentbe a tatai agrármérnök yimóthy
éza is, aki már 1
-ben részt vett
a tatai FKgP szervezésében. A párt
tatai elnöke is volt egy ideig, majd
országos főtitkárhelyettese és országos főtitkára, 1
-ben pedig országos alelnökévé választották. A parlamentben a Mezőgazdasági bizottság
alelnöki, az Agrárpiaci és szabályozási, illetve az Agrárkutatási albizottság elnöki posztját is betöltötte.
Az FKgP frakció vezető helyettese is
volt, 1 7 novemberétől 1
júniusáig pedig az rszággyűlés jegyzőjeként is dolgozott.
Az új kormány kétharmados többséggel módosította az önkormányzati, a választójogi, a polgármesterek
jogállásáról és az alkotmány módosításáról szóló törvényt. emcsak a
két kormánypárt nézeteiben mutatkozott számos különbség, hanem a
szocialisták között is. Ekkor fogadták
el a megszorítások csomagjaként elhíresült Bokros csomagot. Radikális
fordulat következett be a privatizációs politikában is, a privatizációs
bevételeket a külső adósság törlesztésére fordították. A magánosítást
kiterjesztették a bankrendszerre és
az energiaszektorra is.
Az 1
-as választásokon
biztos nyertesként indult
el az M P- D
koalíció. egnagyobb ellenfele
a Fidesz volt, amely nemzeti-konzervatív alapokról
indulva hívta ki a szociálliberálisokat. A választásokat
a Fidesz nyerte száznegyvennyolc mandátummal, az
M P százharmincnégy, az
FKgP negyvennyolc, az D huszonnégy, az MDF tizenhét, míg a MIÉP
tizennégy mandátumot szerzett.
A tatai választókerületben a második fordulóban Ruchti Róbert a
Fidesz-MDF közös jelöltje legyőzte az M P-s óth Andrást. Ruchti
Róbert már 1 0 és 1
között
TATAI PATRIÓTA

tatai önkormányzati képviselő volt,
1
óta pedig a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlésnek is tagja.
Politikai tevékenysége mellett általános iskolai történelemtanárként
dolgozott atán. A parlamentben a
Kulturális és sajtóbizottság munkájában vett részt. Csak néhány alkalommal szólalt fel, elismeréssel
beszélt a könyvtárak, a kisebbségi
programok és a műemlékek felújításának támogatásáról. Egyetlen nem
kultúrával kapcsolatos felszólalása
a drogtörvény szigorításakor hangzott el. Az egyéniben legyőzött tatai
óth András is bejutott a parlamentbe az M P területi listájáról. óth
András ebben a ciklusban tagja volt
a Mentelmi, összeférhetetlenségi és
mandátumvizsgáló
bizottságnak,
valamint az Emberi jogi, kisebbségi
és vallásügyi bizottságnak. Ellenzéki
képviselőként támadta az oktatási
tárcát, mert szerinte a kerettanterv
és az érettségi követelmények nincsenek összhangban egymással. Felszólalt a pedagógusok izetésének
emelése mellett és a tanárok kötelező óraszámának növelése ellen is.
erületi listáról került a parlamentbe a tatai yimóthy éza FKgP is,
aki 1
-tól 2001-ig az rszággyűlés alelnöki posztját is betöltötte.
öbbször is felszólalt a lelkiismereti
és vallásszabadságról szóló törvény
módosításának vitájában. ámogatta
a kormány szigorítási szándékait, sőt
kijelentette, még szigorúbb tervezetet tartana szükségesnek. A kisgazda
képviselőt 2001-ben orgyán ózsef
pártelnökkel együtt kizárták a frakcióból, a ciklus végéig függetlenként
dolgozott az rszággyűlésben.
A 2002-es választásokat
korábban nem tapasztalható mobilizáció kísérte, tömegek vonultak az utcára,
a kampány behatolt mind
a munkahelyekre, mind
az iskolákba, amely különösen szokatlan volt egy
rt
mérsékelt és passzív politikai magatartásra szocializálódott országban. ehéz volt előre megjósolni,
ki nyeri a választásokat. Az ország a
választási versengés során két részre
szakadt Fideszt támogató jobboldaliakra és M P-t támogató baloldaliakra. A választások korábban soha
nem tapasztalt részvételi aránnyal
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zajlottak, az első fordulóban a választásra jogosultak 70, 3 -a voksolt,
a másodikban pedig 73, 1 -uk. Az
első fordulóban három párt, az M P
2 , a Fidesz-MDF 1
és az
D
,
lépte át a parlamenti
küszöböt. A kiélezett választáson végül a baloldal győzedelmeskedett, az
M P százhetvennyolc, a Fidesz-MDF
száznyolcvan, az
D
húsz mandátumot szerzett. Ismét szociálliberális kormány alakult, most azonban
rendkívül erős ellenzékkel szemben
kellett kormányoznia.
A Komárom-Esztergom megyei 2.
számú választókerülethez, amely eddig húsz településből állt, zárligetet
is hozzácsatolták. A választások második fordulója az M P-s Tatai-Tóth
András korábbi nevén óth András
győzelmét hozta a tatai választókerületben. A szavazatok
,32 -át
sikerült megszereznie a ideszes
Ruchti Róberttel és az D -es Kerti
Katalinnal szemben.
atai- óth
András ebben a ciklusban a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság mellett tagja
volt az ktatásügyi és tudományos
bizottságnak, illetve az ktatási és
tudományos bizottság hatáskörébe
tartozó
örvények végrehajtását,
társadalmi és gazdasági hatását igyelemmel kísérő albizottságnak is.
Elsősorban oktatási ügyekkel foglalkozott, de olyan ügyekben is felemelte a hangját, mint a tatai reg-tó
megmentése vagy az egyes számú
főút tatai és vértesszőlősi szakaszának forgalomcsökkentése.
Az M P- D kormánykoalíción
belül mind aktuálpolitikai, mind elvi
tekintetben egyre éleződtek az ellentétek. A ciklus közepén miniszterelnök-váltásra is sor került, Medgyessy
Péter miniszterelnököt yurcsány
Ferenc, egykori i júsági és sportminiszter követte.
A szocialisták yurcsány Ferenccel magabiztosan indultak neki a
á ér ép f rrása P a a
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200 -os választásoknak, amelynek
két nagy kérdése volt a Fidesz és az
M P közül melyik nyeri meg, illetve
a küszöb körül mozgó kisebb pártok
közül ki kerül be a parlamentbe. A
választásokat nem nagy fölénynyel, de az M P nyerte. Az M P
száznyolcvanhat az
D -szel
közös jelöltekkel együtt százkilencvenkettő , míg a Fidesz-KD P
százhatvannégy helyet szerzett
a háromszáznyolcvanhat fős rszággyűlésben. Az
D
tizennyolc helyett kapott, míg a parlamenti küszöböt mindössze néhány
vokssal átlépő MDF tizenegy képviselőt delegálhatott. Ezen felül a omogyért Egyesület képviseletében
egy független képviselő, yenesei
István is helyet foglalhatott a parlamentben, később ő lett a yurcsány-kormány önkormányzatokért és sportért felelős minisztere.
Az M P-nek a parlamenti többséghez szüksége volt az D -re,
így a régi koalíciós partnerek ismét
összefogtak, yurcsány Ferenc lett
a miniszterelnök, a liberálisok három tárcát kaptak a gazdaságit, a
környezetvédelmit és az egészségügyit.
álasztókerületünkben
nagy harcot vívott az
M P és a Fidesz. Az
első fordulóban a ideszes Michl József hatvanegy szavazattal legyőzte
a körzet addigi képviselőjét, az M P-s atai- óth
Andrást. A második fors
dulóban azonban az
D 7, -ot gyűjtő képviselője
a szocialista jelölt támogatására
buzdította szavazóit, így 2 -kal
atai- óth András nyerte a választásokat. Ebben a ciklusban szintén
az ktatási és tudományos bizottságnak, valamint a Mentelmi, öszszeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottságnak volt a tagja,
illetve a Kutatási és innovációs eseti bizottságnak és egy rövid ideig a
Kulturális és sajtóbizottságnak is.
Elsősorban oktatást érinti kérdésekben nyújtott be indítványokat,
de felszólalt többek között az 1-es
számú főút atát és értesszőlőst
elkerülő szakaszának megépítéséért, Környe és Bajna közlekedési
gondjaiért, valamint a naszályi gazdák érdekében.

A választások után fél évvel
nyilvánosságra került yurcsány
Ferenc balatonőszödi pártüdülőben elmondott beszéde, amelyben elismerte, hogy hazugsággal
nyerték meg a választásokat, a
kormányzás első éveiben pedig
lényegében nem csináltak semmit. Ennek következtében az M P
népszerűsége a rendszerváltás
időszakához fogható mélypontra
süllyedt. yurcsány Ferenc mégsem mondott le egészen 200 -ig,
ekkor Bajnai ordon követte őt a
miniszterelnöki székben. A kormánykoalícióban tovább éleződtek
az ellentétek, amely végül a koalíció felbomlásához vezetett.
Miközben a baloldalon szakadásra került sor, a jobboldalon tisztázódtak az erőviszonyok. A Fidesz
programja, célkitűzése egyre nagyobb támogatásra talált a lakosság körében. Ennek eredményeként sajátos szövetségi politikával
a Fidesz-KD P pártszövetség integrálta a korábbi polgári pártok
tagságát és sokféle szellemi örökségét. A 2010-es
választás a Fidesz átütő
erejű, alkotmánymódosításához szükséges kétharmadnál
valamivel
több voksot számláló
győzelmét hozta.
égy
párt és egy független
jelölt jutott be a parlamentbe a Fidesz-KD P
kétszázhatvanhárom fő , az M P
ötvenkilenc fő , a obbik negyvenhét fő , az MP tizenhat fő
és a független Molnár
szkár.
Májusban megalakult az új kormány, melynek miniszterelnöke
rbán iktor lett.
álasztókerületünkben öt jelölt
indult agarics Ferenc MDF , Michl
ózsef Fidesz-KD P , Michl Miklós
obbik Magyarországért , dr. agy
ándor ehet Más a Politika és
zaniszló ászló M P . Már az
első forduló érvényes és eredményes volt, Michl ózsef, a
Fidesz-KD P jelöltje megszerezte
a szavazatok
,73 -át, így nem
került sor második fordulóra. Michl
ózsef a yőri ittudományi Főiskolán szerzett teológus, majd a

Bárczy usztáv yógypedagógia
Főiskolán szociális szervező diplomát. Korábban vezetőként dolgozott a tatai Értelmi Fogyatékosok apközi tthonában, majd az
Idősek tthonában volt mentálhigiénés csoportvezető. 1
-től az
Apor ilmos Katolikus Főiskolának
volt főtitkára és tanulmányi osztályvezetője. 2002-ben létrehozta
atán az MKD
helyi szervezetét, és tagja lett a Fidesznek és a
KD P-nek is. 200 óta ata város
polgármestere. A parlamentben az
nkormányzati és területfejlesztési, valamint az ktatási, tudományos és kutatási bizottságban
dolgozott. Elsősorban köznevelési,
oktatási kérdésekkel foglalkozott,
de többször felszólalt a családok
védelmében és választókerülete
érdekében. Egyike volt azon képviselőknek , akik kezdeményezték,
hogy január 1 -ét nyilvánítsák a
magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává.
2011-ben a parlament nagy többséggel elfogadta az új választási törvényt. A választási rendszer vegyes
rendszerű maradt, ám egyfordulóssá
alakult, a területi listákat pedig eltörölték. zázhat képviselőt egyéni választókerületben relatív többséggel
választanak meg, vagyis az a jelölt
szerez mandátumot, aki a legtöbb
érvényesen leadott szavazatot szerzi meg. Kilencvenhárom képviselő
pedig párt, illetve nemzetiségi listán kerül be a parlamentbe arányos
rendszerben, kiegészítve a szavazatszámot a töredékszavazatokkal. Az
új jogszabály alapján listát az a párt
állíthat, amely legalább kilenc megyében és Budapesten minimum
27 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. elentős változás
a korábbi választási rendszerhez
képest, hogy a szavazás érvényességéhez nem szükséges 0 feletti
részvétel, továbbá, hogy a határon
túli magyarok is szavazati jogot kaptak, de a magyarországi lakóhellyel
nem rendelkező magyar állampolgárok csak pártlistára szavazhatnak. A
választásokon a Fidesz-KD P százharminchárom mandátumot nyert,
és ezzel megszerezte a szavazatok
kétharmadát. Az M P, Együtt,
TATAI PATRIÓTA
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Demokratikus Koalíció, Párbeszéd
Magyarországért és a Magyar iberális Párt harmincnyolc, a obbik
huszonhárom, a ehet Más a Politika
pedig öt helyet kapott a parlamentben.
Az új választási törvény, mely lecsökkentette az egyéni választókerületek számát, jócskán átrajzolta
a megyék választókerületeit. ata
az új törvény szerint a KomáromEsztergom megye 1. számú választókerületéhez tartozik, amelyet öt település alkot atabánya választókerület székhelye , ata, Baj, értesszőlős és zárliget. 201 -ben huszon-

s

os

nyolcan indultak el a atai-medence
országgyűlési képviselőségéért. A
választásokat a Fidesz-KD P színeiben induló Bencsik János nyerte,
0 -ot meghaladó részvétel mellett
a szavazatok 3 -át szerezte meg.
1 0-ben az
D -Fidesz- állalkozók Pártja jelöltként választották
meg
atabányán önkormányzati
képviselőnek, majd a KD P, az FKgP,
az FMDP és az MDF támogatásával a város polgármesterének, mely
tisztséget 2010-ig töltötte be. 1
és 1
között az D -ben politizált,
-ban a párt országgyűlési
képviselője is volt. Miután ellenezte
pártja szocialistákkal kötött újabb
választási szövetségét, az új rszággyűlés megalakulása után nem
sokkal kilépett a pártból és parlamenti mandátumát is visszaadta.
Az 1
-as önkormányzati választásokon már független jelöltként
választották ismét atabánya polgármesterévé. 200 -ben belépett
a Fideszbe, 200 -től a párt Komárom-Esztergom megyei álasztmányának elnökségi tagja lett. A 200 os országgyűlési választásokon a
párt Komárom-Esztergom megyei
területi listáján szerzett mandátumot. Ebben a ciklusban a parlament
azdasági és informatikai bizottságában dolgozott. égy évvel később a
atabánya központú Komárom-EszTATAI PATRIÓTA

tergom megyei 1. számú egyéni választókerületben választották országgyűlési képviselővé. 2010 júniusától
2011. december végi lemondásáig
energiaügyekért és klímapolitikáért
felelős államtitkárként dolgozott.
Irányításával készült el az rszággyűlés által elfogadott és mind a
mai napig hatályban lévő emzeti
Energiastratégia. 2012-1 között a
Magyar Földtani és eo izikai Intézet
igazgatóhelyetteseként irányította
a emzeti Éghajlatváltozási tratégia elkészítését, továbbá elindította
az intézet tatai forrásokkal kapcsolatos kutatási programját. 201 -től
továbbra is a azdasági bizottság
tagja maradt, továbbá a Fenntartható fejlődés bizottság alelnökévé
is megválasztották. Az elmúlt négy
évben a parlamenti munkája során
többek között sikerült elérnie, hogy
ne változzon a cafeteria-szabályozás,
így negyven milliárd forint maradt az
emberek zsebében. avaslatára újra
lehet az iskolákban papírgyűjtést
szervezni, és a kézműves terméket
előállítók mentesülnek a termékdíj
izetésének kötelezettsége alól. Kezdeményezésére 201 óta a megváltozott munkaképességűeket keresőképtelenségük idejére nemcsak a
táppénz, hanem a rehabilitációs ellátás is megilleti. A ciklus során sikeres
törvényjavaslatot terjesztett elő a tatabányai bányakórház egyházi tulajdonba adásáért. A Katolikus Egyház
átvette az ingatlant és gimnáziummá
alakítja, a kormány anyagilag is támogatja a beruházást. Közbenjárására a
Belügyminisztérium operatív bizottságot hozott létre a Közép-dunántúli
karsztvízrendszer vízföldrajzi térségén elhelyezkedő települések visszatérő forrásokkal kapcsolatos problémáinak kezelésére, és 327,7 millió
forintos támogatást ítélt meg ata városának a karsztvízszint-emelkedés
okozta károk elhárítására. Az elmúlt
négy évben a eszmélyi Borvidék érdekében is számos erőfeszítést tett,
ennek eredményeképpen felújították a eszmélyi Borutat, és közel egy
milliárd forint támogatást nyertek el
a térség borászatai. evéhez fűződik
a bányászjáradékosok beemelése a
közérdekű nyugdíjas szövetkezetek
működését szabályozó törvény hatálya alá, valamint a atai-medence iskolai könyvtárainak helyi cégek általi
örökbefogadása is.

Az idei országgyűlési választásokon az indulhat egyéni jelöltként, aki március -ig összegyűjti
az induláshoz szükséges ötszáz
érvényes ajánlást. Március 7-ig
választókerületünkben öt jelöltet
vettek jogerősen nyilvántartásba
Bencsik ánost Fidesz-KD P ,
Fekete Miklóst M P-Párbeszéd ,
Körtvélyfáy Menyhértet
MP ,
Boda Bánk ászlót obbik és
Fülöp Péter Ferencet zegényekért Párt .
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21. SZÁZADBAN JÁRUNK

Az elmúlt években komoly előrelépések
történtek Tata kerékpárút-hálózatának fejlesztésében, megújult
a ocsi úti bicikliút, és elkész lt mindkét
irányban (Tatabánya és Dunaalmás felé) az
ltal-ér völgyi vonal is, amelyet siker lt bekötni a város szívébe. Most két újabb kerékpárút
ép l, az egyik az Országgyűlés tértől vezet
majd Agostyán városrészig, a másik pedig
az koturisztikai központtól a tóvároskerti vasútállomásig, ahol csatlakozik a már meglévő baji
vonalhoz.

b v l tata kerékpár t hál zata
A ata és Agostyán közötti kerékpárút megépítésére kétszázötven millió
forintot nyert el a város a erületi- és
elepülésfejlesztési peratív Program
P keretében. A város vezetése
már régóta szerette volna bekapcsolni Agostyánt ata kerékpár-hálózatába, hogy jobbá és biztonságosabbá
tegye a kettő közti kerékpáros és gyalogos közlekedést. zámos alkalommal tartottak már lakossági fórumot
ata közlekedésfejlesztésével kapcsolatban, amelyeken többször előkerült
az agostyáni kerékpárút megépítése
is. Ez ideig azonban nem volt olyan
pályázati lehetőség, amelyen indulhatott volna a város az új vonal megépí4

tésének tervével. A legújabb
P-os
kiírásban végre szerepelt fenntartható közlekedésfejlesztés témájú pályázat, amelyen ata sikeresen szerepelt.
Az új bicikliút építése már nyáron
megkezdődhet. A tervezett ,3 kilométer hosszúságú kerékpárút két
szakaszból áll, mivel az Agostyáni út
eleje az önkormányzat, további része
pedig országos közút lévén a Magyar
Közút onpro it rt. kezelésében
áll. Az első szakasz a aszary ános
ltalános Iskolától indul és a Bacsó
Béla úti kereszteződésig tart, ezen a
részen nyitott kerékpársávot alakítanak ki. Mivel az Agostyáni út eleje
egyirányú, ezen a szakaszon csak az

egyik oldalon festik fel a kerékpársávot, további részén, ahol kétirányú a
forgalom, mindkét oldalon kijelölik
a bicikliutat. Az rszággyűlési téren
kerékpártároló is lesz. Az Agostyáni
út országos közúti szakaszán az úttól
elválasztva alakítják ki a bicikliutat i-
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gyelembe véve a forgalom nagyságát.
Itt úgynevezett koppenhágai típusú
megemelt kerékpársávot építenek az
út mindkét oldalán, a burkolat szélén.
Ennek kialakítása rendkívül gazdaságos, és csak kismértékben érinti a
meglévő közműveket. A lakóingatlanok kapukihajtójától távol fut a vonal,
így jobban lehet észlelni a kerékpárosokat, és őket sem akadályozzák a beés kihajtó járművek.
Az agostyáni vonal kialakításával
párhuzamosan elindul a baji kerékpárút kiegészítése is, amelyet a magyar
kormány 1 0 millió forinttal támogat
a Bejárható Magyarország program
keretében. Az elkövetkezendő években összesen 3, milliárd forintot fordítanak a már engedéllyel rendelkező
kerékpárutak kivitelezésére, vagyis
országosan tizenegy szakaszon mintegy 7, kilométernyi új vonal épülhet meg, köztük a ata-Baj közötti hiányzó szakasz. Baj területén néhány
évvel ezelőtt már kiépült a bicikliút,
amely a tóvároskerti vasútállomásig ér, ezt azonban még nem sikerült
összekapcsolni ata kerékpárút-hálózatával. Az új másfél kilométeres
szakasz az koturisztikai központtól
indul, így bekapcsolódik az ltal-ér
kerékpárúton keresztül az országos
hálózatba, valamint a acra elo útvonalba. Az Ady Endre utat keresztezve
végighalad a Baji úton egészen a vasúti átjáróig, ahol csatlakozik a meglévő baji bicikliúthoz. Egy darabig a
járdán, majd azzal párhuzamosan
alakítják ki a két méter burkolatszélességű kerékpárutat. A munkálatok
során korszerűsítik az ivóvízvezetéket is és áthelyezik az utcai lámpatesteket.
gyancsak a fenti program keretében a kormány háromszázmillió
forintot fordít további kerékpárutak
tervezésére. A tavaly decemberi kormányhatározat szerint ebből az öszszegből az Agostyán- arján közötti
tizenkilenc kilométeres vonal tervezése is elindulhat.
A kerékpárutak építése mellett
a városvezetés kerékpártárolók
és -kölcsönzők létrehozását is tervezi. 201 év végén szintén
Pos pályázaton
millió forintot
nyert el az Építők parkja megújítására, ahová az önkormányzat kerékpártárolót is épít, sőt kölcsönzőről is tárgyal. A Pons Danubii
E C, határon átnyúló csoportosulás, amelynek ata is tagja, nemrégiben a -A zlovákia-Magyarország
TATAI PATRIÓTA

Együttműködési Program keretében
3 euró támogatást nyert el
K MBI
atáron átnyúló integrált
kerékpárkölcsönző rendszer kialakítására. A projektnek köszönhetően
kilenc településen tizenhárom helyen
lehet majd kerékpárt kölcsönözni
Észak-Komáromban, Komáromban,
atán és Érsekújváron két-két, gyallán, útán, Kisbéren, roszlányban és
oszvadon pedig egy-egy helyen. A tatai kölcsönzőket az j Kajakház koturisztikai Központnál és a üntner
Aréna árosi portcsarnoknál alakít-

ják ki. Európában ez lesz a második
határon átnyúló rendszer.
A közeljövőben megvalósuló kerékpárút-fejlesztéssel nemcsak a tataiak,
az agostyániak és a bajiak nyernek,
hanem az egész kistérség. Régi terv
ugyanis, hogy minden településhez
kapcsolódjon bicikliút, ezek összefüggő hálózatot alkossanak, és ezáltal
a kistérség még kedveltebb úti cél legyen az aktív pihenést választók körében.
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Idén februárban volt huszonöt éve annak, hogy Osgyáni Zsuzsanna, a Tatai Közös Önkormányzati ivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársa az önkormányzathoz ker lt. Azóta sokan megismerték a nevét, nemcsak a kilenc telep lésből álló
testvérvárosi kötelék nk kapcsán, hanem többek között számos megemlékezés, nnepség szervezőjeként és kiadványok szerkesztőjeként vagy a tatai művészeti tábor
motorjaként. suzsa Tatán sz letett, azóta is itt és ugyanabban a házban él. Eredetileg
műszaki egyetemet végzett okleveles építőmérnök tudását az ELTE kulturális menedzser képzőn, valamint a Pénz gyi és zámviteli Főiskolán szerzett ismeretekkel egészítette ki , friss pályakezdőként először a Tatabányai zénbányák tervezőirodájában,
majd a aldex rt.-nél dolgozott. Ezután rövid, féléves kitérő következett a pedagógus
pályán a őkúti iskolában, majd találkozott az önkormányzat építéshatósági csoportjának álláshirdetésével. 1
februárjában kezdte a hivatali munkát, ám nem sokáig
maradt az építés gy ter letén, májusban már ő látta el a testvérvárosi feladatokat.
Hogyan lett néhány hónap alatt
nök ő e v v o
ko munikációs referens?
Kerti Katalin, az akkori polgármester kért fel a feladatra, gondolom
azért, mert felsőfokú nyelvvizsgám
van angolból. Akkor még nem láttam tisztán, mi is lesz a dolgom, mert
sokrétű volt a felkérés a nemzetkö-

zi kapcsolatokkal és a sajtóval öszszefüggő feladatok, valamint olyan,
a hivatali rendszerbe szigorúan be
nem illeszthető elintéznivalók, amelyekkel a polgármester munkáját
kell segítenem.
Ehhez képest hogyan indult a munkája az új területen?

Emlékszem, amikor megkaptam
a feladatot, a Polgármester asszony
titkárnője hozott nekem egy ióknyi
dokumentumot és levelet, ezt kiborítottuk az íróasztalomra, és ezek
alapján kezdtem kibogozni, melyek a
testvérvárosaink, és milyen kapcsolatokat ápol éppen ata. A szortírozás nyomán két nagyobb iratkupac
keletkezett, az egyik erlingenhez,
TATAI PATRIÓTA
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a másik pedig Alkmaarhoz kötődött,
így vált világossá számomra, hogy
akkoriban ez a két testvérvárosunk
volt. Aztán hamarosan, 1 3 májusában Dammarie-l s- ys-szel is aláírták a testvérvárosi okiratot, tehát
pályám elején még csak ez a három
település volt a testvérünk .

Aki nemzetközi kapcsolattartással,
k ön ö ő k
kka fo a kozik, és sokféle emberrel találkozik,
e ye e
e ve a fe
e e he ően az átlagosnál toleránsabb, rugalmasabb, jobb az alkalmazkodók e
e
o o e fe ő ö e
személyisége?
agyon félénk, visszahúzódó gyerek, illetve iatal felnőtt voltam.
Aztán, amikor elkezdtem tanítani,
bátrabb és talpraesettebb lettem.
A nyitottság adott volt, már csak a
neveltetésem miatt is, hiszen nagyon szabad szellemiségű volt az
az otthoni légkör, amelyet a szüleim
megteremtettek, így nem került különösebb erőfeszítésembe, hogy közvetlen tudjak lenni másokkal. Munkám során persze ügyelek bizonyos
protokolláris szempontokra. Amikor megszervezek valamit, mindig
igyelembe veszem az emberek érzékenységét, azt, hogy kinek milyen
formalitás a fontos, mert ez megelőzi
a problémákat, elhárítja az esetleges
akadályokat. A lényeg azonban olyan
keret, helyzet megteremtése, amelyben emberek szabadon találkozhatnak, tapasztalatokat szerezhetnek.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy végig tudtam kísérni ezt
a folyamatot, de hozzá kell tennem,
hogy kifejezetten tatai szemszögből
látom csupán. Amikor elkezdtem a
munkát, a francia kapcsolat éppen
alakulófélben volt, a német szorgalmasan és lelkesen épült, a holland
kapcsolat pedig nagyon erős volt.
Alkmaarban azóta több polgármesterváltás is lezajlott, és a testvérkapcsolat az évek során egyre inkább
lazulni kezdett, kiürülni az ottani
rendszer változásai és az erre fordítható pénzügyi keret felszámolása,
átszervezése nyomán. agyon sajnálom, mert én személy szerint sokat
tanultam a velük való munkából.
Felejthetetlen élmény volt, amikor
az 1 0-es években két hetes tanulmányútra kiutazhattam hozzájuk.
Akkoriban szabadon utazgatni, angolul tárgyalni, egyáltalán két hetet
nyugaton tölteni lenyűgöző volt. zámos olyan dolgot megtapasztaltam,
amit később át tudtam ültetni itthon
a munkámba. Emellett persze nagy
lendülettel jöttek az újabb városok
is, a két olasz, Arenzano és Montebelluna. Mindkét helyen az egymást
követő önkormányzati változások

r

a o, t

r art,

ar

nyomán fokozatosan csökkent a lelkesedés. Azután sorra kötöttük a
kapcsolatot a kelet-európai településekkel. atározottan úgy látom,
hogy az ő városvezetőiknek a mai
napig fontosak ezek a kapcsolatok,
ragaszkodóbbak és aktívabbak, mint
a nyugat-európaiak. Ami viszont változatlan volt végig, az az, hogy itt atán minden polgármester támogatta
a testvérvárosi kapcsolatrendszer
fenntartását és bővítését. Ez kivételes dolog, azt tapasztalom, hogy a
legtöbb helyen nincs így. ata szerencsés helyzetben van gazdag nemzetközi kapcsolatrendszerünk minden
értékével és ajándékával együtt egyaránt köszönhető az elmúlt bő két
évtized három polgármesterének,
Kerti Katalinnak, etényi amásnak
és Michl ózsefnek.
Jól gondolom, hogy a határon túli
magyar testvértelepülésekkel való
kapcsolattartás különbözik a töbő

Persze, hiszen magyarokról van
szó. gy szoktam fogalmazni, ők
mind
családon belül
vannak.
gyanakkor nagy a sokszínűség is

mo

Az egyre kiterjedtebb tatai testvérvárosi kapcsolatoknak van evolúa a ey ő a e
ő k
évtized során egész rendszer épült
k a on
e a nő
e e emisége ezeknek a kapcsolatoknak
o
n h
vve e e ő

o t
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közöttük, jelentős különbségek érezhetők a szőgyéniek, a szovátaiak és a
magyarkanizsaiak között. Erre nyilván nem csak az ad magyarázatot,
hogy különböző országok polgárai.
Inkább egyszerűen az, hogy egymástól viszonylag távol fekvő részein élnek a nagy magyar szellemi hazának.
ve k va e y
kö
efolyásolta-e bármilyen módon azt,
ahogyan ön a saját magyarságát
megéli?

em, ez nálam egészen másképp
működik. Pár évvel ezelőttig úgy
gondoltam, hogy mi anyai ágon vagyunk felvidékiek, és bár édesapámtól hallottam, hogy az ő ősei is onnan
származnak, ez a vonal annyira mégsem tudatosult bennem. Együtt laktam ugyanis anyai nagyszüleimmel,
akiknek útáról kellett áttelepülniük
Magyarországra, és ők rengeteget
meséltek gútai életükről. Ráadásul a
faluélményem is útához kötődik,
ahová sokáig hazajártunk. gy elég
sokat tudtam a
után kialakult
helyzetről, és magam is megtapasztaltam, mi van a csehszlovák-magyar
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határon. ekem nem kellett külön
megmagyarázni, hogy a felvidékiek
is magyarok. Édesapám rövidebb
ideig agyváradon is élt, mindig kíváncsi voltam a Délvidékre is, ráadásul a családon belül sokat hallottam
az 1
előtti időkről, így nem csupán azt ismertem, amit a meglehetősen egyoldalú tankönyvek lapjain
lehetett olvasni. tthonról hoztam,
hogy a magyarság nem pusztán a
mai határokon belül élőket jelenti.
Az utóbbi időben hobbimmá vált a
családfakutatás, és ennek révén tudatosult bennem igazán, hogy kevés
kivételtől eltekintve az összes felmenőm, mindkét oldalról felvidéki,
yugat- és Kelet- zlovákia területéről származik. eljesen természetes
nekem, hogy ezeken a területeken
magyarok éltek és élnek ma is, nem
tudok másképp gondolni rájuk, mint
magyarlakta területekre. avaly karácsony előtt döbbentem rá, hogy a
szépapám három évet zőgyénben
élt, ráadásul épp kétszáz évvel azelőtt, hogy én zőgyén díszpolgára
lettem ez is egyfajta szimbóluma
annak, hogy én oda tartozom. Egyszóval magyarnak lenni és ebbe a
nagy családba tartozni születésemtől fogva a személyiségem része, teljesen természetesen élem meg.
Voltak-e pályájának olyan csúcsai,
amelyek felejthetetlenek, maradandóak?

agyon nehéz erre válaszolni. yilván az ember önmagából indul ki,
mindig megható, ha azt tapasztalom,
hogy szeretnek zőgyénben, zovátán és Magyarkanizsán. Ez semmihez
sem hasonlítható érzés. De az is egyfajta csúcspont, amikor az emberben
tudatosul, hogy olyan helyzeteket,
alkalmakat, lehetőségeket nyújtott
másoknak a testvérvárosi programokon keresztül, amelyekbe egyébként
egészen biztosan nem kerülnének,
illetve nem jutnának hozzájuk. Azoknak a valódi barátságoknak, amelyeket a iatalok a tehetséggondozó
művészeti tábornak köszönhetnek,
azért van számomra nagy jelentőségük, mert ilyenkor érzem, hogy a
munkámmal tényleg hatással tudok
lenni mások személyes életére. Azt is
a csúcspontok közé sorolnám, hogy
munkám révén olyan kiváló embereket ismerhettem meg, mint például
Berényi Kornélia vagy yilas eonov
Anita, akikkel nagyon tartalmas, a
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munka kereteit jócskán meghaladó
kapcsolatom alakult ki az évek során.
Persze vannak sokan mások is, akik
nagy hatással voltak, vannak rám.

A barátságokon, kapcsolatokon és
a családfakutatáson túl mi az, ami
feltölti?
agyon szeretek olvasni, ilmeket
nézni és horgolni is, a kézimunka képes teljesen kikapcsolni az agyamat.
Egy időben szerettem úgy horgolni,
hogy közben politikai vitaműsorokat hallgattam a tévében persze ez
utóbbi nem hobbi, inkább érdeklődési kör. tazni is szeretek, Európát
ibraltártól Belfastig nagyrészt
bejártam, de jelenleg leginkább osoncra és Pelsőcre szeretnék eljutni
tömegközlekedéssel. agy kalandnak ígérkezik
Biztos vagyok abban, hogy az elmúlt huszonöt évben válthatott
volna. Mi az, ami itt tartotta, ebben
a munkakörben?

Idővel rájöttem, nem biztos, hogy
nekem való munka lenne mondjuk
egy nagyvállalatnál a termelékenységet vagy az eladások számát fokozni.
em hiszem, hogy olyan elégedettséggel töltene el, mint az, hogy munkámmal hozzá tudok járulni néhány
ember tapasztalatainak, személyes
életének gazdagításához, adott eset-
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ben élettörténete alakulásához. Egyre inkább úgy gondolom, hogy nem
a pénzben vagy az üzleti sikerekben
mérhető karrier fontos, hanem az
emberek segítése, szolgálata. Mindennapi munkám során nemcsak a
testvérvárosi kapcsolatokkal foglalkozom, hanem történelmi évfordulóinkhoz fűződő megemlékezéseket,
ünnepségeket is szervezek. Ez a feladat azért is lényeges, mert azt látom,
hogy manapság az önkormányzatok
gyakran elég kiüresedett formákkal
ünnepelnek. Az ünnepségeknek nem
a koszorúzókról kellene szólniuk,
hanem azokról, akiknek a tiszteletére koszorúzunk. Ebben a szellemben
igyekszem szervezni az 1
-os és
a II. világháborús megemlékezéseket, melyek nekem is nagyon sokat
adnak, mert utánajárok az eseményeknek, ha kell, kutatok és a saját
lehetőségeimen keresztül igyekszem
felhívni a ma élők igyelmét az akkor
élt emberekre, az ő személyes történetükre. étrehoztam például a ata
1
nevű közösségi oldalt, amelyet
egyre többen fedeznek föl és követnek. tt kifejezetten azokról a tatai
emberekről írunk, akik itt éltek és
itt voltak szereplői az egykori eseményeknek. agyon erős motiváció,
hogy ilyen dolgokkal is foglalkozhatom itt a hivatalban. A munkámnak
ettől nagyon személyes, értékeket
felmutatni kívánó oldala is van,
amellyel úgy érzem, tehetek azért a
közösségért, amelyben élek. égül
is ez a lényeg. A családfakutatás is
arra ébresztett rá, hogy olyan kevés
marad utánunk, s végső soron nem
az számít, hogy milyen karrierrel a
hátunk mögött zárunk le egy életet,
hanem hogy tudtunk-e adni másoknak valamit, ami hatással volt rájuk.
Negyedszázados tapasztalattal a
h a ö ö
a e ve a köve ke ő
évtizedekre?

Mivel ezt a munkakört eddig csupán én töltöttem be hiszen előttem
nem volt megbízottja az ilyen jellegű
feladatoknak , saját rendszert építettem ki, és kialakítottam egyfajta
rutint is a mindennapokra. Emellett
azonban nagyon fontos, hogy újabb
és újabb inspirációt találjak magamnak. Azért is tudtam huszonöt
évig itt maradni, mert mindig volt
valami, ami előre vitt, mindig voltak
olyan feladatok, amelyeknek a megoldásához szívemet-lelkemet kellett
TATAI PATRIÓTA
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adnom, mert csak így tudtam kellő
eredményre jutni. Ez a munka nem
csupán egyszerű ügyintézés, legalább annyira szükségesek hozzá az
érzelmi energiák és az egyéniség,
mint a szervezési vagy más praktikus készségek. yilván két és fél
évtized után keresni kell azokat a
lehetőségeket, amelyek inspirálnak,
ezért az visz tovább a jövőben, hogy
újabb lelkesítő projekteket találjak.
Aztán pedig jó lenne majd megélni a
teljes szabadságot és függetlenséget,
amelyben én oszthatom be az időmet. De bármit is fogok csinálni a következő években vagy majd a nyugdíj
időszakában, a lényeg, hogy érzelmileg is fűtsön, tápláljon, mert csak így
érdemes élni.
épe
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fotó: Grépály András Zoltán
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– lönleges érzékenységre van sz ksége a
főépítésznek, hogy képviselni tudja a város
érdekeit, ugyanakkor tekintettel legyen a beruházók szempontjaira is – mondja Kiss Zsolt
főépítész, aki legfontosabb feladatának Tata
arculatának megőrzését tekinti. A jövőben
ehhez nyújt majd segítséget Tata telep lésképi arculati kézikönyve is.

Nincs semmilyen hatalma? Nincs
beleszólása abba, hogyan alakul a
település arculata, milyen beruháok en e ye he ők

érdekeit szem előtt tartva kell szakmai tanácsot adnia. A döntéshozó,
a képviselő-testület vagy a polgármester meghallgatja az érveit, aztán
vagy elfogadja vagy nem. Ahhoz,
hogy véleményét igyelembe vegyék,
kellő meggyőzőképességgel is rendelkeznie kell. ajnos ezt nem tanítják az egyetemen, pedig a szakmai
érvek felsorakoztatása mellett erre
is óriási szükség van. A felmerülő beruházásoknál a város szempontjait
tartom fontosnak, de igyelembe veszem az építtető kívánságát is. 2012ben a polgármester településképi
véleményezési jogot kapott, vagyis
megvétózhat egy tervezett építkezést, amennyiben az nem illik a környezetébe.

A főépítésznek a döntés-előkészítésben van óriási szerepe, a város

elyi rendelet szabályozza, milyen

A főépítész az önkormányzat, illetve a polgármester szakmai tanácsadója. Feladata a helyi építészeti
értékek védelme és a településrendezési tervek menedzselése. avaslataival, útmutatásaival a beruházókat
is segíti, olyan szakmai tanácsokat
ad, amelyek túlmutatnak a helyi építési előírásokon. A főépítész nem
építéshatóság, egyetlen fegyvere
van, a meggyőzés.

Milyen épületekre vonatkozik a vétójog?

épületek engedélyezéséhez kell településképi véleményt kérni. atán
jellemzően a védett, illetve a kiemelt
területekre tervezettekről, például a
város bevezető útjain vagy a központi helyeken. Bizonyos méret feletti
épületeknél is le kell folytatni a településképi bejelentési eljárást.
Most készül a város településképi
arculati kézikönyve. Mit tartalmaz,
és miért van rá szükség?

Az építési jogszabályok folyamatosan változnak. emrégiben kivették
a családi házakat az építési engedélyezési körből, ma már bejelentéssel
építhetők. Ez komoly felelősséget
hárít az építészre és a beruházóra
egyaránt. A helyi építési szabályzatból is kikerültek azok az elemek,
amelyek nem beépítési normatívát
tartalmaznak, hanem településképpel kapcsolatos követelményeket ír-
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nak elő. Ezek ma már a településképi
rendeletben kell, hogy szerepeljenek. Ennek a rendeletnek közérthető, magyarázó anyaga a településképi
arculati kézikönyv, amely sok fotóval,
leírással, ajánlással segíti az építtetőket, hogy milyen épületek valók az
adott környékre, a városba, és milyenek nem. Például a mediterrán stílusú családi házak teljesen idegenek
ata óvárosias és falusias részétől,
mégis egy időben sokan jellemzően
mediterrán nyaralásuk után ilyet
terveztettek maguknak.
Ki határozza meg, mi szerepeljen
az arculati kézikönyvben, milyen
épületek ajánlottak a városban, és
milyenek nem?

Az arculati kézikönyv elkészítése
szakmai munka. A dokumentum egy
része a város történelmi múltjával
és jelenével foglalkozik, ezt Kövesdi
Mónika művészettörténész írta. A
várost területekre bontottuk, és kértük a atán tevékenykedő építészeket és tájtervezőket, hogy fogalmazzanak meg az egyes részekhez olyan
ajánlásokat, amelyek segítik a településkép megőrzését és fejlesztését.
Mivel a város arculata nemcsak az
épületeken múlik, hanem a közterületek és a zöldfelületek kialakításán
is, ennek a témának is külön fejezetet szentelünk. zámos követendő, jó
példát mutatunk be, amelyek segítik
az építtetőket. Az elkészült munkaanyaghoz mindenki hozzászólhat,
véleményezheti azt. A javaslatokkal
kiegészített tervezetet államigazgatási egyeztetésre bocsájtjuk, az
Építésügyi és rökségvédelmi ivatal, a Duna-Ipoly emzeti Park,
az örökségvédelmi ügyekért felelős
helyettes államtitkárság és a emzeti Média és írközlési atóság véleményezi. égső soron pedig ata
képviselő-testülete dönt a kézikönyv
tartalmáról.

kén. Mivel ezek az ingatlanok nem
önkormányzati, hanem magántulajdonban vannak, évtizedek kellenek
átalakításukhoz. A város szabályozási eszközökkel, illetve ösztönző támogatással elő tudja segíteni rehabilitációjukat.
e
efo y o a e ne a van a
településképet a hamarosan megő ne a
h a
város közepén? Miért engedélyezik
e ek e

Azok a telkek, amelyekre az építkezést tervezik, nem az önkormányzat
tulajdonai. A hajdani AC már régen
eladta a telkét egy vállalkozásnak,
amely áruházat tervezett oda. A gazdasági válság miatt azonban meghiúsult a beruházás. Az Interspar átvette a projektet, és az eredeti tervekhez
hasonlót valósít meg. A idl áruház is
magántulajdonban lévő telken épül.
A város mindkettőjükkel településfejlesztési megállapodást kötött, ily
módon a város hasznára is válnak
a beruházások. Az Interspar vállalja, hogy megújítja a Május 1. úton a
hell benzinkút és a Keszthelyi út közötti szakaszt szélesíti és új lámpás
kereszteződést alakít ki. A idl pedig
az roszlányi úti kereszteződést fejleszti, továbbá hozzájárul az j út és
a Fényes fasor találkozásánál a körforgalom kialakításához. Ezenkívül
az Interspar négyszáz, a idl pedig
száz parkolóhely létesítését vállalta.
ogy a tervezett beruházások illeszkedjenek a városképhez, szabályozási tervekkel tudjuk befolyásolni.
Előírhatjuk például, mekkora zöldfelületet kell kialakítani, mekkora épület építhető. Ezenkívül a tervezett
építkezéseknél a polgármester élhet

településképi véleményezési jogával
is.

Mi lesz azoknak az épületeknek a
sorsa, amelyek leginkább bántják
a tataiak szemét? Gondolok itt a
ve ő
h va y a ak en e ő
épületére.
A város lehetőségei olyanok, mint
egy családé, amelynek vannak jó
elképzelései, tudja, mit szeretne
megvalósítani. Amikor azonban öszszeveti a terveket a költségvetésével, látja, hogy csak apró lépésekkel
tud haladni a cél felé, és mérlegelnie
kell, hogy az egyik vagy a másik elképzelést valósítja meg. A városvezetésnek is bőven van elképzelése
arról, mit kellene fejleszteni, átalakítani atán. A tervek között szerepel
a Május 1. út és a vár közötti terület
rehabilitációja is. Azért nem csupán
a művelődési ház és a szakrendelő
épületéről beszélek, mert a környéket egységként kell kezelni, hozzá
tartozik a buszpályaudvar, a CBA és
a Penny áruház területe is. Itt nincs
semmifajta építészeti és funkcionális
kommunikáció a vár és a környezete között. Ahogyan megvalósítottuk a Kossuth tér rekonstrukcióját,
ugyanúgy kellene megújítani ezt a
városrészt is. Már írtunk ki tervpályázatot az átalakítására, a beérkezett pályamunkák szerint több mint
tízmilliárd forintba kerülne a terület
rehabilitációja. A város ezt képtelen
egy ütemben megvalósítani nem beszélve arról, hogy az ingatlanok egy
része nem is az önkormányzat tulajdona. Be kellene vonnunk a tulajdonosokat, és át kellene gondolnunk,
hogy milyen lépésekben tudjuk megvalósítani a teljes felújítást. Azt gon-

Mit tekint legfontosabb feladatának?

ogy megőrizzem ata arculatát
olyannak, amelyre büszkék vagyunk,
és elősegítsem, hogy bizonyos részei
hozzá méltóvá váljanak. Az elmúlt
évtizedekben sok helyen olyan beavatkozás történt vagy éppen nem
történt meg, amely negatívan befolyásolja a településképet. ondolok
itt például a Május 1. út egy részének
beépítésére a rendszerváltás környéTATAI PATRIÓTA
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dolom, hogy érdemben akkor lehet
foglalkozni az egész kérdéssel, ha
van már kilátás az anyagi forrásokra.
Ami a művelődési házat illeti, jó pár
évvel ezelőtt már szóba került a felújítása, az akkori kalkuláció szerint
nyolcszázmillió forintba kerülne, és
szerkezetvázig vissza kellene bontani. Megfontolandó, hogy érdemes-e
felújítani a rendkívül rossz műszaki
állapotú épületet, amely nem felel
meg a mai elvárásoknak.
Nyáron Tata rendezte meg a huszonke e k o
o fő
konferenciát. Milyen volt a visszhangja?
Mit tanulhatott a szakma Tatától?

Komoly elismerést kaptunk a szakmától, aktuális és egyben örök volt
a témaválasztás s
s
.
A résztvevőknek nagyon tetszett a
város. Annak ellenére, hogy Budapesttől hetven kilométerre vagyunk,
sokan most jártak itt először. ata
remek adottságokkal rendelkezik, és komoly erőfeszítéseket tesz,
hogy kiaknázza a lehetőségeket annak érdekében, hogy a helyiek és az
idelátogatók még jobban érezzék
magukat. Példaértékűnek tartották
a közterületek fejlesztését, a kerékpárutak építését, a város családbarát
programját, a városképileg kiemelt
épületek
homlokzat-felújításának
támogatását csak, hogy néhányat
említsek, de ugyanilyen pozitív visszhangja volt a város és a helyi vállalkozások együttműködésének is. Már
mi is többször hallottuk a atára betelepülő, munkahelyet teremtő cégek
vezetőitől, hogy döntésükben nagy
szerepet játszott a város hozzáállása,
a szívélyes fogadtatás és a beruházás
megindításának segítése. A főépítész konferenciát is több vállalkozás
támogatta, olyanok is, amelyeknek
semmi közük az építészethez, építőiparhoz. Az együttműködést véleményem szerint még tovább fokozhatjuk. Például a város megfelelő
kommunikációval, felvilágosítással
elő tudná segíteni, hogy az Agostyáni úton lévő, elsősorban logisztikai
cégek áttelepüljenek az autópálya
melletti ipari parkba. Ezzel elősegítenénk a város forgalmának tehermentesítését, a cégek pedig pénzt
és időt nyernének, ha sofőrjeiknek
nem kellene áthaladniuk a településen. Egy áttelepítés komoly pénzügyi
terhekkel jár, de egy technológia-fejlesztés vagy telephelybővítés kiváló

alkalom lehet rá. A beruházók és az
építészek sokszor nem tudnak telken
kívül gondolkodni. A főépítész feladata, hogy felhívja a igyelmet, lássanak a telken túlra, ne annak határait
nézzék.
o yan e

n ő fő

2002. május 2-án érkeztem viszsza atára. Itt születtem, ide jártam
általános iskolába, a aszaryba. Középiskolai tanulmányaimat a győri
ild ózsef Építőipari zakközépiskolában végeztem, majd felvételt
nyertem a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára. Mielőtt
elkezdtem, egy évet a zalaegerszegi
laktanyában töltöttem. Az egyetem
elvégzése után Budapesten maradtam, és a Műegyetemen tanítottam
egészen 2002-ig. atára persze gyakran látogattam, a szüleim, testvéreim
itt éltek, így igyelemmel követtem
a város alakulását. Építészként több
városképet érintő beavatkozásról azt
gondoltam, lehetett volna másképp
csinálni. Egyik hazalátogatásom alkalmával dr. Kórósi Emőke jegyző
akkor még aljegyző asszony, aki
szüleim szomszédja volt, megkérdezte, nem pályázok-e a tatai főépítészi álláshirdetésre. agy fejtörést
okozott, hogy váltsak-e, mert szerettem tanítani, egyik oszlopos tagja voltam a tanszéknek, számítottak
rám. Mégis megpályáztam a főépítészi állást, mert azt gondoltam, talán
soha az életben nem adódik újra ez a
lehetőség, ráadásul a szülővárosomban. Komoly kihívást jelentett, mivel
felkészületlen voltam főépítészségből , korábban nem foglalkoztam
városépítészeti kérdésekkel, építészként terveztem, az egyetemen pedig
építészeti informatikát tanítottam.
Bár vannak átfedések, mivel a városépítészetnek, a várostervezésnek és
üzemeltetésnek a leghatékonyabb
segítséget a számítógépes térinformatikai rendszerek nyújtják. Bíztam
magamban és abban, hogy tudok segíteni a városnak. gy kezdtem meg
főépítészi pályafutásomat atán. zerencsére a kollégák segítettek, hogy
viszonylag gyorsan felnőjek azokhoz
a feladatokhoz, amelyekkel akkor találkoztam először.
e en e e a e na yo

khv

Az egyetemi oktatói munka sokkal
kötetlenebb, mint a köztisztviselői.
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Bár a polgármesteri hivatalban talán
a főépítész a legkevésbé hivatalnok ,
mégis más volt az a munkamódszer, amit korábban az egyetemen
megszoktam. Itt megvannak azok
a metódusok, amelyek alapján előterjesztést készítünk, határozatokat javaslunk. Ezekhez hozzá kellett
szoknom, annak ellenére, hogy kevés
kimondottan kötöttséget jelentő hatósági feladatom van.
Ezek szerint nem szereti a kötöttséget? Sikerült-e azért beilleszkednie
a hivatali struktúrába?

öbbször megkaptam, hogy belőlem soha nem lesz hivatalnok. Kritikának szánták, én mégis dicséretnek
vettem, mert ez azt jelentette, hogy
még nem nyelt el a hivatali gépezet.
A főépítészt hagyni kell szárnyalni,
nem szabad gúzsba kötni. Emlékszem, egy alkalommal a akarnet bevezetésekor elmondtam az üzemeltetőnek, hogy mire nem gondoltak a
rendszer kialakítása során. Biztos
még iatal, azért vannak ilyen gondolatai mondták. Már nem vagyok
az válaszoltam. Akkor biztos rövid ideje van a hivatalban felelték.
Már nyolc éve mondtam. em
értették, miért gondolkodom olyan
kérdéseken, amelyek jobban segítenék a munkát. Mindig is úgy kondicionáltam magam, hogy legyenek
ötleteim, javaslataim, akár még nem
főépítészi feladatkörbe tartozó kérdések kapcsán is. Ezt sokszor meg is
osztottam másokkal. olt, hogy viszszaütött a dolog, mert azt mondták,
ha ilyen jól tudod, csináld te. ó néhány feladatot húztam így magamra
az évek során. Ez nem tett mindig
jót, mert hátráltatta más feladatok
hatékony elvégzését, bár mindig is
szerettem egyszerre több dolgot csinálni. lykor tervezek is, de az öszszeférhetetlenség miatt csak atán
kívülre, és régóta részt veszek egy
építőmérnököknek készült szoftver
fejlesztésében. Ez a munka rendszerben való gondolkodást kíván, előre
fel kell készülni és meg kell oldani
minden lehetséges problémát. em
futhat olyan ágra a program, amely
ne lenne előre kezelve. Azt gondolom, a város fejlesztésében, menedzselésében is így kell gondolkodni,
így kell megállapodni a beruházókkal, előre fel kell készülni minden
eshetőségre.
TATAI PATRIÓTA
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agyon szeretek átfogó problémákkal, rendezéstervi kérdésekkel
foglalkozni. Említek egy példát. Elsőként a esco szeretett volna üzletet
építeni a AC pálya helyén. A város
vezetése elfogadta azokat a városépítészeti követelményeket, amelyek
miatt a befektetők úgy gondolták,
hogy lehetetlen egy hagyományos
esco épület elhelyezése ezen a területen. gyanakkor igyekeztem abban
segítséget nyújtani nekik, hol találnak a városban építkezésre alkalmasabb területet. Itt működött a megygyőzés, sikerült rábeszélnem őket,
hogy a város szélére, az autópálya
mellé költözzenek. öbb ezer legyet
ütöttünk egy csapásra
szoktam
mondani , hiszen a beruházással
felszámoltuk az ottani disznóhizlaldát, helyette a város szempontjából
is szerencsésebb beruházás valósult
meg. A befektető az áruház környezetét is rendezte, fásította. Forgalomcsillapító körforgalmat alakítottunk ki, és nem utolsósorban az ipari
park feltáró útjának egy része is
megépült első háromszáz métere az
eredeti tervhez képest új nyomvonalon, vagyis a várostól még kijjebb.
ikerült összhangba hozni a befektetők és a város érdekeit, mindenkinek
megfelelőbb megoldást találtunk. Itt
is rendszerben kellett gondolkodni
szeretem az ilyen kihívásokat. Kisebb-nagyobb rendezési terveknél
is sikerült olyan tanácsot adnom a
beruházóknak, amely a városnak is
megfelelt, vagy úgy módosítanom a
szabályozási terveket, hogy mindenki elégedett legyen. Ezek mind jóérzéssel töltöttek el tudtam a városért
tenni, nem tőle független döntések
születtek.
e yek a ok a e e
n fe lesztések, amelyek az Ön nevéhez
kö ő nek

Az említett esco áruház környezetének rendezése mindenképp. Amire
büszke vagyok még, bár a megvalósulás léptéke nem olyan óriási, az a
Platán kávézó környezete. Máig hivatkozási pontot jelent, ha megkeres egy befektető, hogyan lehet egy
frekventált területen mind a városnak, mind neki előnyös megoldást
találni. Az építtető azzal keresett
meg, hogy van egy pici telek épülettel a tóparton, hogyan lehetne hozzá
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parkolót építeni. Azt mondtam, parkolót nem lehet, de ki lehet alakítani
olyan közterületet, ahol meg lehet
állni autóval. Bejelöltem neki helyszínrajzon a ajdú utca, a várkapu,
a tó és a kastély gazdasági épülete
által határolt területet, hogy célszerű
egy egységként kezelni ezt a részt, és
ide kitalálni valamit. Akkor még kivitelezésről szó sem volt. A befektető,
zeles ászló úr mindenféle tiltakozás nélkül elfogadta javaslatomat,
és megbízott tájtervezőt és építészt,
hogy tervezzék meg ezt a területet.
k pedig megálmodták ezt a mini
csodát. A megvalósításhoz szükség
volt az önkormányzat együttműködésére is. Ezt a közös munkát a vár
túloldalán is meg tudtuk ismételni.
A beruházó itt szintén mintaértékű
közterület felújítást vállalt el. Bízom
benne, hogy mások is követik példáját miképpen lehet minden szereplőnek megfelelő megoldást találni
egy-egy fejlesztés során.
Milyen szerepe volt a Kossuth tér
rehabilitációjában?

A Kossuth tér, amelynek ügye évtizedekig megoldatlan volt, kiemelt
beruházása volt a városnak, nemcsak
pénzügyi értelemben. Már 1
-ben
hirdettek tervpályázatot a térre, de
nem lett belőle semmi. A mostani
projekt 200 -ban kezdődött, építészetileg és funkcionálisan is nagyon
összetett feladat volt, hiszen régen
itt vezetett át a város fő közlekedési
útvonala, amelyet később kiváltott
a Május 1. út, ennek ellenére mégis nagy maradt az átmenő forgalma.
zerettük volna, hogy a főtér visszakapja régi hangulatát, funkcióját, és
élettel töltődjék meg. gyanakkor azt
is szem előtt kellett tartanunk, hogy
ne lehetetlenítsük el a meglévő üzleteket, továbbra is biztosítsuk azok elérhetőségét. lyan univerzális megoldást javasoltam, amely alkalmas arra,
hogy a gépjárműves közlekedés továbbra is zavartalanul működjön, de
alkalomadtán vagy akár véglegesen is
a gyalogosoké legyen a teljes tér. Folyamatosan konzultáltam örök Péter
tervezővel, sokat vitatkoztunk arról,
mennyire szabad a teret teljesen befejezetten megtervezni, kivitelezni.
Azon a véleményen voltam, hogy a
tér élő része a városnak, hozzá kell
alkalmazkodnia, ha kell, ki lehessen
egészíteni, át lehessen alakítani. Bizonyos részeken ezt sikerült elérnem,
4

míg máshol nekem túl befejezettnek
tűnik. Féltem, hogy a tataiak túl ünnepélyesnek tartják majd a tér centrális részét, nem merik használni, de
már látom, hogy működik a tér ezen
része a hétköznapokon is elsőként a
gyerekek vették birtokba, a belső kört
örömmel használják versenypályának, ott futkároznak, bicikliznek. Az
élet dönti el, hosszútávon mennyire
használható a tér, de bizakodhatunk,
mert már ma is sok jó városi rendezvénynek ad otthont, több épület megújult, és a nyári időszakban a kávézó
terasza is egyre több embert vonz.
yen v o
múlva?

a aeő

v

izenhat évvel ezelőtt, amikor idekerültem, azt gondoltam, ha megvannak a jó gondolatok, azokat viszonylag gyorsan meg is lehet valósítani. Rá
kellett jönnöm, hogy nem működnek
ilyen gyorsan a dolgok. íz év egy város életében röpke pillanat. A következő évtized legfontosabb feladata, hogy
a vár környezete átalakuljon, a két városrész összeforrjon. Az önkormányzatnak komoly erőfeszítéseket kell
tennie, hogy megnyerje az ingatlantulajdonosokat, hogy partnerként vegyenek részt a terület fejlesztésében.
Meg kell teremteni az ehhez szükséges anyagi alapot is, ennek egyik lehetősége az ipari park teljes betelepítése. Figyelni kell arra, hogy a közbenső
döntések elősegítsék a távlati célok
megvalósítását. Ezenkívül számos
olyan része van atának, ahol előnyösebb közterületi és építészeti beavatkozásokat lehetne megvalósítani.
Anyagilag is meg kell gondolnia a városnak, mire költ, miképpen használja
fel leghatékonyabban a rendelkezésre
álló összegeket, olyan módon is, hogy
minden lakos egyformán részesüljön
belőle. Ebben is igyekszem tanácsot
adni és a lehető legtöbb szempontot
igyelembe venni, nemcsak építészetieket.
a a övő nek k
e e
yesen is érinti, hiszen tavaly született
meg a kislánya...

Kislányom születése még érzékenyebbé tett, még fontosabbá vált,
hogy mitől lehet jobb és élhetőbb egy
település a családok számára. A nyári
főépítész konferenciának is a s
s
címet adtuk, és ezt a témát jártuk körbe szakmailag. Most

személyesen is tapasztalom, milyen
nehézkes néhány helyen a közlekedés. Már korábban több üzlettulajdonosnak javasoltam, vigyék le a padlószintet a járdaszintre az átalakítás
során. ársasházak építésénél is javaslom, hogy legyen lift, nemcsak az
idősek, hanem a kisgyerekesek miatt
is. egalább tervezzék be, hagyják ki
neki a helyet, utólag ugyanis nehéz
normális megoldást találni. Fontos,
hogy mindig hosszútávon gondolkodjunk és ezt vegyük igyelembe a
rövid- és középtávú döntéseinknél.
fe e e ke ő k a
e en an
e e n e on o fő
k neve
ő
ve fo a ko k
majd ezután?

Későn vállaltam gyermeket, és
szeretnék minél több időt vele tölteni. Márciusban lesz egyéves a kislányom, nyiladozik az értelme, nem
akarok semmiről lemaradni, hiszen
ez az időszak visszahozhatatlan. arminc évet töltöttem el a közszolgálatban, ebből tizenhat évet atán, most
átadom a stafétát másnak. A főépítészség egész embert kíván. Amikor
még egyedül voltam, nem volt gond,
ha 12-1 órát dolgoztam. Most, hogy
családom van, ezt nem tehetem meg.
lyan munkát vállalok majd, amelyet
otthonról is végezhetek kötetlen
munkaidőben. Ismét tervezni fogok,
illetve említettem már, hogy szoftverfejlesztéssel is foglalkozom, 1 2
óta egy magyar, de nemzetközi piacon is jelenlévő építőmérnöki szoftver fejlesztésén dolgozom, amely a
mérnökök munkáját teszi sokkal hatékonyabbá. A várostól nem távolodom el, ha szükség van rám, szívesen
segítek.
Milyen tanácsokkal látná el utódját?

egyen széles látókörű, a főépítésznek ugyanis számtalan szempontot
kell igyelembe vennie a fejlesztések,
beruházások során. A város érdekeit
kell szem előtt tartania, ugyanakkor
megértőnek is kell lennie az építtetőkkel. ásson túl az épületeken,
mindig igyeljen arra, hogy a település az emberek élettere, ugyanolyan
fontosak a szociológiai szempontok,
mint a gazdaságiak. Rendelkezzen
kellő meggyőzőképességgel, hiszen
ez az egyetlen fegyvere, és végül de
nem utolsósorban szeresse atát.
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Tata áros nkormányzata 201 -ben csatlakozott az
ICEF yermekbarát áros elnevezésű kezdeményezéséhez, egyrészt irányvonalat mutatva más telep léseknek, másrészt ezzel is kifejezve elkötelezettségét
a gyermekek, illetve nevelés k, támogatásuk, kiteljesedés k iránt. A bölcsődéinkben és óvodáinkban dolgozó
elkötelezett pedagógusok munkáját folyamatosan segítik a város által szervezett szakmai események, vezetői
találkozók és továbbképzések. Ezek állandó résztvevője
a uniorka Alapítványi voda és ölcsőde. A acsó éla
úti intézmény már huszonhárom éve szolgálja nemcsak
a tatai apróságokat, hanem a megye más telep léseiről
érkező kicsinyeket is.
TATAI PATRIÓTA
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Az óvoda és bölcsőde története 1
nyarán kezdődött, amikor
hírt kaptak arról, hogy az akkori
és ugyanott működő bölcsődét
be fogják zárni. Ez felvetette a kérdést ha bezár a bölcsőde, követi-e
vajon az óvoda is Miklós Istvánné
Magdi óvodavezető 1 7 óta az
óvoda dolgozója, 3 óta vezetője
és Csíkné Mészáros Klára bölcsődevezető 1 0 óta kétségeivel az

PORTA

s st

a

o a

akkori laktanyaparancsnokhoz, óth
ászlóhoz fordult. Az ő közreműködésével sikerült létrehozni az alapítványt és kinevezni a kuratóriumot.
1
szeptemberétől a bölcsőde,
majd 1
januárjától az óvoda is
alapítványi intézményként működik,
eleinte csak öt ovis és két bölcsődei
csoporttal. A stabil működés biztosítása érdekében
elkerülendő az
óriási térítési díjakat
a uniorka
Alapítvány közoktatási megállapodást és ellátási szerződést kötött
az önkormányzattal az óvoda és a
bölcsőde fenntartására, így az állami normatíva és a városi támogatás
segített a rentábilis működtetésben.
Az alapítványi rendszer nagy változásokat és számos nehézséget hozott. Akkoriban hozták a törvényt,
hogy minden óvodának pedagógiai
programot kell készítenie, s így végig
kellett gondolni és alaposan kiértékelni az alapítványi időszak előtti
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ra

ső

tő

működés módszertani rendszerét.
Ennek a munkának a nyomán alkották meg saját nevelési programjukat
Indulj el, lépj tovább, segíts másnak
is elindulni címmel. Miklós Istvánné
a kezdeti időkre visszaemlékezve elmondta Ez a cím kifejezi mindazt,
ami egy alapítványi intézmény elindulásának korszakát jellemzi, hiszen
szervezeti és működési szempontból
is számos jelentős fordulat állt akkor be. Először is el kellett indulni,
és minden változással együtt tovább
kellett lépni, miközben segíteni kellett a rájuk bízott gyermekeket is a
továbblépésben, fejlődésben. Az óvodában például csak a vezető maradt
a helyén, mindenki más távozott,
így új kollégákkal kellett felépíteni a
szakembergárdát, s a gyakorlatban
is megvalósítani pedagógiai programjukat, amely már igyelembe
vette a megváltozott körülményeket. A kezdetekkor még csupán egy

orm

y at

t 15 m

or

óvónő jutott minden csoportra, de a
gyermeklétszám stabilizálódásával
javultak a feltételek, végül minden
csoportban meglett a két óvónéni,
valamint a dajka. A bölcsődét induláskor az átalakulás nem érintette
ennyire élesen, a régi dolgozók megmaradtak az intézményben. Az évek
során mind a közösség, mind az alapítvány megerősödött. elenleg négy
csoport található az óvodában, ahol
az intézményvezető mellett nyolc
óvodapedagógus és négy dajka dolgozik, de pedagógiai asszisztenst
is foglalkoztatnak, továbbá három
konyhai dolgozó, élelmezésvezető
és karbantartó segíti munkájukat.
A bölcsődében az intézményvezető
mellett a működő két csoportban öt
szakmai dolgozó segíti a kicsiket. Az
alapítvány kuratóriumának elnöke
200 óta árközi ózsef, aki elkötelezettséggel kíséri igyelemmel az
intézmények működését, szakmai
munkáját.
Az elmúlt több mint két évtizedben
a uniorkában végzett munka sokszorosan meghozta gyümölcsét. Egyediségüket, szellemiségüket jól tükrözi a gyakorlatban is maximálisan
megvalósult pedagógiai programjuk,
melyben nagy mértékben építenek a
családokkal való kapcsolattartásra,
együttműködésre, valamint az egészséges életmódra és táplálkozásra.
agy előnyt jelent, hogy saját konyhával rendelkeznek, így közvetlenül
nyomon követhették az évek során
változó elvárásokat, és eleget tehetnek a mai kor igényeinek is. áplálkozási irányelveiket egyébként nemcsak a gyerekek, hanem a szülők felé
is közvetítik, például évente többször
szerveznek egészségnapokat, ilyen-
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kor a gyerekek is saját kezűleg készítenek egészséges ételeket, melyeket
aztán a szülők is megkóstolhatnak.
A uniorkában nagy gondot fordítanak a mozgásra, a szabad levegőn
kihasználva a nagy udvar, rossz időben pedig a tornaszoba nyújtotta lehetőségeket. Csíkné Mészáros Klára
kiemeli A bölcsőde szakmai irányelvei ugyanazok, mint az önkormányzati intézményeké, emellett legfontosabb alapelvük, hogy a gyermek jól
érezze magát és a szülők elégedettek
legyenek. Kiemelten igyelnek arra,
hogy a kicsik rendszeresen járjanak
bölcsődébe és egészségesek legyenek. Mindez persze jóval összetettebb
feladat manapság, mint korábban,
mert sokat változtak a szülői igények.
Elvárásaik sokszor komplexebbek,
hiszen a családok mindennapjaiban
is érezhető, mennyivel gyorsabb a világ most, mint húsz évvel ezelőtt, de
emellett segítőkészek és együttműködőek is.
A uniorka sikerének egyik kulcsa a
változásra való igény és hajlandóság.
agy álmuk volt például a sószoba,
amelyből végül kettőt is létrehoztak.
A sótéglákból és sóhomokozóból álló
helyiségekben mára színterápiás fények is segítik a regenerálódást a gyerekek legnagyobb örömére. övőbeli

terveik között szerepel az udvar fejlesztése, átrendezése, komfortosabbá
tétele több eszközzel, valamint egy kis
konyhakert létrehozása, ahol a gyerekek testközelből megismerkedhetnek
a zöldségekkel, fűszernövényekkel. Az
önkormányzat mind a két intézményt
évről évre folyamatosan támogatja,
minden rendezvényére, szakmai és
vezetői találkozójára meghívja, így az
anyagi hozzájárulás mellett erkölcsi
és szakmai támogatásban is részesíti
őket. A legnagyobb elismerést persze

a kisgyermekek szeretete, örömteli
visszajelzései jelentik. E sikertörténet folytatásához bárki hozzájárulhat.
egítséget jelentenek elsősorban az
1 -os adófelajánlások, és örömmel
veszik a már nem használt játékokat
vagy a szülők önkéntes munkáját,
például az udvar karbantartásában,
fejlesztésében vagy apróbb javításokban való részvételüket.

Aki szeretné idén adója 1 -val támogatni
a uniorka Alapítványi vodát és Bölcsődét, megteheti
ószá k

TATAI PATRIÓTA

f t

s

la

HISTÓRIA
Gr

y

s forrás: www.oszk.hu

TATAI PATRIÓTA

HISTÓRIA

pál
mikl s r
szerepe a
száza ban
T E

E

E

A korszak meghatározó összetevői
közül kiemelkedik
• az jvilág felfedezése
• a protestantizmus kibontakozása
• az szmán Birodalom fényes korszaka

A 1 . században panyolország az
amerikai kontinens felfedezése, majd
a Csendes-óceánon keresztül Amerika összekapcsolása zsiával és Portugália
zsia, Afrika Indiai-óceáni
kereskedelme megnyitotta a világ
óceáni kereskedelmi útvonalait, s a
felfedezett új földrész nagy része e
két ország gyarmatává vált.
Az európai agrikultúrában hoszszabb távon meghatározó hatásuk
miatt meg kell említenünk azokat a
haszonnövényeket és állatokat, amelyek az újonnan felfedezett amerikai
kontinensről származtak és kerültek
be az európai mezőgazdálkodásba.
őt, a népélelmezésben is kitüntető
szerepet kaptak a következő két-három évszázadban. gy például a kukorica a 17. század elejétől a Balkán
és Itália felől terjedt el a kontinensen , a burgonya Európában a 1 .
század második felében jelent meg,
a termesztésével kapcsolatos első
írott adat hazánkban 17 -ből származik 2, a paprika és paradicsom, az
élvezeti cikkek közül a kakaó-csokoládé, az állattenyésztésben pedig a
pulyka. Meg kell említenünk azt is,
hogy a növényekkel együtt a későbbi
évszázadokban ugyancsak az amerikai kontinensről Európában addig
nem ismert kártevők is megjelentek,
például a krumpli- vagy kolorádóbo-

gár, a iloxéra szőlőgyökértetű.3
Európa nyugati felében az árutermelés fejlődése összekapcsolódott
a városok jelentős mérvű gazdasági emelkedésével. A kibontakozó
polgári fejlődéshez nagymértékben
hozzájárult a földrajzi felfedezések
gazdasági hatása, a világkereskedelmi útvonalak átrendeződése. A
beözönlő nemesfémek nagy tömege miatt értékük csökkent, a pénz
értékcsökkenése pedig a termékek
áremelkedését okozta. A kibontakozó árforradalom a növekvő népesség
keltette kereslet miatt különösen
a mezőgazdasági termények árát
emelte magasra, amely agrárkonjuktúrát eredményezett.
A 1 . századi Európa meghatározó
uralkodó dinasztiája a absburgok
voltak. A spanyol és osztrák absburgok uralma alatt álló területek
révén, z te e ész
í e e ét e s st se
s
é
absburg . Károly panyolország,
ápoly és zicília királya, német király és német római császár 1 30
1
volt. gy birodalma Európa
és Dél-Amerika erőforrásaira is támaszkodhatott.
ccse, Ferdinánd,
Alsó- és Felső-Ausztria főhercege,
tájerország, Karintia és Krajna hercege, 1 2 -tól magyar és cseh király,
1
-tól pedig német-római császár
volt.
A kor politikai érdekszövetségeinek formálódását a fő gazdasági útvonalak változása, s a absburgok
európai hatalmi túlsúlya határozta
meg. A megfogalmazott célokban az
egyre valósabb európai fenyegetést
jelentő szmán Birodalom elleni
sürgető egységes fellépés azonban
nem valósult meg.

A korszak európai politikáját nagymértékben befolyásolták a vallási
kon liktusok. uther Márton 1 17.
évi nevezetes kilencvenöt tézise a
protestantizmus megszületését jelzi, de nem feledkezhetünk meg az
1 33-as évről, az anglikán egyház
létrehozásáról sem, továbbá a reformáció kálvini ágának 1 1. évi
jelentkezéséről. A katolikus megújulás kezdetét az 1
1 3 közt zajló
tridenti zsinat jelenti.
Az 13 óta már Európában is jelen lévő, hódító szmán Birodalom
tovább terjeszkedett. II. zulejmán
1 20 1
trónra lépését követően a birodalom térhódítása Európában, Perzsiában, Egyiptom felé
ajóhaduk
egyaránt folytatódott.
fejlesztésével az oszmán törökök a
Földközi-tenger uraivá váltak.
A század végének két jelentős eseménye viszont már új fordulat kibontakozására utal az 1 71-es lepantói
tengeri török vereség véget vet területi terjeszkedésüknek. Anglia 1
as győzelme a panyol Armada felett
új hatalom felemelkedését jelzi.
A 1 . század Magyarországát a három részre szakítottság és az állandósuló háborús állapotok jellemezték.
A régió kimaradt a világkereskedelem új útvonalaiból, városi-polgári
fejlődése megrekedt.
A tizenöt éves háború az ún. kis
jégkorszak periódusára esett7, melynek a 1 . század utolsó évtizedeitől
datálható szakaszában
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éppen addig nem ismert hőséget
hozó nyarak, hosszú telek, nagy esőzések jellemezték, ennek következtében kiterjedt mocsárvilág alakult
ki.8 Az időjárási anomáliák hatással
voltak a hadi eseményekre is (ellátási nehézségek, járványok, a csapatmozgásokat befolyásoló áradások,
kiterjedt mocsarak).
MIÉRT FOGLAKOZUNK TATÁN A
TIZENÖT ÉVES HÁBORÚ HADVEZÉREI KÖZÜL ÉPPEN PÁLFFY MIKLÓS GRÓFFAL?

Gróf Pálffy Miklós (1552–1600)
hadvezéri jelentősége mellett az
1597-as tatai ostrom az indok,
amelynek országos, sőt európai
fontosságán túl helytörténeti vonatkozásai is lényegesek. A lokális
történés, Tata 1597. évi visszavétele
a töröktől, a németalföldi eredetű
új haditechnikai eszköz, a harang
alakú, robbanó anyaggal töltött
bronzöntvény, a petárda (patara,
palara) magyarországi hadszíntéri
megjelenésével vált szélesebb körben is számottevő eseménnyé.
A törökellenes háborúkban, a győri
főkapitánysághoz tartozó, védelmi
funkcióknak kevéssé megfelelő tatai
vár az oszmán hódítás fő útvonalába
esett.9 A vár stratégiai szerepe fontosabb volt erősségénél: Komárom
és Esztergom vára elővédjeként, az
észak-dunántúli várövezet első vonalába tartozott. Tata az 1568. évi
drinápolyi béke időszakában a királyi Magyarország része, védművei
kiépítésére ekkor került sor.
A történeti-ökológiai kutatások
fejlődésével a szakirodalom hangsúlyosabban emeli ki, hogy a korabeli
végvári rendszer alapját nem is elsősorban a várak, hanem a természeti
akadályok jelentették.10 A „tizenöt
éves háború időszakában a folyók …
illetve a folyóvölgyek mint a hadsereg számára elsődleges fontosságú
közlekedési útvonalak…” nagymér-

tékben meghatározták a stratégiai
döntéseket. 1594-ben a „rettenetesen rossz utak” miatt Pálffy Miklós
is azt tanácsolta a magyarországi
főparancsnokká kinevezett Mátyás
főhercegnek, hogy a Dunán jöjjön
Komáromba.11
Az 1593-tól 1606-ig számított tizenöt éves (vagy hosszú, illetve, korabeli elnevezéssel, szináni) háború
az Oszmán Birodalom és a Habsburg
Birodalom 16. század végi nagy öszszecsapása. Kezdetét a jelenkori
kutatók általában az 1593. évhez
kötik, amikor III. Murád szultán
(1546–1596) megbízásából nagyvezére, Szinán pasa hadjáratot indított Magyarország ellen. Indokként
a Porta Bécstől várt „ajándékának”,
azaz az adónak már két éves elmaradása szolgált. Valójában a Perzsia
ellen több mint tíz éve folyó háború
végén az Oszmán Birodalomnak súlyos gazdasági válsággal, inflációval
kellett szembesülnie, amelyet az
1593. évi janicsárlázadás is tükrözött. A csapatok elmaradt fizetését
új hódításokból tűnt lehetségesnek
biztosítani.12 A tizenöt éves háború
utolsó szakaszát történelmünk első
Habsburg-ellenes felkelése, a Bocskai István vezette mozgalom jelenti (1604–1606). A Porta és a bécsi
udvar között Bocskai közvetítésével
megkötött, a háborút lezáró zsitvatoroki béke a fennálló területi viszonyokat rögzítette a két fél között
(Tata a Királyi Magyarország része
maradt).
A tizenöt éves háború során mindig az uralkodó család tagja, a Habsburg főhercegek valamelyike volt a
király helyetteseként a keresztény
seregek névleges fővezére, mellettük
a tényleges hadvezérek a nyugat-európai és magyarországi hadszíntereken tapasztalatokat szerzett, már
bizonyított főparancsnokok voltak.
A tatai vár a tizenöt éves háború
során négy ostromot állt ki, ebből

kettőre 1597-ben került sor. Az udvar Bécs védelmére kívánta koncentrálni a rendelkezésre álló erőket, de
Pálffy és Nádasdy Ferenc érvelésére
— mely szerint a Portát ez a lépés
Bécs megtámadására késztetné, a
magyarok pedig harci kedvüket veszítenék — az a döntés született,
hogy a hadjárat Magyarország területén folyjék tovább.13
A május 22-23-i tatai ostrom a terepet és várat előzetesen alaposan
felmérő keresztény seregek rajtaütésszerű akciója volt. A viszonylag
alacsony számú, háromezer fő alatti
magyar, német és vallon katonaság
Pálffy vezetésével a kapu berobbantása után sikeresen bevette a várat.
Pálffy e haditette „által a magyar
nemzet történetében halhatatlan nevet szerzett magának.” 14
A keresztény seregek korszerűbb
haditechnikájának
köszönhetően
megfigyelhető az általuk folytatott
várostromok rövidebb időszükséglete. A tűzfegyverek területén a 16.
században még előnyt élvező török
csapatok fegyverzetének lemaradása a 17. századra már érezhetően
megmutatkozott az európai haditechnikáéhoz képest.
AZ ERDŐDI PÁLFFY CSALÁD

Nagy Iván genealógiája azt a nézetet képviseli, hogy az erdődi Pálffy
család a Hédervári nemzetség Kont
ágából származtatja magát, az ősök
a 10. században jöttek Magyarországra.15 A Pálffy családnév kialakulása a 15. századra tehető az apai
keresztnév felvételével, az erdődi
előnév a Bakócz Tamás esztergomi érseket is adó Bakócz családdal
történt házasodás folytán került a
Pálffyk neve elé. A két család újabb
címere is rokonságot mutat: a pajzs
kék mezőjéből zöld hármas halmon
arany, küllős fél kerékből kiemelkedő, jobbra néző arany szarvas. A

BAGI Zoltán: Folyók és vizek jelentősége a tizenöt éves háborúban. Esztergom, 2010. 119–128. Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Évkönyvei 19. Itt és az
alábbiakban a következőkre utalunk: 119., 125.
9
TÓTH Sándor László: A tatai vár és ostromainak szerepe a 15 éves háborúban. In: Tata a tizenötéves háborúban. Tata, 1998. 19–44. Annales Tataienses I. Itt és az alábbiakban a következőkre utalunk: 19–25., 32., 37.
10
KELENIK József: Tata helye és szerepe a végvári rendszerben a 16. század utolsó harmadában. In: Tata a tizenötéves háborúban. Tata, 1998. 45–58. Itt és az alábbiakban a következőkre utalunk: 45–47., 50–54.
11
BARANYAI József: Kalandozások Komárom vármegyében (Régi utazások Komárom vármegyében. A legrégibb időktől a múlt század közepéig). /Sajtó alá rend. Hidvégi V./ Tatabánya,
1998. 9. Castrum-könyvek 6.
12
SINKOVICS István: Nemzetközi háború kibontakozása a török ellen. In: Magyarország története. 3/1. Budapest, 1985. 653–668:654.
13
SINKOVICS István: Az erőviszonyok kiegyenlítődése, a háború elhúzódása. In: Magyarország története. 3/1. Budapest, 1985. 669–693:671.
14
NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és leszármazási táblákkal. 11. k. Pest, 1862. Itt és az alábbiakban a következőkre utalunk: 34., 36., 38., 40–44., 52.
15
Más kutatások szerint, Kont nádor ivadékai és a Pálffyak közt nem igazolható a közös leszármazás. REISZIG Ede: A Pálffyak. In: Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony
vármegye. /Szerk. Borovszky S./ Budapest, 1926. 701–739. Itt és az alábbiakban a következőkre utalunk:701–702., 704–705.
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kék-arany szín és fém az ősi Hédervári-címert őrzi.16
Nagy Iván adatai alapján a Pálffy
családban a bárói rangot az 1548ban született erdődi Pálffy I. János,
Tata és Léva várának főkapitánya
nyerte, aki Somoskőnél, a török elleni harcban vesztette életét. Gudenus
János újabb keletű genealógiája
szerint a magyar bárói rangot hadi
és udvari szolgálataikért 1581-ben
kapták.
PÁLFFY MIKLÓS GRÓF

A család történetét összefoglaló
genealógiai munka szerint a „család
első legnagyobb embere” az 1552. december 2-án Csábrágon (Hont vármegye, ma: Čabrad, Szlovákia) született erdődi Pálffy II. Miklós17, akit
Magyarország török elleni háborújában Hunyadi János után a legsikeresebb magyar hadvezérnek tekint
az utókor. Pálffy Miklós mintegy harminc ütközetben vett részt, köztük a
Veszprém, Palota, Fehérvár, Pákozd,
Gesztes, Csesznek, Vázsony, Tihany,
Szabatka, Fülek, Kékkő, Divény, Ajnácskő, Somoskő, Buják, Hollókő,
Romhány, Szécsény, Nógrád, Drégely, Drégelypalánk, Mezőkeresztes,
Párkány, Esztergom, Buda, Vörösvár,
Pápa, Tata, Győr, Valpó, Hatvan, Visegrád, Vác… nevével jelzett csatákkal.18
Pálffy a bécsi császári udvarban
nevelkedett. Ismereteit és nyelvtudását a Német-Római Birodalomban,
Németalföldön, francia és spanyol
földön tett utazásaival szélesítette.
Birtokai távolabb feküdtek a hadszínterektől, birtokvédő harcokra
nem kényszerült, katonai tehetségét
az udvar által indított hadjáratokban
bontakoztatta ki.
„Fiatalságáról a pozsonyi várkapitányi tisztség és a Pozsony vármegyei
főispáni tisztség átruházásáról szóló,
1599. július 24-én kiállított adománylevél bevezetőjéből kapunk képet…,

számtalan tisztséget viselt már ebben
az időben, az adománylevél úgy említi
őt, mint Vöröskő szabad báróját, az
aranygyapjas rend lovagját, Pozsony
és Komárom vármegye ispánját, a
pozsonyi vár kapitányát, a király és
a magyar korona tanácsosát és főkamarást, a dunántúli részek főkapitányát, Újvár, Esztergom és Komárom
váraknak és erődöknek elöljáróját és
kapitányát, aki részt vett Esztergom,
Újvár, Visegrád, Fülek, Hatvan, Vác,
Veszprém, Tata és Palota visszafoglalásában… Ezenkívül sikeresen harcolt
a Hasszán pasa elleni székesfehérvári
és a Begler bég elleni esztergomi ütközetben is. Nevéhez fűződik Mohamed megfutamítása a keresztesi ütközetben…, csapataival elsüllyesztett
és felégetett 150 török hadihajót, melyek élelem és pénz utánpótlást szállítottak…” 19
Pálffynak több korabeli portréját
is ismerjük. A 16–18. századi történeti és jogi munkákban található
portrésorozatok egy része már valódi portrékat igyekezett közreadni.
Magyar vonatkozása miatt figyelmet
érdemel egy 1596-ben Frankfurtban
kiadott, „Pannoniae historia chronologica: resper Ungariam, Transylvaniam...” című munka, melyben ─
többek között ─ gróf Pálffy Miklós
rézmetszetű portréja is található.20
A Fugger-rokonság közvetítésével,
Pálffy
törökellenes
haditettei
röplapok révén ismertek voltak a
Német-Római Birodalomban is. Portréját a magyarországi hadszíntér
eseményeiről tudósító korabeli újságok is közölték.21
A tizenöt éves háború legkiválóbb
magyar hadvezére és felesége, Fugger Mária gyermekei közül István és
János 1634-ben magyar grófi rangot
nyertek. Az édesapja nyomdokaiba
lépő István koronaőr Pozsony vármegye örökös főispánja, a királyi vár
örökös főkapitánya, valamint Érsekújvár és a bányavidéki végvárak főkapitánya volt.

A Pálffyval házasság révén rokonságba került német eredetű (posztó) kereskedő Fuggerek 1535-ben
nyertek magyar nemességet. Családi és üzleti kapcsolatban állottak a
Thurzó családdal, akik elsősorban
Észak-Magyarországon, a Szepességben és a bányavárosokban szereztek
birtokokat és 1546-ig részesei voltak
a rézbánya-vállalkozásoknak, rézkereskedelemnek.22
A Fuggerek Pozsony vármegyében
jelzálogul bírták Stomfa (Pozsony
vármegye, ma: Stupava, Szlovákia)
és Vöröskő (Pozsony vármegye, ma:
Červený Kameň, Szlovákia) várát a
hozzájuk tartozó uradalmakkal.
A mintegy tizennégyezer hold kiterjedésű Vöröskő váruradalma tizennyolc helységet, két pusztát és
nagy erdőterületeket foglalt magában. A birtok 1535-ben a Thurzóktól
került a Fuggerek kezére. A domíniumot Pálffy Miklós házasságkötése
évében, 1583-ban vásárolta meg a
Thurzó családtól, a királyi adománylevelet 1592-ben kapta. A birtok egészen a II. világháború végéig reprezentációs székhelyükként a Pálffyak
kezén maradt.
Pálffy Miklós mint Komárom vármegyei főispán és az Udvari Haditanács irányítása alá tartozó komáromi
vár főkapitánya 1584-től bérbe vette
a várbirtokot az udvari kamarától.
1592-ben a zálogbirtokosoktól kiváltotta Borostyánkő (Vas vármegye,
ma: Bernstein, Ausztria) várát és
uradalmát.
A hadak ellátása, a háborús konjunktúra élénkítőleg hatott a terményforgalomra, amelybe több
nagybirtokoshoz hasonlóan Pálffy
is bekapcsolódott. A kezén lévő zálogbirtokok számának gyarapítása
a hadiszállítói (kenyérgabona, bor,
zab) tevékenységből származó jövedelmének és a zsold előlegezéséből
eredő haszonnak egyaránt köszönhető volt.23
Uradalmi alattvalóiról sem felejt-

GUDENUS János József (összeáll.): A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. III. k. Budapest, 1998. Itt és az alábbiakban a következőkre utalunk: 11., 12.
JEDLICSKA Pál: Adatok Erdődi Pálffy Miklós a győri hősnek életrajza és korához 1552–1600. Eger, 1897.
18
SINKOVICS István – MAKKAI László: A tizenöt éves háború. Erdély sorsfordulatai. In: Magyarország története. 3/1. Budapest, 1985. 653-707. Itt és az alábbiakban a következőkre
utalunk: 655., 658., 666., 671.
19
PERES Zsuzsanna: A magyar hitbizományi jog kezdetei (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Doktori értekezés). Pécs, 2009. www.doktori iskola.law.
pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2/Peres_Zsuzsanna_ertekezes_nyilvanos_vitara.pdf (letöltés 2011. okt. 15.) Itt és az alábbiakban a következőkre utalunk: 6., 10., 36–37., 39–40–42.,
78–79., 144., 146., 160–163., 169–171., 205–209., 264–266., 268–269.
20
Pálffy portréját és kardjának fotóját közli pl. GYALÓKAY Jenő: Végvár és csatatér. In: Magyar Művelődéstörténet. [1939–1942]. III. A kereszténység védőbástyája. Budapest, é. n.
217–254:222.
21
Pl. Országos Széchényi Könyvtár Apponyi Hungarica. 1596. évi újságcímlap Pálffy portréjával.
22
NAGY Iván: Magyarország családai??? czimerekkel és leszármazási táblákkal. 17. k. Pest, 1865. 199–204.
23
MAKKAI László: A törökellenes tábor felbomlása. In: Magyarország története. 3/1. Budapest, 1985. 693–707:702.
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kezett meg, gondoskodását tükrözi
például a Csesztén Pozsony vármegye, ma astá, zlovákia alapított
szegényház és iskola. Az 1 3-ban
kiállított, császári engedélyező oklevél szerint h
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Pálffy pályafutása során meghatározó közjogi méltóságokat viselt.
1 0-ban Pozsony vármegye főispánja, a vár főkapitánya lett. 1 1-től
országbíró, királyi főkamarásmester,
1 2-től belső titkos tanácsos. 1
től Komárom megye főispáni tisztét
is viselte, amely ranghoz ekkor a
komáromi vár főkapitánysága is tar-

tozott. 1
-től Érsekújvár és a Dunán inneni részek főkapitánya. róf
ádasdy Ferenccel közösen elért hadisikerei folytán 1
decemberétől
a bányavidéki végvárak hadainak vezére és Esztergom várának parancsnoka.
1
-ban, yőr visszavételét követően haditettei elismeréséül az
rszággyűlés azt ajánlotta Rudolf
császárnak, hogy Pálffyt emelje gró i
rangra. Az 1
-ben megkapott birodalmi gró i címmel elnyerte Pozsony vármegye örökös főispánja és
Pozsony királyi várának örökös főkapitányi tisztét, elsőszülötti iágára
kiterjesztve.
Ehhez az évhez kötődik a jelenleg a család ajándékaként a Magyar
emzeti Múzeum gyűjteményében
őrzött nagyhírű Pálffy-serleg adományozása is a törökverő hadvezérnek.
A mintegy ezer aranysúlyú színarany
serleget a győri győzelmes ostromot
követően ajándékozták tiszteletük
jeléül Pálffynak az alsó-ausztriai rendek. A serleg fedelén római harcos
utal a hős hadvezér Pálffyra. 1 21-

ben, amikor legidősebb ia, Pálffy
István, Bethlen ábor erdélyi fejedelem fogságába esett, a kiváltására
az édesanyja által felajánlott családi
kincsek közt ez a serleg is szerepelt.
A fejedelem később a török szultánnak adományozta, ahonnan az 1
.
évi békekötéskor a bécsi udvarhoz
került. Pálffy Pál nádor kapta vissza
a nevezetes családi kincset, azzal a
karddal együtt, amelyet apja még
yőr visszavívásánál használt. A két
tárgy helyet kapott a család hitbizományi ingóságai sorában.
róf Pálffy Miklós öröskő várában hunyt el mindössze
évesen
1 00. április 23-án.
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s t A törökverő hős Pozsonyban, a zent
Márton zékesegyházban nyugszik,
síremlékét a Pálffy életében kiemelkedő jelentőségű, győztes győri csata
domborművű ábrázolása is díszíti.

Győr ostroma, 1598 f rrás
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A tatai önkormányzat a
magyar nemzeti értékekről
és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény
. 2 bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
201 . július 1-i hatállyal
létrehozta a Tata Telep lési rtéktár izottságot és
megválasztotta annak tagjait is: Dinga Lászlót, Petzke
Ferencet és Schmidtmayer
Richárdot.
A 11 2013. I . 1 . Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és
a hungarikumok gondozásáról rendelkezik, a nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriáiról, amelyek a
következők
• agrár- és élelmiszer gazdaság borászat, mezőgazdasági termékek,
élelmiszerek
• egészség és életmód gyógyfürdők,
gyógyvíz, gyógynövények, gyógyszerek
• épített környezet tudatos építési
munka eredménye
• ipari és műszaki megoldások kézműipar, kézművesség
TATAI PATRIÓTA

• kulturális örökség szellemi és tárgyi javai tánc, zene, régészeti lelőhelyek, történelmi emlékhelyek
• sport szabadidő eltöltése, szellemi
sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény
• természeti környezet izikai és
biológiai képződmények, ökológiai
rendszerek, természeti tájak
• turizmus és vendéglátás szellemi, tárgyi termékei pl. turisztikai
szolgáltatások, programok, étel- és
italkészítési eljárások

A települési értéktárba történő felvételre a fenti kategóriák igyelembevételével bárki tehet javaslatot, amelyet formanyomtatványon nyújthat be
postai vagy elektronikus úton a városházára a ata elepülési Értéktárnak
címezve vagy a civil tata.hu e-mail
címre. alamely nemzeti értéknek a
felvételére irányuló javaslattétel ingyenes. A javaslatnak tartalmaznia kell
• a javaslattevő adatait
• az értéktárba felvételre javasolt
nemzeti érték adatait, rövid szöveges bemutatását
• az értéktárba felvételre javasolt
nemzeti érték fényképét vagy audiovizuális dokumentációját
• szakértő, illetve szakmai vagy civil
szervezet támogató vagy ajánló levelét
A bizottsághoz érkezett javaslatok
alapján a települési értéktárba felvé-

telt nyertek a következő értékek
• íz, ene, irág Fesztivál
• a város épületeinek bejáratánál
megtalálható kerékvető kövek,
kapu tartóoszlopok, valamint korábbi birtokhatárkövek és útikilométer-kövek
• a volt Esterházy-pezsgőgyár és a
tóvároskerti vasúti megálló között
húzódó dupla hársfasor
• Magyary oltán szakmai és tudományos munkássága
• Dobroszláv
ajos festőművész
munkássága
• atai adlúd okadalom
• a Kálvária-kápolna és szoborcsoport
• Menner Bernát zeneszerző munkássága és a menneri életmű tárgyi
és szellemi emlékei
• az Eötvös ózsef imnázium épülete
• a tatai reg-tó lehalászása
• a Berta-malom
• a Pötörke-malom
• a epomucenus-malom
• a Cifra-malom
Folyamatban van a tatai alakor
búza, az Esterházy család atán kifejtett értékteremtő értékfejlesztő
tevékenysége, valamint a tatai népfőiskola 1 0-1
működése és
tevékenységének jelentősége című
javaslat felvétele.
A bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani
33
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hartmann mikl s a széna illata
2017. november 23-án a émet
emzetiségi Múzeumban bemutatták artmann Miklós szé
t
című könyvét. A magyar nyelvű kötet
a magyarországi németek történetéről szól, de a megszokott dokumentáló leírás helyett egy fordulatokkal
teli regény formájában ismerhetjük
meg a német betelepülés sajátos körülményeit.
A szerző, artmann Miklós a atához közeli zend községben nevelkedett, de jelenleg alaegerszegen
él. llandó kapcsolatot tart családja zákszenden élő ágával, miközben gyakran megfordul atán. ogi
szakokleveles közgazdász, a Pénzügy- zámviteli és a Külkereskedelmi
Főiskolán szerzett diplomát. Korábban a kereskedelemben dolgozott,
egy évtizedig a ala megyei Kereskedelmi és Iparkamara igazgatója,
illetve a közjogi kamara főtitkára
volt. Később üzleti tanácsadó céget
működtetett, mellette tanári állást
vállalt. agja az kortudományi ársaságnak, kedvelt területe az egyiptológia. öbb éven keresztül szerkesztett üzleti célú szakmai anyagokat,
valamint rendszeresen jelentek meg
történelmi és közéleti témájú cikkei,
TATAI PATRIÓTA

olvasói levelei a megyei napilapban,
a alai írlapban.
A széna illata című kötetet kétévnyi kutatást követően másfél év alatt
írta meg. A szerző pedagógus lánya
szorgalmazta, hogy írjon visszaemlékezést a gyermekéveiről. Már az
elején kialakult az igény arra, hogy a
mű megírásához mélyebb kutatásokat végezzen. Felesége biztatta, hogy
jelentesse is meg a családi emlékeket. A kézirat egy időre még a iókba
került, majd további egy év kutatás
után ismét nekiállt és befejezte a
könyvet.
szé
t című regény egy család történetén keresztül mutatja be
az Esterházy-uradalom 1 . századi
német betelepítéseit, és végigkíséri
hat generáció sorsát az 1 0-es évek
elejéig.
A cím jellemzi az egész történetet,
mert a mai életmódunkból szemlélve a széna csupán száradt fű. De
elődeink számára a létük alapja volt.
A réten lekaszált, megszáradt széna
biztosította a földműveléshez használt igavonó állatok tartását. Enélkül
nem lett volna korabeli mezőgazdálkodás, szárazföldi közlekedés és áruszállítás. Mai nézőpontból szemlélve

a kellemes szénaillat a paraszti élet
egzotikus kísérője volt.
A kötet sok szempontból kiemelkedő, de egyik talán legfontosabb
erénye a témaválasztás. Arisztokrata vagy nagypolgári családokról
tengernyi könyv született, és életük
minden részletével tele vannak a levéltárak. Más a helyzet a hétköznapi
földművesekkel vagy iparosokkal.
A német betelepítés korai időszakából az egyes családokról csak az
uradalmi és egyházi feljegyzések
állnak rendelkezésre. A legszemélyesebb feljegyzéseket talán azok a
szekrényajtóra írt családi memorandumok jelentik, amelyekkel mára
szinte csak a múzeumokban találkozhatunk. A könyvet forgatva néha
olyan érzése támadhat az olvasónak,
mintha erősen kibővített családi feljegyzéssorozatot követne végig.
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A kötetben sorra látjuk a példákat
arra, hogy a történelem nagy eseményei hogyan befolyásolják, milyen
hatással vannak az egyéni életekre.
A tatai és gesztesi uradalom német
betelepítése olyan időszakban tör35
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a helyi értékek felkutatását, és kér
mindenkit, hogy akinek tudomása
van helyi értékekről, javasolja azok
felvételét az értéktárba annak érdekében, hogy az egykori és mai ata
értékeit megőrizzük és a következő
generációknak közvetítsük.

A tatai értékek között szerepel
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amelyet a bizottság Robozné chőnfeld suzsanna, a Menner Bernát
Alapfokú Művészeti Iskola volt igazgatójának javaslatára vett fel az értéktárba.
A javaslatból
amelyet szakmai
ajánlásával Perger yula és Kövesdi
Mónika egészített ki , megtudható,
hogy Menner Bernát az Esterházy
család szolgálatában állt mint uradalmi zeneigazgató. eljes életműve,
munkássága atához kötődik, itt is
halt meg. A város zenei életét működése idején az országos élvonalba
emelte. ulajdonképpen ő volt az Esterházyak muzsikusa. Feladata volt
a zenekar és énekkar képzése, felkészítése, kották és hangszerek beszerzése, valamint a zenei szolgálat
biztosítása vasárnap és ünnepnapokon a kegyúri plébániatemplomban
agytemplom , időnként pedig a piarista rendházban és kérésre a csákvári kastélyban.
zolgálatát 1 0 és 1
között
látta el. 1 0 -ban húszévesen a
gróf hívására érkezett atára. A iatal muzsikus egyébként sziléziai
osztrák család sarja volt. Kétszer
is megnősült, és összesen tizenegy
gyermeke született. A család házasságkötések, születésnapok, vendég34

ar a

t

ségek alkalmával is számíthatott rá
és muzsikusaira. A hitbizomány ura
akkoriban Esterházy Miklós volt, a
csákvári kastély építtetője, aki francia feleségének, Rosin márkinőnek
ragyogó udvartartást rendezett be.
Az úgynevezett hangászkar létszáma 1 12-re már tizenöt fő volt az
énekesekkel együtt. A kottákat részben a plébániatemplomban, részben
pedig Menner főtéri lakása melletti próbateremben őrizték. Ezekből
több mint ezer partitúra maradt
meg, amelyekből kiderül, hogy többek között Bellini, Beethoven, aydn,
chubert, Mozart műveit játszották,
valamint Menner szerzeményeit is.
eki negyven saját műve maradt
fenn a különböző közgyűjteményekben. A menneri időszak nemcsak az
Esterházy-birtok történetének, de a
magyar zenetörténetnek is szép fejezete.
A menneri életmű tárgyi és szellemi értékeihez tartozott az a szolgálati lakás, egy uradalmi ingatlan,
ahol élt. Ez a jelenlegi református
gimnázium helyén állt, de 1 3 -ben
leégett. Később Cink vasárustól bérelt neki az uradalom lakást. Cink
egyik háza a plébániatemplomtól
nem messze volt, ide került az emléktábla. A Kossuth téri vasbolt melletti ház - sze
Menner Bernát
szerződésben állt az uradalommal,
ebben rögzítették izetését és juttatásait, így a szolgálati lakást, a természetbeni járandóságokat tűzifa,
bor stb. . Bezerédy, uradalmi régens
még arra is tekintettel volt, hogy
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A zenekart ugyanígy az uraság lát-

ta el. Fizetésük mellé a hangászok
is lakást kaptak a főtér környékén,
valamint tűzifát, bort, búzát és rozsot. A kották, hangszerek vásárlása
is az uradalom kasszáját terhelte.
Ezek kiválasztását Menner személyesen végezte. A hangszerek között
hegedűket, dobokat, kürtöt, csellót
és bőgőt találunk. Az uradalmi zeneiskola
é e
s
szintén
az uradalom kasszájából gondoskodott az énekes leánykák és iúk
szállásáról, ruházatáról és ellátásáról. A iatalokkal maga Menner foglalkozott. A rendszeres szentmise
alkalmak és az udvari ünnepek muzsikája mellett komoly koncertek
emlékét őrizte meg a zenetörténet.
1 3 -ben Menner zenekara nagy
jótékonysági hangversenyt adott a
t z
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e se é ésé e ,
melynek helyszíne az
t t s e
te e , a piarista rendház volt. 1 3
szeptemberében ünnepi mise és
koncert fogadta Angoul me hercegnőt,
I. ajos francia király lányát
atán. 1 3 pünkösdjén a pesti árvíz
károsultjainak javára adott hangversenyt az uradalmi hangászkar
Mozart, eber, Romberg, ndpainter,
ummel és ansa műveinek előadásával.
Menner Bernátról arcképábrázolás nincsen. Életének és munkásságának kizárólagos tanúi a kották.
Kottatára, amelyet ő szerzett be vagy
másolt, másoltatott, jól azonosíthatóan maradt fenn. Ezek zöme egyforma dobozokban az rszágos zéchenyi Könyvtár kottatárában van. öbb
száz darabot találtak atán a plébániatemplom kottatárában. 1 7 ban monográ ia jelent meg a tatai rezidenciális zenéről. Bárdos
Kornél zenetörténész áldozatos kutatómunkájának köszönhetően így
elképzelhetjük a hangászkar működését és megismerhetjük a birtokközpont-mezőváros zenei miliőjét,
amely a kottatárban őrzött paritúrák
és az egykorú feljegyzések, uradalmi
iratok segítségével rajzolható meg.
Menner Bernát Missa Brevisét
F-dúr és Missa Choraléját B-dúr
a chmidt Mónika által vezetett
Esterházy énekegyüttes énekelte
és vette fel cd-re. A Menner Bernát
eneiskola a muzsikus iránti tiszteletből vette fel nevét és emlékezik
meg munkásságáról minden évben
egy saját szervezésű zenei verseny
megrendezésével.
TATAI PATRIÓTA
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tént, amikor a török uralom és a Rákóczi-szabadságharc után ráadásul
egy súlyos pestisjárvány következtében ez a régió szinte elnéptelenedett. Megérintették a térséget többek
között apóleon hadjáratai, a
-es szabadságharc, a II. világháború és az azt követő sajnálatos német
kitelepítés. A történet helyszínei elsősorban Környe, Kecskéd, Bánhida,
értessomló és zend községek, továbbá ata, yőr és Komárom.
A szerző igyekszik minél részletesebben ábrázolni az ember, a környezete és a közössége viszonyát,
kölcsönhatását.
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zámos alkalommal halljuk, olvassuk, hogy a német földműves és kézműves telepesek új eljárásokat, eszközöket hoztak magukkal, és szigorú
közösségeik hatékony, eredményes
gazdálkodással, nagy szorgalommal
36

felvirágoztatták a korábban lepusztult vidéket. ata városa sokat merített ebből, ahogy a kötet néhány soros bevezető ajánlása jól érzékelteti
ezt. A könyv nemcsak a társadalmi
környezetet, hanem a korai mezőgazdálkodás eszközeit, módszereit,
termékeit, piaci viszonyait is bemutatja, de ami még ennél is fontosabb
az emberi kapcsolatokat, a család
központi, mindent megalapozó szerepét és az emberek egymásrautaltságát is. k ugyanúgy éreztek, szerettek, gyászoltak és egy jobb életre
vágyakoztak, mint a mai utódok. A
szerző bevezet minket a hétköznapi tárgyak használatának módjába.
Ezek megértéséhez sokat segít a 21.
századi nyelvezet. em esik túlzásba, de az érdekesebb állattartással,
mezőgazdasági munkával, illetve a
szokásokkal és ünnepekkel kapcsolatos részleteket alaposan mutatja
be.
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Figyelemre méltó kérdésfeltevés a
regény folyamán, hogy megmaradhat-e a család, a német kultúra a magyar hagyományok környezetében,
és mikor, miként kezdődik a többségi
kultúrához való alkalmazkodás, az
asszimiláció.
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A szerző az első két fejezetben az
olvasót a betelepítés időszakába
kalauzolja, amelynek írásbelisége,
nyelvezete, szokásai nagyban eltértek a maitól. Az érkező német földművesek nagy része írástudatlan
volt, az iparosok viszont ismerték a
német írást, ők képezték a kialakuló
középosztály magvát. Fontos szerepe volt a közösség nyelvét értő egyházi személyeknek, akik összekötő
kapcsot jelentettek a művelt világ és
az iskolázatlanok között. ok kérdés
merülhet fel az olvasóban a német
telepesek identitásának, a nemzetiségi kultúrának és a hagyományok
megőrzésének tárgyában. A mai korban is tapasztalható asszimiláció és
a felgyorsult, globalizálódó világunk
egyre nehezebbé teszik mindezt.
A történet a német kitelepítés után
néhány évvel, az 1 0-es évek elején
zárul egy olyan vízválasztó korszakban, amikor a társadalom ellentmondásai kiéleződtek. Az emberi életek
alapját jelentő, évszázadokon át hagyományozódó gazdasági szerkezet
felszámolásra került, amely egyúttal
az emberi sorsokban is végleges változásokat hozott. A múltban használt
minták átadása megszűnt, a történet
nem folytatható eddigi menete szerint, az irányok meghatározása a jelenleg élő generációk kezébe került.
szé a llata í
ol ató
t
ze
té
t

s

t

B

k t t

M

vásá

é et e zet sé
é es
h z
és
et e z
es-

e e e het
í e e :
e sze
t
sze
t

sze z t

z

TATAI PATRIÓTA

KULTÚRA
a na

tatai patara

9

rranás

t r k kori t rténelmi esztivál

A OFI Rendezvényszervező . neves múzeumi szakemberek és történészek támogatásával I. alkalommal rendezi meg idén május 1 -tól 20-ig a Tatai Patara 15
– Török ori Történelmi Fesztivált, mely az 15 -es sikeres tatai ostrom és gróf Pál y
Miklós hadvezéri tevékenysége előtt tiszteleg. A rendezvény helyszíne – a korábbi
évekhez hasonlóan – a Tatai vár és az Esterházy tér lesz.
A kerettörténet szerint az 1
ben kirobbanó újabb háborúban ata
négybástyás vára török kézen van,
ez komoly akadályt jelent a sikeres
dunántúli keresztény hadmozdulatok elindításának. A hadi kudarcokat
látva gróf Pálffy Miklós komáromi
főkapitány furfangos tűzmestereinek segítségével cselvetésre szánja
magát, és 1 7-ben kapupetárdával
kopogtat be a várkapun .
A korhű ruhák, haditechnikai eszközök és autentikus csatajelenetek
egyedülálló élményt garantálnak a
nézőknek, akik valóságos időutazáson vehetnek részt belemerülhetnek a 1 -17. századi élet mindennapjaiba, kipróbálhatják magukat
TATAI PATRIÓTA
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Egy-egy állomáshely a török hódoltság korának egy-egy szimbolikus
helyszíne, ahova a gyerekek térkép
segítségével jutnak el, s ahol a foglalkozás kiscsoportos munkával
zárul. A program a tanterv egy tapasztalataik szerint nehezen tanítható részének aktív feldolgozásával
segít minden tanuló korosztályt. A
komplexitásában eddig egyedülálló projekt maradandó élményt és
használható tudást is nyújt a festőien
szép környezetben.
épjenek ki a hétköznapok egyhangúságából, és idén is jöjjenek el
a csaták zajától hangos századokba
alálkozzunk májusban a atai Patarán
garantáltan nagy durranás
lesz
f t

Ren e én s er e
Grépály András Zoltán

A rendezvény eboldala
T T

T

Facebook facebook.com

H

ataiPatara

Főszervező ombori Mihály
E-mail tatai.patara gmail.com
el. 3 -20
2-3 30
a korabeli mesterségekben vagy az
akkori ételek készítésében. A kóstolók után borral, serbettel vagy hűs
forrásvízzel olthatják szomjukat, és
részesei lehetnek múltidéző kiállításoknak, katonazenekari fesztiválnak,
lovasbemutatóknak, török kávékóstolásnak és egzotikus hastáncosok
fellépésének. Még a szigorúan őrzött
hárembe is bepillantást nyerhetnek.
A korhű vásári forgatag pedig mutatványosokkal, tűzzsonglőrökkel és
a ánai ólymos itézek vidám, történelmi színielőadásaival varázsolja
el a közönséget. Eközben sarkantyú
peng, szoknya lebben a borudvarban, ahol a néptáncosok táncházzal
és rangos emzetközi éptánc alálkozóval készülnek az eseményre, a
kontraszt kedvéért pedig az M . 2 .
Klapka yörgy övészdandár is felvonultatja legmodernebb haditechnikai eszközeit.
A atai Patarát 201 -ban már tizenegyedik alkalommal szervezi
meg a o i Rendezvényszervező Kft.
több mint ötszáz hazai, cseh, szlovák, lengyel, inn, német, osztrák és
olasz hagyományőr, valamint több
4

száz további közreműködő egyedülálló összefogásával. A monumentális
csatajelentekben pikások, muskétások, janicsárok, azabok, seymenek
és pattantyúsok mutatják be harci
tudományukat a korabeli taktikának megfelelően. A szórakozás és az
élményszerű történelmi fejtágítás
egyszerre adatik meg a látogatóknak, a gyermekek előtt pedig a tanulás teljesen új dimenziója nyílik meg,
Aprajafalvában kézműves foglalkozások, csepűrágók tábora, valamint
népi játszótér várja a kicsiket.
Idén a korábbi évek nagy sikereinek
köszönhetően ismét lesz Diák-Patara , amely csoportos időutazás,
élő történelem óra. ermészetesen
a tanóra nem klasszikus értelemben épül fel korabeli környezetben
várják az érdeklődőket, akik aktívan
kipróbálva, megkóstolva, felvéve,
felépítve vagy éppen lerajzolva tapasztalhatják meg az adott kor szokásait, mindennapjait. A hangsúlyt
a kalandra, játékra és a történelmi
hűségre helyezik, erről történészek,
muzeológusok, hagyományőrök, múzeumpedagógusok gondoskodnak.
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remén a remén telensé ben
én a s tétsé ben
agypéntek és nagyszombat a kilátástalan sötétség óráinak szinte
végtelen tömege, a reményvesztésé,
a kétségbeesésé, amelyre csak húsvét hajnalán dereng fel a fény. gy
talán tudatosan vagy szinte tudatunkat is kizárva és meghazudtolva
vágyódunk arra, hogy ennek a fénynek részese legyünk. 201 -ban jó,
ha rá ébredünk arra, hogy a sötétség
megpróbál erősen ránk telepedni.
a, persze nem arról a sötétségről
beszélek, amely sokszor a népbutításban gyökerezik, és nem is arról
a sötétségről, amelyet némelyek az
idegen népek vándorútján látnak,
vagy arról az éjszakai sötétségről,
amely egyre inkább fogy a tavaszi
időszakban előrébb haladva a napokkal. Arra a sötétségre gondolok,
amelyet közönynek hívunk. Arra
a sötétségre gondolok, amely nem
a szemünk előtt és nem az elménkben, hanem a szívünkben talál táptalajra, illetve ver gyökeret. Arról az
időtlen közönyről beszélek, amely
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ott volt Pilátus ítéletében, arról a
közönyről, amely ott volt a farizeusok valódi istenkapcsolatában, és
arról a közönyről, amely benne van
minden ember természetében. os,
ebben a közönyben, sötétben talál
meg minket a húsvéti ünnepkör és
próbál egy kis fényt, reményt felmutatni előttünk. Persze ez a fény és
remény jóval több annál, hogy remélem, még világosban hazaérek .
Ez a fény és remény arra mutat rá,
hogy az emberi világ sokszor kilátástalan helyzetében hogyan tud
utat mutatni az isteni, és hogyan tud
áldozatkészségre indítani az, ami
eddig gúzsba kötött. A húsvét igazi
fénye arra világít rá, hogy az Isten
szereti az embert, nem közömbös a
sorsa iránt. Ez jó hír ismerve dám
és Éva történetét, amelynél az egyik
barátom úgy fogalmazott
a, itt
szófogadás és hűség kérdésében
elásta magát az ember. Igen, elásta
magát, mint ahogyan elásták ézust
is abban a sírkamrában. A végén

mégsem az van, amit józan ésszel
gondolnánk. Mert Isten mintha a józan ész határait nem ismerné. an
ugyanis, amikor azt mondjuk Micsoda dolog ez a eremtőtől, hogy
engedhette meg ezt vagy azt a terrorcselekményt, ha van Isten, miért
hagyta ezt Igen, a nagypénteki és
húsvéti történések kontrasztjára tekintve felsejlik az is bennünk, hogy
milyen nagy a szeretete a eremtőnek, hogy annyira szereti a teremtményét, az embert, hogy egyszülött
iát áldozza érte
alán csak azért
rökönyödünk meg rajta, mert olyan
zűrzavaros világban élünk, amikor
az önfeláldozás kanyarban sincs a
közönnyel vívott versenyszámban.
A nagypénteki tragédia után ézus tanítványai körében is a teljes
zűrzavar, fejetlenség következett.
Ki-ki a maga veszteségét élte meg
és a maga fájdalmába szédült bele,
és nem értették
a Isten szeret,
miért Beleszédült az anya, Mária
a szülői fájdalomba, amikor karjá4
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ban tartotta mint egy csecsemőt a
halott, csúfos halállal halt felnőtt
gyermekét. A minden bizonnyal
szerelmes nő, Mária Magdolna szívbe maró érzülettel gyászolta a fér it
és Mesterét, akit holtan is drága
olajokkal, füvekkel akart betakarni.
ános, a szeretett tanítvány, akire
a Felfeszített az anyját bízta, az istenített Mester temetésekor hitét
vesztve nézhetett be a sírüregbe.
Péter, a lobogó lelkesedésű és Mesterét megtagadó utód, a zikla a
Péter név jelentése szikla homokká omlott szét. A többiek szétfutottak, hogy félelemmel telve később
újra találkozzanak. Kivéve amást,
akinek mindenből elege volt, aki
talán örült is, hogy vége a nagy reményekkel indult és csődbement
nagy kalandnak, most már szabad,
újra kezdheti a maga életét. údás
meg a messiási remények szertefoszlása és a maga gyalázatos árulása után az öngyilkosságban találta a
megoldást. Ezeknek az embereknek
reménytelenségében húsvét hajnalán felcsillant a remény az üres sír
láttán és hallatán. övőjüket és az
ország jövőjét tekintve majdnem
mindegy, hogy az üres sírban a Mester isteni csodával támadt fel vagy
természetes kómából ébredt fel, az
életükben csoda történt. A reménytelenségben remény ébredt semminek sincsen vége, a projekt folytatódik, a tervet folytatni kell, meg
kell valósítani az Isten álmát építeni a földön a zeretet Birodalmát
ézus tanítványi köre a múlté, és az
első keresztyének, akik ezt a csodát
átélték, már a történelem bugyraiban vannak. Mindegyikük elhullt a
hatalmak gyilkos markában, követőik az oroszlánok fogai közt vagy a
kard suhintása nyomán, majd ezer
más csapástól űzve bukdácsoltak a
történelem folyamán, de az üzenet
eljutott ide a 21. századba is, mert
az álom elpusztíthatatlan
an egy
álmom mondta 1 3. augusztus
2 -án Martin uther King, aki az elnyomott fekete kisebbség jogaiért
harcolt Amerikában. Az ő álma az
a testvéri közösség és szeretet volt,
amelyet Isten teremtményeinek
egymás között bőrszíntől, nemi hovatartozástól és társadalmi helyzettől függetlenül meg kellene élniük.
Azzal kezdtem, hogy a közöny,
4
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amely sötét lepelként borul ránk,
egyre inkább gúzsba köt és beárnyékolja azt a fényt, amelyet a húsvét üzenete jelent az embernek. A
húsvét csodája, mintha kis hajtássá
csökevényesedett volna a történelem fáján. Az eszmék és eszmenélküliség piacán mintha elhalványult
volna maga a ézus-eszme is. Pedig
a húsvéti csoda hétköznapi módon
a mi osztályrészünk is. an keresnivalónk a húsvéti történetben, ha
hiszünk benne, ha nem. Mert az
Isten megajándékozta az embert a
keresés lehetőségével. Mit keressünk így húsvét táján a fűben elrejtett tojáson, a csokiban elrejtett
játékon vagy éppen a teában megbújó rumon kívül A reménytelenségben a reményt Az üres sírban a
Feltámadottat az élni akarót, az elpusztíthatatlant Más maradandót
úgysem találunk. okakat aggaszt
a jövő. okszor lehet hallani, hogy
keresztyéneket gyilkolnak szerte a
világon. A tatai otthonokból talán

nagyon távolinak tűnnek ezek a
veszélyek, de a közömbösség talán
már közelebbi fenyegetés. Akik értik ézus húsvétkor tett csodáját és
követni akarják őt, lesznek-e olyan
bátrak, elszántak, és átviszik-e a túlsó partra az álmot amely már jóval
Martin uther King előtt megfogalmazódott , ézus álmát a testvériség világát, az Isten országát agy
abbahagyják reményvesztetten az
országépítő munkát
úsvétra várunk e legyünk közömbösek ézus csodája iránt, mert tőle tudjuk,
hogy nem a sírba kell menetelnünk,
hanem onnan is feltámadunk incs
félnivalónk, mert a jézusi eszme,
a jézusi álom elpusztíthatatlan A
történelem a bizonyíték rá. Ez a
mi húsvéti reményünk Amely REMÉ , minden kor reménytelenségében
ref r átus lel pás t r
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A tenisz ütővel játszott labdasport,
amely szabadban és fedett helyen
egyaránt játszható. A hálóval elválasztott pálya két oldalán levő egyegy játékos vagy pár a teniszütővel
igyekszik úgy átjuttatni a labdát az
ellenfél térfelére, hogy az ne tudja
visszaütni.
A sportágak közül a teniszben rendeztek legkorábban világbajnokságot
17 0-ben.
A tenisz mai modern formája az
1 00-as évek második felében alakult ki. Ekkor rendezték az első, ma
is létező versenyeket, a rand lam
tornáknak nevezett angol, francia,
amerikai és ausztrál nemzetközi teniszbajnokságok őseit. Ezekben az
években rendszeresítették a hálót, az
ütőket és a labdákat is.
A 20. század elején a tenisz már világszerte elterjedt, 1 13-ban jött létre a emzetközi enisz zövetség. Ma
már az év minden hetén több, különböző színvonalú egyéni nemzetközi
verseny zajlik a világban. Az egyes
TATAI PATRIÓTA

nemzetek képviseletében vesznek
részt a fér iak a Da is-Kupa, a nők a
FED-Kupa csapatversenyein. Az első
imbledon-i tenisztornát 1 77. július -e és 1 -a között rendezték.
A Magyar a n enisz zövetség
1 07 áprilisában alakult meg, z szt s
z
ése sz z t
é se tette
t z
t t e szez
s 1
A tenisz szövetség elnevezése 1 2
márciusában Magyar enisz zövetségre változott.
A rand lam tornákon a magyar
versenyzők közül a Rolland arroson
egyéniben első helyezést ért el 1
ban Asbóth ózsef, 1
-ban Körmöczy suzsa, 1 1-ben párosban
aróczy Balázs, 1
-ban emesvári
Andrea és 201 -ban párosban Babos
ímea.
T T

E

ETE

atán a 20. század első éveiben
már több sportegylet, társaság is működött, mások pedig a megalakulás
lehetőségeit fontolgatták. Az elsők

en s e n a

sáa

é én
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között alakult meg 1
-ban a atai
eniszezők Clubja, amely 1 02-től
óvárosi enisz ársaság nevet viseli. j pályájukat 1 0 -ban avatták fel
a tóvárosi temető mellett, ezt a tatai
honvéd alakulat katonái építették a
hétvégeken külön öltözővel és büfével.
Ezidőtájt a teniszt gyakorlók túlnyomó többsége a város diákjai, illetve a jobb módú tatai polgárok közül
kerültek ki. elentős technikai segítséget kaptak az Esterházy családtól
is, akik szinte minden tenisz versenyen, házi bajnokságokon a nézők
között foglaltak helyet. ehát a tenisz
atán is egy szűkebb réteg, baráti társaság játéka volt, hiszen a felszerelés,
a pályabérlés miatt nem tartozott az
olcsó szórakozási lehetőségekhez.
Az első tatai
te s gyeptenisz pályát 1
-ban a agy-tó tatai
oldalán, a volt lóversenypálya mellett
építették meg. étrehozásában szintén sokat segítettek az Esterházyak.
A ata- óvárosi íradó 1 01. 1 . száma arról tudósítja az olvasókat, hogy
t t te sz hí e ez
t
e
hét é e e e e t
est
t
sze
e ete
z tt
e és
é et eez
e t
s
és
tsé e et s
Az első világháború alatt szerényebb keretek között, rövidebb nyitvatartási idővel, de működtek a pályák. Egyedül a labdahiány okozott
sok problémát.
1 1 . április első napjaiban mindkét pálya üzemeltetőit, vezetőségét a
s
s h t
felszólította,
a működés azonnali beszüntetésére.
Ennek hatására
e
te szez és
t t te sz t s s
és
ssze
t tt
t
t t
ezet sé é e
te sz
sz szt
éséhez 2 Ez a
diktatórikus intézkedés hozzájárult
ahhoz, hogy évekre visszavesse a tenisz sportág létezését atán.
A
s
elmúltával 1 2 ben a piarista rendház mögött a
tanároknak és konviktoroknak új
teniszpálya épült. Igazi fellendülést
jelentett, amikor 1 27-ben az Agostyáni úti AC sporttelepen egymás
mellett hat szép vörös salakos, öltözős teniszpálya létesült, amely a híradásokban országos vízhangot kapott.
Egyre népszerűbbé váltak a klubok
közötti teniszversenyek. A teniszidény április 1 -től október közepéig
44

tartott. A szakosztály tagjait kezdőkre és haladókra osztották. A tagdíjban a teniszlabda bérlése is benne
volt. Évente többször is benépesültek
a pályák, a nézőtér is egyre többször
volt zsúfolt, különösen akkor, amikor
szép játékot és tehetséges játékosokat láttak a nézők.
s
sz
sze ez é e
s szí
és
h zz é tésse é ezté sze ez
t tt
te szezett e
t
s
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e
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zsé et
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e
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t
és s z
s 3
A tatai teniszpályák, ellentétben
az ország többi pályájával, télen nem
működtek korcsolyapályaként, hiszen a tataiaknak lehetőségük volt a
agy-tavon és a Cseke-tavon korcsolyázni
ennél kedvezőbb adottság
szinte sehol sem volt.
A AC tenisz szakosztálya 1 3 ben a tóvárosi pályákon országos
felnőtt bajnokságot, 1 3 -ban pedig
országos i júsági bajnokságot szervezett. A rendezvények jelentőségét
növelte, hogy a vidéki helyszínek
közül ata volt a második, ahol ilyen
nívós versenyekre sor kerülhetett. Az
eseményeken részt vettek az akkori
magyar teniszsport kiválóságai és vezetői is. Kibérelték a zarka Fogadót

Kristály otel , és a versenybizottság is itt tartotta üléseit az éjszakai
órákban.
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Az országos felnőtt bajnokság
fér i egyes számát zigeti ttó nyerte, a döntőben ábori amást múlta
felül 3 0-ra. A női egyest Paksy ózsefné, míg a fér i párost zigeti ttó és
Ferenczy Emil nyerte. A győztesek a
díjakat Esterházy Ferenc gróf angolparki kiskastélyában vették át.
A két világháború közötti időszak
utolsó nagy tatai teniszbajnokságát
a AC tenisz szakosztálya 1 37. június 10. és 17. között rendezte meg
a hatpályás teniszbázison, ahol a
e est
é e est eee
e te e
1 3 . március -én időszak értékelést és vezetőségválasztó gyűlést tartottak a teniszezők, melyen
a szakosztály elnökének, a AC-ból
leköszönő eopold Imrének a helyére, a nem csak teniszben, de sakkban
és vívásban is kiváló sportvezetőt,
Kuglmayer Edét választották meg, aki

u l a er e a C
alap t ta ja ne es
tata ten s e
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atán ismert mészégető üzemet működtetett.
A második világégés idején a német
és orosz csapatok atán való tartózkodása és átvonulása is nagy károkat okozott. A ata óvárosi írlap
1
. március 23-i egyoldalas száma
arra kéri a város lakosságát, h
é tes
e e e észt
h
s
he e ít s
A
sportlétesítmények állapota szomorú
képet mutatott
e t
sz te te ese eé ett
sz szé s e
te sz
h sz h t t
t
z é ített
s és
é ít
teh t
Ilyen előzmények után 1
. július
2 -án a tóvárosi Keresztény Polgári
Körben megalakult a M - AC-MADI
portegyesület, melynek vezetőségébe választották a tenisz szakosztály képviseletében Fejér Andrást,
eopold Miklóst és Kuglmayer Edét is.
Ez a tény pedig azt mutatja, hogy a teniszsport továbbra is aktivitást mutat
és bőven vannak játékosok is.
A kommunista hatalomátvételt
követően szinte azonnal leáldozott
a tenisznek, mert Rákosi Magyarországában, az úri fehér sport minden
volt, csak támogatandó nem. A korabeli sajtóforrások szerint a sportágak
szakosztályi elosztását a hatalomra
jutott kommunista párt sportkoncepciójának megfelelően végezték, vagyis
a szakosztályok a centralizálás részeként egy-egy üzem, intézmény bázisán működtek. A teniszezőket atán a
M - AC-MADI
E-hez integrálták,
ez elhibázott lépésnek bizonyult és
sok kárt okozott a sportnak.
A Magyar enisz zövetség a iatalok felkészítését ezekben az években
vándoredző küldésével segítette,
aki heti egy napját atán töltötte. Ez a
szakember Dörner ászló volt, aki sokat tett ekkor a tatai teniszt kedvelő
iatalok felkészítéséért.
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A következő évtizedekben a Cseke- igetben a
E enisz zakosztálya, majd a K MÉP működtetett
tenisz szakosztályt, de az Edzőtábor,
a honvédség tatai alakulata, a középfokú iskolák - különösen az Eötvös
imnázium - teniszpályái is szinte állandóan foglaltak voltak, ami azt mutatja, hogy atán továbbra is sokan
hódoltak ennek a sportnak.
Bár az elmúlt időszakban több teniszpályán is teniszeztek, szervezett
játék csak a
állalat pályáin
történt. zé t te sz é sze sítése
és
ít s s
z e e és
t e éhez thet
t s
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Az addig is teniszezők, illetve más
egyesületekben versenyzők alakították meg 1 3. március 20-án a ata
árosi enisz Klubot, amely pályázat
útján kezelésbe vette a Cseke-tavi
zabadidő Központot, melyet később
Cseke- igetre kereszteltek. A vezetőség
éber ibor elnök, Kuhár
Péter és Kálovics Imre alelnökök az
igényesebb és színvonalasabb teniszsport működtetését tűzte célul. 1 3ban már közel kétszázan teniszeztek
a létesítményben.
A klubvezetés agilitását jól tükrözi, hogy egymás után szervezték a
színvonalas versenyeket, kupákat,
házi versenyeket
Kupa, értesalja FÉ Kupa, Amstel Kupa, Eocén Kupa , amelyeken mindig nagy
számú versenyző és érdeklődő vett
részt a megye és az ország különböző
helyeiről.
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Azóta minden évben megszervezik
a teniszezők seregszemléjét. 2017ban már a huszonötödik jubileumi
ld Boy s Kupa is nagyon sikeres
volt, a résztvevők teniszeztek és emlékeztek is. Az ötvennyolc teniszező
tizenhárom számban küzdött meg
egymással. Az eseményen orváthy
óránt röviden felelevenítette a versenyek kezdeti időszakát, majd Michl
ózsef ata város polgármestere és
dr. Beró enrietta alpolgármester
díjat adott át a legeredményesebb
résztvevőknek.
e
se
e
se z
e
í t
h
e
é
t
é es
é
e
zse
é es
ehette t 10
T

E

E

Wéber Tibor a tatai teniszsport
e y k k e e ke ő a ak a en e őként és közel negyven évig szakoszy ve e ők n
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1
júniusában
kezdtem teniszezni a Cseke- igetben, akkor még a atabányai
E színeiben, melynek vezetője
Dr. zöllősy István jogtanácsos volt.
Egyetemi tanulmányaim végeztével
1 7 -ben jöttem vissza atára, ekkor
egy teniszpálya és egy kézilabdapálya
volt itt. Dr. zöllősy István 1 7 -ban
nyugdíjba vonult, de előtte megbízott
a
E enisz zakosztálya vezetésével. Ekkor az volt a legfontosabb feladat hogy életben tartsuk a
teniszt.
t tette ezé t
T Rendszeresen szerveztünk
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oktatást, tanfolyamokat tartottunk és
kapcsolatban voltunk a aszary ános
ltalános Iskolával is. Minden nyári
szünetben oktattuk a diákokat, hogy
legyen a szakosztálynak utánpótlása és minél több tagja. ársadalmi
összefogással és a K MÉP támogatásával felújítottuk az öltözőket, létrehoztuk a még ma is működő négy
salakos pályát. öbbször megnyertük
a megyei csapatbajnokságot, feljutottunk az B III.-ba, női csapatunk pedig az B II.-be.
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T A Cseke-ligeti bázis olyan
népszerű volt, hogy a versenyeinkre mindig népes nevezés érkezett.
1 2-ben a terület a város tulajdonába került, működtetésére pályázatot
írt ki. Közben megalakítottuk a ata
árosi enisz Klub E-t és megpályáztuk a működtetést, amelyet megnyertünk.
e
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teszt
T A táborokról csak jót tudok
mondani, hozzátéve, hogy az iskolai tanév végeztével a térítésmentes
teniszoktatás már két oktató közreműködését igényli. Ezt az utánpótlás
nevelés részeként kell biztosítanunk.
Horváthy Lóránt, a megyei Tenisz
Szövetség elnöke, évtizedek óta jeen ő
e e e
k a e ye eniszsportjában, véleménye, tapasztalata megkerülhetetlen.
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H
A nyolcvanas
évek közepén a megyei enisz zövetség akkori elnökeként kiemelkedően fontosnak éreztem, az egy pályáról a négypályára történő áttérés
lehetőségét. A
állalat jelentős segítségével és éber ibor szakosztályvezető agilis szervező munkájával további három pálya létesült a
Cseke-ligeti salakos kézilabdapálya
helyén. A megyében elsőként létesült ennyi teniszpálya egy helyszínen,
amely jelentősen elősegítette, az akkor már fellendülőben lévő tatai és
megyei teniszversenyek rendezési
igényeit. Ennek megfelelően számos
megyei és országos utánpótlás verseny, kupa házigazdája a tatai Cseke-ligeti teniszcentrum.
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H Igen, az 1 70-es évek második
felében a teniszsport, vagy ahogyan
akkor nevezték az ún. fehér sport
kitörőben volt a szocialista megbélyegzés, az úri sport kategóriájából.
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H
A 0-as, 70-es években a
atabányai Bányász teniszezői sikeresen szerepeltek az országos bajnokságokon, melyben elévülhetetlen
szerepe volt Bödecs Ferenc teniszező és későbbi edző eredményeinek,
munkájának. A megyében állandósult az országos bajnokságokon való
jelenlét, több város Komárom, Esztergom is pályát épített, ez további
fejlődést jelentett. Kibővült a megyei
versenyrendszer, egyre több veterán teniszező is kereste a játék lehetőséget.
s t
H Ebben az időben a tatai tenisz
csapatok elsősorban a megyei bajnokságokon szerepeltek jól, nagy igyelemet fordítottak az utánpótlásra
is, sőt több országos, megyei felnőtt
és korosztályos verseny helyszíne is
volt a Cseke-ligeti teniszcentrum.
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Városi Tenisz Klub elnöke, korában ve enyeke nye en e ő
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ok és kitartó
munkát igényel a teniszsport népszerűsítése. Ma még nem nevezhető
tömegsportnak, inkább szabadidő
sport. Megnyugtató, hogy atán
negyven-ötven gyerek rendszeresen
teniszezik, szívesen jönnek a nyári tenisztáborainkba és a házi versenyekre is. Az utánpótlás felkészítésére

azonban sok energiát kell fordítani,
de ez jó befektetés. A házat is jó
alapokra kell építeni, ez vezérel bennünket is.
e e é ze ése
t et e
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy munkánk intenzívebb
fejlődési szakaszba érjen, ennek a
feltételrendszerét kell jól kidolgozni.
eniszezőink számát a lehetőségekhez mérten növelni kell, ehhez elengedhetetlenek a jó szakmai érzékkel
bíró edzők is. Pár éven belül meg kell
oldanunk a Cseke- igetben a várható
hétköznapi játék lehetőségét.
an mit tenni ebben a sportágban
is... a megfelelő célok vannak, és
tenni akaró emberek találkoznak
a feladatok elvégzésében, akkor az
eredmények sem maradnak el.

Felhasznált anyagok
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áta ták a

oo a j csarnokát

A számítástechnikai kábelek és csatlakozók összeszerelésével foglalkozó német tulajdonú MooWa
Assembling . január végén átadta a Tatai Ipari
Parkban épített 00 négyzetméteres csarnokát. A
beruházás nyolcszázmillió forintba ker lt. erner
Moosbauer tulajdonost és magyarországi gyvezetőt a vállalkozásról és a jövőbeni terveikről kérdezt k.
Ho
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é

l t

Már a csarnok tervezése során az
volt a célunk, hogy munkavállaló-barát, ugyanakkor gazdaságos beruházást valósítsunk meg. Ezt szolgálja
többek közt a termelési és raktárterületen beépített padlófűtés, amelyet
rendkívül modern és gazdaságos talajszondás hőcserélő szivattyú működtet. gy érezzük, jó döntést hoztunk a csarnoképítéssel. Dolgozóink
visszajelzése is ezt bizonyítja.
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Célunk, hogy vevőink elégedettek
legyenek, nélkülük ugyanis nincs vállalkozás, sem üzlet. Munkavállalóink
elégedettsége is ugyanolyan fontos,
nélkülük nem tud a cég működni, lehetetlen bármit is elérnünk. Ezenkívül fontos, hogy ne károsítsuk a környezetet. obb állapotban hagyjuk el a
világot, mint amilyen születésünkkor
volt. Cégünk ilozó iája is ezen a három pilléren nyugszik.
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Motivált és megbízható embereket
szeretnénk foglalkoztatni. Manapság a kisgyermekes anyáknak és a
megváltozott munkaképességűeknek
nem egyszerű munkát találni, holott
ők motiváltabbak, alkalmazkodóbbak, és jobban kötődnek munkaadójukhoz. ekünk épp ilyen munkavállalókra van szükségünk.
a a sá
vat o
a vállalko
zások
salá a át
ka l
k
v z k a kat a ol ozók
sok
l
é s
zt ta asztal
ák
oo a való a az
sz
a
kavállalók l lé
s ala á
l
t a
sa
lá a át
ka l
í at
é
ls so a
k t o lalkoztat
al as
ka
az
sa
ok a k alakított átszósa ok a
k
zést s ztosíta ak
a kollé ák ak
é t ta t ák zt o
tos ak

47

MESTERSÉGEM CÍMERE
l

A Moo a Assembling családi vállalkozás. A család, a gyermekek állnak legközelebb szívünkhöz, hisz
ők jelentik a jövőt. Most nemcsak a
Moosbauer családra gondolok, hanem dolgozóink családjára is. zeretnénk, ha a Moo a igazi nagy családdá
válna. Azon fáradozunk, hogy kollégáink örömmel jöjjenek dolgozni, szeressenek itt lenni, és tudják, hogy ha
igénylik
gyermekeik is jó helyen
vannak. Mi nem csak szlogenként
használjuk a családbarát munkahely
címet, mindent megteszünk azért,
hogy a munkakörülmények is megfeleljenek ennek. isztában vagyunk
vele, hogy csak megfelelő dolgozói
háttérrel tudhat biztos jövőt magáénak ata családbarát munkahelye.
ko és o a
tt lét
kozás
k ala ították

a vállal

A német Moo át 2010 októberében alapítottuk meg ikertestvéremmel,
alterrel és feleségével,
Margottal. A magyarországi Moo a
Assembling Kft., melynek anyacége
Eggenfeldenben működik, 2011 januárjában kezdte meg működését a
tatai onvéd utcában.
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echnikai és telekommunikációs
kábelek összeszerelésével. Ezenkívül
-től -as kategóriájú patch- és adatkábelek gyártásával és továbbfejlesztésével. A csatlakozók fröccsöntése is
alaptevékenységünk.
ermékeinket
a legmagasabb minőségi követelmények szerint készítjük el, hiszen ezzel
tudjuk hosszú távon biztosítani ügyfeleink elégedettségét.
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Exportra gyártunk, Európa számos
országában értékesítünk.
egna-

4

gyobb megrendelőink épület- , illetve
gépészeti kábelezéssel foglalkoznak.
gyfeleink között szerepel többek között a Belden, B R, Corning, eoni és
a iemens.
é to szá a
oo a
a
a a és a é

s
k k a
ka
osztás a
t é k z tt

émetországban kereskedelemmel,
vevőszolgálattal, valamint inanszírozással foglalkozunk. A magyar cég
a termelésért felel, minden terméket itt állítunk elő, itt tesztelünk és
innen szállítunk a megrendelőkhöz. A Focus gazdasági magazin és
a Financial imes szerint a Moo a
201 -ben, 201 -ben és 201 -ban is
Európa egyik legdinamikusabban fejlődő vállalkozása volt. Ennek hatására döntöttünk úgy, hogy új, modern
gyártócsarnokot építünk, és telket vásároltunk a atai Ipari Parkban.

v
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zeretnénk új termékeket bevezetni, kifejezetten az ipar részére. Az
üvegszálas kábelkészítés is terveink
között szerepel. gyfélkörünket is
szeretnénk bővíteni, és még több embernek munkát adni, ennek ellenére
továbbra is maradunk az egyműszakos gyártásnál. Mindezekre szükség
van ahhoz, hogy fejlődni tudjunk és
megbízható munkaadója maradjunk
atának.
t ta t

é

o tos ak l o

a

rülök, hogy terveink szerint épült
fel a gyár, és fejlődni tudtunk. Munkavállalóink családias légkörben, rugalmas, egyműszakos munkarendben,
teljesítményarányos bérezéssel dolgoznak. álunk elég akár az általános
iskolai végzettség, de rátermettnek,
precíznek és pontosnak kell lenni.
Dolgozóink elsősorban ülőmunkát végeznek, inom kézimunkával illesztik
a kábelek végére a különböző csatlakozó szerelvényeket. zívesen foglalkoztatunk kisgyermekes anyukákat,
pályakezdő iatalokat, megváltozott
munkaképességűeket is. A folyamatos
modernizációnak és az új technológiák bevezetésének köszönhetően jelentősen növeltük a kapacítást és javítottuk a munka hatékonyságát.
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Grépály András Zoltán
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2011-ben atán találtunk olyan gyártócsarnokot, amely megfelelt elképzeléseinknek, ahol el tudtuk indítani
húszfős vállalkozásunkat, és ahonnan
huszonnégy órán belül az összes vevőnket ki tudjuk szolgálni. udtuk, hogy
innen bármikor tovább tudunk fejlődni.
em utolsósorban itt atán megbízható és dolgozni akaró embereket találtunk. A tataiak olyanok, mint a bajorok
mi is Bajorországból származunk , tudatosak, szorgalmasak, tisztelettudóak.
iszünk kollégáinkban, és tudjuk, hogy
ezek a tulajdonságok kellenek ahhoz,
hogy együtt tudjunk dolgozni. atán
alapítottam családot, itt élek egy szép
családi házban a város egyik nyugodt
részén. A magyar nyelvvel akadnak
még nehézségeim. Azt gondolom, az
ember csak az anyanyelvét tudja tökéletesen elsajátítani.
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ESZEM-ISZOM
Platán Restaurant & Café receptje

kacsamáj torchon ribizlivel és pisztáciával
A Platán Restaurant & Café executive séfje, Pesti István szakmai sikereinek csúcsaként 2015 márciusában – fél évvel a nyitás után – Michelincsillagot kapott a budapesti Tanti étterem konyhafőnökeként. Még
ebben az évben átvette a Platán konyhájának vezetését. Úgy véli, a
vidéki gasztronómia képes csúcsminőségre. Folyamatosan megújuló,
nemzetközi technológiákat alkalmazó, ám a magyar gasztronómiai
alapokhoz ragaszkodó filozófia jellemzi munkáját. Ez a szemlélet visszaköszön minden általa készített és tálalt ételsoron. Legtöbben a legszebben tálaló magyar séfként ismerik.
Az étterem nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a legmagasabb minőségű
alapanyagokat szerezze be és használja fel. Odafigyelnek arra is, hogy
ezek lehetőleg lokálisak és szezonálisak legyenek.
DÍJAK:
• Volkswagen-Dining Guide Top100 Étteremkalauz 2018-es kiadványa:
A legjobb vidéki éttermek harmadik helyezettje
• Volkswagen-Dining Guide Top100 Étteremkalauz 2017-es kiadványa:
A legjobb vidéki éttermek harmadik helyezettje
• A Best of Budapest & Hungary szakmai zsűrije 2017-ben negyvenhat különböző kategóriában értékelte a szolgáltatókat előző évi teljesítményük alapján. A Best Countryside
Restaurants kategóriában a Platán is a díjazottak között volt.
• 2017-es Gault&Millau étteremkalauz
A Platán idén feljebb tornázta magát az éttermek kiválóságai között, tizenöt pontot ért el,
és ezzel a harmadik legjobb vidéki étterem címmel büszkélkedhet.
• Év Konyhafőnöke 2017
Pesti István, Michelin-csillagos séf folyamatosan megújuló, a magyar gasztronómiában
élményszámba menő kreatív íz és tálalási koncepcióival elnyerte az Év Konyhafőnöke címet.
TATAI PATRIÓTA

Hozzávalók
• kacsamáj
• portói bor
• cukor
• só
Elkészítés

Díszítéshez:
• fekete ribizli püré
• pisztácia
• mikrocsírák

A kacsamájat kierezzük és éjszakára
jeges tejbe áztatjuk. A tejből kivéve
portói borral, sóval, cukorral marináljuk, majd 2-3 órára hűtőbe tesszük.
Damaszt textília segítségével hengert
formálunk belőle, és forrásban lévő vízzel leforrázzuk. Ezután lehűtjük, majd
folpack segítségével szoros hengert
készítünk belőle. Felhasználásig hűtjük.
Tálalás

A kacsamájat kerek formákra szeleteljük. A fekete ribizli pürét ízlésesen a
tányér közepére tesszük, és ráhelyezzük a kerek kacsamájat. Pisztáciával,
ribizlivel, mikrocsírákkal díszítjük.
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K O M P L E X G A S Z T R O N Ó M I A TATÁ N

PLATÁN RESTAURANT & CAFÉ
ÉS VÁRÁROK VENDÉGHÁZ
Tata, Kastély tér 6.
Étterem: +36 34 380 564
foglalas@platanrestaurant.hu
Vendégház: +36 30 444 9055
info@vararokvendeghaz.hu
info@vara

2890 TATA, MOLNÁR UTCA 2.
TEL.: +36 34 587-050
FAX.: +36 34 587-048
WWW.MOOWA.EU
MAIL@MOOWA.EU

