Családommal 1986 óta élek Tatán.
Itt töltöttem iatalságomat, itt voltam
pályakezdő, itt született és járt iskolába a gyermekem. lmények sora
köt ide, életem rengeteg szállal kapcsolódik a városhoz. ivatásom azonban más dimenziót is ad a városhoz
való kötődésemnek. Közel huszonöt
éve dolgozom itt köztisztviselőként,
a jegyzői tisztséget pedig
júniusa óta töltöm be. ivatali vezetőként
a város szolgálatában része lehetek a
közéletnek, a mindennapi döntéseknek, lehetőségem van a helyi közösségi lét jelenének és jövőjének formálására, és közvetve talán a város
történetének alakításában is közreműködök.
Büszkeséggel tölt el, hogy jegyzői
munkát végezhetek, mert úgy gondolom, hogy a közigazgatásnak ez az
egyik legnagyobb szakmai kihívást jelentő, rendkívül sokrétű területe. Az,
hogy ezt a munkát Tatán, dr. Magyary
oltán városában és örökében, a tataiak szolgálatában végezhetem, külön
örömet és különös felelősséget is jelent.
A közszolgálat magas szakmai
elvárásokat fogalmaz meg a hivatásrendjéhez tartozókkal szemben.
Természetesen fontosnak tartom,
hogy ezeknek az elvárásoknak én is,
és kollégáim is a legjobb képességeink szerint megfeleljünk. gy vélem
azonban, ahhoz, hogy a közszolgálat
az ember munkájából a hivatásává
váljon, hasonlóan fontos a személyes
elhivatottság is. Vallom, városunk
híres szülöttének, Magyary profeszszornak gyakran idézett gondolatát,
miszerint a közigazgatás az emberekért van. Meggyőződésem, hogy köztisztviselőként csak akkor lehet eredményesen és jól dolgozni, ha azt az
emberekért, a városlakókért tesszük.
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ivatali kollégáimmal együtt azon
munkálkodunk, hogy a helyi önkormányzati döntések előkészítése és
végrehajtása, a képviselői munka
segítése és a közigazgatási hatásköreink ellátása ne csupán törvényes
és jogszerű legyen, hanem lehetőségeink szerint a lakosság megelégedését is szolgálja. Tatán olyan hivatalt
működtetünk, amely a városlakókért
van, nekik igyekszik a lehető legjobb
szolgáltatást nyújtani. Folyamatosan
azon dolgozunk, hogy ügyfeleink
érezzék, az önkormányzati hivatal
olyan hely, ahová bármikor fordulhatnak, ahol meghallgatásra találnak,
segítséget kapnak problémáik megoldásában, és tisztességes ügyintézésre számíthatnak. iszek abban,
hogy a városházát mindenki a sajátjának érzi, ezáltal ez egy tartalommal
teli fogalom. gy gondolom, hogy ez
Tatán így van, a tataiak felelősséget
éreznek városukért, partnerek a véleménynyilvánításban, ha kell, kritikát megfogalmazva segítik a város
vezetését.
Az elmúlt néhány év kihívásokkal
teli időszak volt az önkormányzatoknak, így nekünk is.
óta jelentős
átrendeződés történt az állami és
önkormányzati feladatellátásban, az
önkormányzatok működése új jogi,
pénzügyi és tartalmi alapokra helyeződött át, míg az államigazgatási
feladatok jelentős része a járási hivatalhoz került. gy az önkormányzati és hivatali szerepvállalás a helyi
közügyek terén megerősödött.
márciusában létrejött a Tatai Közös
nkormányzati ivatal, amely Tatán
kívül további három településre unaalmás, unaszentmiklós és Neszmély kiterjedően intézi az önkormányzat és a lakosság ügyeit. Ezekkel a változásokkal tovább erősödött
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egyz ént
a özösség
szolg lat an

a hivatalunk szolgáltató funkciója, az
általunk intézett ügyek nagyobb részében kerülünk közvetlen kapcsolatba a lakossággal. Nagy örömömre
szolgál, hogy ezeknek a kihívásoknak
megfelelünk, bízom benne, hogy a
változásoknak köszönhetően ügyfeleinknek a korábbinál is hatékonyabb
ügyintézést tudunk biztosítani.
A közigazgatás reformja szempontjából eseménydús évek után
városunkban is egy izgalmas, fejlődő időszak következik, mi pedig
kollégáimmal örömmel látunk neki
az ezzel kapcsolatos feladatoknak.
A Magyary-tervben számos fejlesztési cél megfogalmazásra került,
amelyek Tata hosszú távú, évtizedes
fejlesztését szolgálják. elenleg több
mint húsz projekt megvalósításán
dolgozunk, olyanokon, mint például a tatai Kőfaragó-ház kézműves és
aktív ökoturisztikai látogatóközpontként való rehabilitációja, városi zöld
infrastruktúra-fejlesztés az pítők
parkjában, a Csillagsziget bölcsőde
főzőkonyhájának bővítése, a piac- és
agrárlogisztika fejlesztésével új városi piac megépítése, az agostyáni
kerékpárút építése, energetikai korszerűsítés a Szivárvány óvodában
és a Kertvárosi óvodában. Mindezek
mellett természetesen minden olyan
kezdeményezés élére állunk, amely
erősíti és építi városunkat.
Bízom benne, hogy ebben a munkában munkatársaimmal együtt továbbra is számíthatunk a tataiak támogatására.
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obroszláv ózsef no a élet ve ne atán bontakozott ki s no a a ályát ne kizárólag a
vészi tevékenység töltötte ki tatai alkotónak szá ít unkássága része városunk
vésze életének Sa nos a ár
azt kell on anunk
vésze
lt ának
-ben Felsőgallán született, de
néhány év múlva már Tatán találjuk
a családot, mert a festőművész édesapa, obroszláv Lajos a tatai piarista
gimnáziumban kapott állást
ben. obroszláv ózsef itt érettségizett
-ben, majd a Műegyetemen
tanult,
-ban kapott építészmérnöki diplomát. Az ő tervei alapján
valósult meg két jellegzetes, modern
épület a városban a buszpályaudvar
és a gimnázium új, a jelenlegi tornacsarnok mögötti épületszárnya.
pítészi munkája mellett folyamatos alkotói tevékenység töltötte ki
életét. Már egészen iatalon nyilvánvaló volt édesapjától örökölt tehetsége, kiváló rajzkészsége. Már ekkor
a szerkezetek érdekelték, ezeket
csodálta lenyűgözve, ezeket örökítette meg, s a különböző szerkezetek, gépek, mérnöki létesítmények
iránti vonzódása terelte a mérnöki
pálya felé. A repülés szerelmese volt,
repülőgépeket rajzolt, anyagot gyűjtött róluk, sőt maga is repült
ez a
szenvedélyes érdeklődés végigkísérTATAI PATRIÓTA

te életét. Az építészkaron készült, lenyűgöző építészeti rajzait, repterek,
gépek rajzát őrzi ma is a műtermes
lakás. Egy tizenhét éves kori rajza a
Nemzeti Galéria gyűjteményébe került.
-től kiállító művész,
től egyéni kiállítások rendezésére

kapott felkérést Budapesten, Tatán,
Győrben, más városokban, sőt még
elsinkiben is. Csoportos kiállításon
mutatta be alkotásait Londonban,
Norvégiában és az Egyesült Államokban. A számos kiállítás között fontos
lehetett neki az
-ban édesapjával közösen rendezett kiállítás a tatabányai Népházban.
A művészi életmű tengelyében az
édesapától örökölt technika, az akvarell áll. Az akvarell nagyon sajátos
műfaj, a papír áttetszősége fénnyel
itatja át a képet, a téma, amely általában tájkép, gyakran olyan jelentéktelen, hogy arra gondolunk, a festő
csak ürügyet keresett a fény ábrá-

5

AKTUÁLIS

Emlékkiállítás a Tatai Református Gimnáziumban

zolására. A fény megragadására, egy
másik dimenzió, egy meta izikus sík
ábrázolására nyújt lehetőséget az
akvarell. obroszláv ózsef vízfestményein is tájakat látunk, fényben
fürdő, napsütötte tájakat, de valami
többet is. Látszólag tájképek ezek
egy-egy árulkodó részlettel vasúti
sín, kikötő, hajók, csillék, repülőgépek ábrázolásával. a a képen nem
is, de valahol a közelben ott van a
szerkezet. A mérnöki nézőpont és
látásmód nyilvánvaló, a festő örömét
leli a mérnöki létesítmények geometriájában, a szerkezet ábrázolásában. obroszláv ózsef vízfestményei
nem oldottak, nem úsztatottan vizesek, hanem nagyon is szerkezetesek, a formákat rajzi váz analizálja,
tisztázza, az akvarell utólag gyakran
kontúros tollrajz megerősítést is kap.
iszen a mérnök szándéka nemcsak
a tájba való beleolvadás, a teremtett
világ csodálata, meditatív szemlélete, a teremtett világot átlelkesítő
fény exponálása, hanem egy gyakorlatiasabb megközelítés, egyfajta
elemző, sőt dokumentatív szándék
és bizonyítás megörökíteni a tájat,
megoldani a feladatot.
obroszláv ózsef realistának, impresszionistának, sőt naturalistának
vallotta művészetét. A naturalista stílusú megközelítés valóban egyfajta
objektív ábrázolásra ad lehetőséget.
A művész képein azonban még ezeknél az említett stílustendenciáknál is
erőteljesebben érvényesül a látvány
szerkezeti szempontú ábrázolása
bármilyen hibátlanul ábrázolja a művész a tájat, az atmoszféra, a levegőperspektíva felülírja a szerkezethez a
lehető legnagyobb mérnöki pontossággal való ragaszkodás. Ez az egzakt
6

ajánlással kezdve el Mindent Isten
Nagyobb icsőségére .
obroszláv ózsef akvarellstílusa
más. Nem merül el a látványban, a
kegyes színjáték szemlélésében, hanem megkeresi, elhelyezi benne a
neki érdekes mozzanatot a mechanikus szerkezetet, az ember alkotta
műtárgyat. Míg édesapja nem tudta
elfogadni, hogy az ötvenes évek művészetpolitikája kötelezően előírta a
fejlődés vívmányainak ábrázolását,
a villanyvezetéket és traktorokat a
gyöngyházfényű tájban, ő mérnöki
gondolkodásánál fogva és személyes
indíttatásból is örömmel ábrázolta
például a villanypóznák ritmusának
geometriáját a vasúti sínek mentén.
Szemlátomást élvezettel oldotta
meg, rajzi feladatként, a talpfák rövidülését, kedvvel és hibátlanul ábrázolta a hidak ívét, falusi házak, városi
épületek hajszálpontos képét. Ez volt
művészetének sajátossága, ez tette
egyedivé a művészek között és keresetté a művészetbarátok körében.
Szép és gazdag pálya obroszláv
ózsefé, sikerekkel és küzdelmekkel,
a művészi formanyelv keresésével
és vállalásával, az építészet és a festészet jegyében. A
-ban elhunyt
művészre emlékkiállításának megrendezésével emlékezett meg a Tatai
Református Gimnázium és a elytörténeti Egyesület.

és objektív látásmód teszi művészi
életművét egyedivé és különlegessé,
sőt a hiperrealista stílus rokonává.
A korszak hátterében egyébként is
ott van a fotórealizmus, a neoavantgarde áramlatain belül ez a különös
világ, a beat-nemzedék társadalmi,
politikai és művészeti mozgalmait
követő, lehiggadt, hűvös évtized stílusa úgy gondoljuk, hogy ennek a
stílusnak a jelentkezése, ha a művész
részéről nem is tudatosan vállalva,
de szintén közrejátszik abba, amint
a rajz mellett elkötelezett, mérnöki
szemmel elemző, a dolgok mögötti
szerkezetet, a gépet csodáló művész
kialakítja sajátos stílusát.
A fotókat
a m
desapja volt a mestere. Művészi világának kialakításában a
hozzá való igazodás és
a tőle való elszakadás
is szerepet játszhatott.
obroszláv Lajos az akvarellfestés
nagy mestere volt, tatai korszakában tért
át az olajfestészetről
az akvarellre, és ért el
sikereket városképeivel, gerecsei tájaival. ,
az édesapa, akvarelljeiben a hagyományos,
tájképi témákat követte, és azokat nagyon
gyengéd, nagyon bensőséges, fénytől ragyogó, örömtől sugárzó
köntösbe
öltöztette.
Kerülte a nagy motívumokat, inkább egyszerű utcaképeket festett,
minden képét az üres
Do os l
s sa a m s f l s
papírra felírt MIN

K es M n a
s a a ak s t
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megele ene i a
tatai moln ro élete
Az Angolkert re abilitáció ának ar a ik te ében fel ít ák a ossz i e e bezárt enő- al ot és
u varát a régi Kristály f r őt vala int a
ro ot
A fe lesztés során
látogatóköz ontot alakítanak
ki a ely interak v kiállítás keretében utat a be a
város nagy múltú malomiparának történetét, a malok
kö ését és a tatai olnárok életét unkáját, szerszámait.
Tata Város nkormányzata háromszáznegyvenmillió forintot nyert
el az Angolkert rehabilitációjának
harmadik ütemére a Terület- és Településfejlesztési peratív Program
keretében. Az elmúlt években tanúi
lehettünk a park részleges korabeli idők szerinti helyreállításának.
-ben megújult a szabadtéri színpad, és restaurálták a Kiskastélyt,
amely ma erendi kiállításnak ad
otthont. Megszépült a kerti sétány
egy része is új burkolatot és közvilágítást kapott, valamint új padokat
TATAI PATRIÓTA

helyeztek el.
-ben Eduard Riesse
-as Tóvárosi Angolkert helyszínrajza alapján megvalósult a park
korhű rekonstrukciója is. Rendezték
a tópart és az árokpart környezetét,
felújították az elvezető árkot és annak partját, továbbá a műbarlangtól
a zsilipig terjedő patakmeder-szakaszt is.
A vizek városának történelméhez szorosan kapcsolódik a malomipar, amelynek ezidáig nem állítottak méltó emléket. Ezért döntött
úgy a település vezetése, hogy az
7

21. SZÁZADBAN JÁRUNK

Angolkert rehabilitációjának harmadik ütemében felújítja és turisztikai
célra hasznosítja a enő-malmot és
udvarát, illetve a régi Kristály fürdő területét, amelyek a jövőben a
városnak ezt a gazdag kulturális és
ipartörténeti örökségét mutatják be
interaktív kiállítás keretében. A projektben a enő-malom mellett lévő, a
vértesszentkereszti templom maradványaiból épült I . századi műromot is restaurálják. A fejlesztés során
a enő-malmot összhangban a vizek városa településimázzsal malommúzeummá alakítják, amelyhez
interaktív kiállítótér is kapcsolódik.
A Malomkertnek nevezett új létesítmény egyedisége abban rejlik, hogy
a látogatók korhű környezetben,
műtárgymásolatok és demonstrációs eszközök segítségével ismerhetik
meg a malomipar történetét, a malmok működését, a molnárok életét,
munkáját és szerszámait. Ezenkívül
múzeum- és drámapedagógia foglalkozások kenyér- és lepénysütés, játék, interaktív nyomozás , valamint
céges rendezvények és csapatépítő
tréningek megtartására is alkalmas
lesz, illetve városi rendezvényeknek
is otthont adhat a jövőben.
A Malomkert főbejáratát az Erzsébet királyné térről, a Pálmaház
irányába újonnan épített sétányról
lehet megközelíteni. Itt új fogadóépület várja majd a látogatókat, amelyben a jegypénztáron kívül lesz büfé,
ajándékbolt, illetve mellékhelyiség.
Az épület folytatásaként a régi fürdő öltözőjének helyén pergolasor
lesz, amely a ráfuttatott növényektől
alagútszerűvé válik. A pergolák alatt
szabadtéri tárlat mutatja be a tatai
8

malmokat és az egykori Kristály fürdőt. Az információs táblákon kívül
képkirakók és mágnestáblák hívják
fel a igyelmet a fontosabb malomtörténeti fordulópontokra.
A műemlék enő-malom a felújítás
során új hőszigetelést kap, helyreállítják az eredeti padlóburkolatot és
a malomszerkezetet, amelyen próbaőrléseket lehet végezni. A belső
központi helyiségben újszerű módon
mutatják be a tatai malmok belső
működését, például az elhelyezkedésüket padlóra applikált interaktív
térkép segítségével ismerhetik meg
a látogatók. A földszinti molnárlakást is helyreállítják, a bejárattól
jobbra lévő szobában vetítő helyiség
lesz, ahol a molnárok életéről készült
ismeretterjesztő ilmet lehet megtekinteni. A bejárattól balra eső szobán keresztül a látogatók a malom
központi helyiségébe juthatnak, ahol
megismerkedhetnek az őrlés rejtel-

meivel. A galériaszint pedig múzeumpedagógiai foglalkozásoknak ad
majd otthont.
A Malomkert területén az eredeti nyomvonal mentén megjelenítik
a malomárok kontúrját, ahol lehetséges, csökkentett mélységgel
helyreállítják az árkot. A mederbe
az elkészült park-rehabilitációhoz
hasonlóan kulé szórást raknak. Az
árokban, a régi fürdő helyén sziget
épül, amelyen a vízimalmok hajtószerkezeteit mutatják be. A látogatók
saját maguk emelhetik a vizet a malomárokból a kis patakba. A szigetet
és a túlsó partot kis gyalogos fahidak
kötik majd össze. A malomárok külső
mentén három kicsinyített malomszerkezeteket helyeznek el, amelyek
a városban is fellelhető malomtípusok lisztőrlő, kalló, fűrész leképzései. Továbbá térségi összefogás és
öntudat erősítése érdekében a gútai
vízimalom másával is találkozhatunk
majd. A szerkezeteket az Interreg
V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program támogatásával
építik meg. A régi fürdő területén
terméskő burkolatot raknak le, a helyenként jelentős szintkülönbségek
áthidalására pedig terméskő támfalakat építenek.
A fejlesztés során a város nemcsak
hasznosítja a tulajdonában lévő elhagyott és romlott állapotú ingatlanokat, hanem olyan különleges helyi
adottságokra épülő látogatóközpontot hoz létre, amely komplex élményt
és többórás programot kínál az érdeklődőknek egész évben, ezzel is
hozzájárulva a város turizmusának
fellendítéséhez.
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A Gondviselés mindig újabb és
újabb feladatokat adott, amelyeket
rendszerint párhuzamosan láttam
el, hiszen egri segédpüspökként
voltam a Konferencia titkára, majd
amikor szombathelyi megyéspüspök
lettem, akkor neveztek ki három és
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fél hónapra apostoli kormányzónak
Pécsre, 2015-ben pedig a Magyar
Püspöki Konferencia elnökévé választottak. Miután befejeztem működésemet Szombathelyen, akkor
kerültem Győrbe – ennek lassan már
két éve. Kétségtelen, hogy a Konferencia titkáraként már átfogó képet
kaptam a Magyar Katolikus Egyház
helyzetéről, hiszen országos ügyekkel foglalkoztam, sok információ
eljutott hozzám a püspökökön, papokon, szerzeteseken keresztül. Enynyi tapasztalat után azt látom, hogy
napjaikban sokakban meggyengült a
hit vagy el sem mélyült igazán. Nagyszülővé vált az a nemzedék, amelyet
a hittel, vallással, egyházzal szemben neveltek. Részben én is ehhez
a generációhoz tartozom, óvodától
kezdve azt sulykolták belénk, hogy
a kevésbé képzett emberek vallásosak, művelt ember nem lehet hívő.
Félő, hogy akik ebben nevelkedtek,
és a családjuk sem élt vallásosan, el
sem jutottak a hitre. Ha mégis, akkor
az már meggyengült bennük, hiszen
sokan vannak, akik gyermekként vallásosan éltek, felnőve – a szükséges
hitbéli ismeretek hiányában – lassan
vallástalanná váltak. Ha ki is alakult
bennük a gyermeki hit, az már felnőttként kevésnek bizonyult, és nem
tudták se gyermekeiknek, se unokáiknak továbbadni. Egyházunknak
nagyfokú evangelizációs tevékenységbe kell kezdenie. Plébániai közösségeink is gyakran hagyományos
módon élnek, összegyűlnek szentmisére, istentiszteletre, de nem igazán
él bennük a missziós lelkület, amelyre napjainkban felettébb szükség
van. A Győri Egyházmegyében arra
szeretnék koncentrálni, hogy minél
több emberhez eljusson az evangélium üzenete. Az Egyház sosem lehet
karddal agitáló, mint azt a kommunizmus tette. Felkínáljuk a krisztusi
evangéliumot, és mindenki szabadon
eldöntheti, hogy elfogadja vagy sem.
Meggyőződésem, hogy csak akkor
lehet boldog az ember a földön, ha
az evangélium szerint él. Segítenünk
kell mindenkit, hogy eljusson ennek
felismerésére. Egyházi iskoláinkban,
óvodáinkban, a hitoktatásban próbáljuk átadni a gyermekeknek és a
fiataloknak mindazt, amit a szülők,
nagyszülők nem tudtak megadni nekik. Bízom benne, meg tudjuk oldani,
hogy legyen minden egyházközségben lelkipásztori kisegítő, aki a pap
mellett egyfajta vezető szereppel
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bír a közösségben. Kevés településen van helyben lakó pap, legtöbb
helyre csak kijárnak misézni, liturgikus szertartást végezni. A kisegítő,
férfi vagy nő feladata az volna, hogy
szervezze a közösséget, hittanórát,
bibliaórát tartson, bizonyos liturgiát
vezessen, amelynek végzése nincs
paphoz kötve. Szeretném elérni,
hogy a közösségek öntudatosabb
keresztény életet éljenek. Ha élő a
közösség, az odaszületettek rajtuk
keresztül is megkapják azt a nevelést, amelyben ma még nem feltétlen
részesülnek.

Egy interjúban úgy fogalmazott,
még ma is van annyi pap az országban és az egyházmegyében is,
hogyha mindnyájan csak a kimondottan papi szolgálatot látnák el,
akkor helyt tudnának állni. Azonban túl sok egyébbel kell foglalkozniuk, és ez elvonja őket eredeti hivatásuktól. Megoldásként az
Egyház túlzottan klerikális arculatának lebontását javasolja, vagyis
jobban be kellene vonni a világiakat az egyházközségek életébe. Hogyan képzeli el ezt a gyakorlatban?
Megint vissza kell térnem a kommunizmus évtizedeire, amikor kevés
civil mert egyházi feladatot vállalni,
mert félt az esetleges munkahelyi
megtorlástól. Ezért sok pap kényszerült arra, hogy egyszerre legyen menedzser, ács, kőműves, munkaszervező stb. Olyan feladatok szakadtak
a nyakába, amelyeket nem neki kellene végeznie. Nemcsak azért, mert
más jobban ért hozzá – ami igaz is –,
hanem azért is, mert ezen munkák
elvonják őt a lelkipásztori szolgálattól. A teológián sem kaptunk ilyenfajta képzést, sokunkat az élet tanított
meg arra, hogyan kell pályázatot írni,
kivitelezést megszervezni. A pap maradjon a kaptafánál, tartson szentmisét, szolgáltassa ki a szentségeket,
hirdesse az evangéliumot. A helyi
közösség pedig, amelyiké a templom
és az egyéb ingatlanok, jó gazdaként
tartsa azokat karban, javítgassa,
szépítgesse.
2013-ben visszaállították a járási rendszert, a járási székhelyek
– köztük Tata – nagyobb szerepet
kaptak. Úgy tudom, felmerült az
egyházban is, hogy hasonló igazgatási rendszert alakítanak ki, kisközpontokat hoznak létre. Milyen

szerepet szánnak ebben Tatának?
Járásoknál kisebb központokat
hoznánk létre. Hála Istennek, még
nem vagyunk olyan helyzetben, hogy
csak a járási székhelyeken legyenek
ilyen centrumaink. A paphiány miatt azonban rákényszerülünk arra,
hogy plébániai közösségeket összevonjunk. Amikor elkezdtük képezni
a lelkipásztori kisegítőket, arra törekedtünk, hogy úgy alakítsuk ki az új
struktúrát az egyházmegyében, hogy
figyelembe vesszük, melyek azok a
lelkipásztori központok, amelyek
biztosan tartósan betölthetők, és
lehetőleg igazodnak az állami közigazgatási rendszerhez. Ezek nem
egyszer járási székhelyek is. Tatán
két plébánia is működik, amelyekhez
szomszéd települések tartoznak. Az
elmúlt esztendőben, amikor kialakítottuk az új struktúrát, meghagytuk
ezt a változatot. Reményeink szerint
ez tartósan így is marad, de ha szükség mutatkozik, felülbíráljuk döntésünket. Több helyen a városi plébániákat vontuk össze, de azokhoz nem
tartozik más település.
Maradjunk kicsit Tatánál. A helyi
katolikus híveket nagyon foglalkoztatja a kérdés: mikor kerül sor
a Plébániatemplom felújítására?
Nem tudom, mennyire ismert a városban, sikerült kis pénzt találnunk a
templom felújítására, amelyből a legégetőbb, leglátványosabb munkákat
el tudjuk végezni. Már kiírták a közbeszerzési pályázatot a kivitelezésre,
bízom benne, hogy rövid időn belül
elindulhatnak a munkálatok. Sajnos
a pénz nem lesz mindenre elég, de a
hátramaradó feladatokat kisebb öszszegekből is meg tudjuk valósítani.
Mi lesz a Kapucinus Rendház sorsa?

A kapucinusok végérvényesen
nyilatkoztak, hogy nem tudják viszszavenni a házat, átadják az egyházmegye szolgálatába. A szerződés
előkészítése zajlik most, kicsit lassabban, mint kellene, ennek az az
oka, hogy a rend velencei központjában hagyják jóvá. Az átvétel után döntenünk kell az épület jövőbeni hasznosításáról, és fel is kell újítanunk.
Ebbe a kérdésbe szeretnénk bevonni
a helyi közösséget és a városvezetést.
Már több elképzelés felmerült, de
van, amihez az épület túl kicsi, míg
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as évet a Családok évének nyilvánította. Hogyan kapcsolódik az Egyház ehhez a kezdeményezéshez?

fotó: Németh Péter

máshoz túl nagy. Azt gondolom, elsősorban a közösség, és nem feltétlen
csak a vallásos közösség érdekeit kell
szolgálnia. Jó megoldásnak tartanám, ha lelki központot alakítanánk
ki benne, ahová lelkigyakorlatokra,
hétvégékre jöhetnek csoportok más
plébániákról, ugyanakkor a helyi közösség is használhatná. Van ilyen ház
Győrött és az egyházmegye más részein is, de Tatán és környékén nincsen. Mindenképp olyan tervben kell
gondolkodnunk, amely méltó a ház
korábbi funkciójához.
Tatán a Református Egyházközség
fenntartásában működik óvoda,
gimnázium és alapfokú művészeti iskola. A Katolikus Egyháznak
azonban nincsen oktatási intézménye. Jónak tartaná-e, ha lenne a
városban katolikus óvoda és általános iskola is?

Úgy tűnik, a reformátusok ügyesebben lépegettek. Semmiképp nem
tartom jó ötletnek, hogy csak azért
hozzunk létre katolikus óvodát és
iskolát, hogy velük versenyezzünk.
Az egyházi oktatási és nevelési intézményeket a háború előtt és a politikai változások után is leginkább az
jellemezte, hogy vallási villongások
nélkül, nagyon békésen tudtuk egymás gyermekeit fogadni, ebben most
sem látok nehézséget, tudomásom
szerint nagyon sok katolikus jár a református iskolába és óvodába. Azonban azt gondolom, Tata és vonzáskörzete elég nagy ahhoz, hogy másik
felekezeti intézményt, jelesül egy
TATAI PATRIÓTA

katolikust is be tudjon fogadni. Egyházi iskoláinknak komoly társadalmi
elismertsége van a nem vallásosak
körében is. Úgy vélem, Tatán és környékén sok szülő szeretné ilyen intézménybe járatni gyermekét, ezért
helyén való lenne katolikus óvodát
és iskolát létrehozni, nyitott vagyok
a kérdésre.

Mit gondol az egyházmegyében
zajló hitoktatásról? Létre lehetne-e
hozni hitoktatói életpályamodellt a
pedagógushoz hasonlóan?
Az iskolákban folyó kötelező hittan és etika oktatást, mint minden
más tantárgyat, a kormány – megygyőződésem szerint helyesen – támogatja. Egyházközségeink akkora
fizetést ezen támogatás hiányában
nem tudnának adni a hitoktatóiknak. Kizárt dolog, hogy olyan életpályamodellt tudjunk eléjük állítani,
mint az állam. Sok hitoktató nem is
feltétlenül az anyagiakért dolgozik,
élethivatásszerűen végzi munkáját,
akár szerényebb fizetésért is. Igyekszünk megbecsülni munkájukat,
törekszünk arra, hogy megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Odafigyelünk képzésükre is, idén hatvan
órás hitoktatói kurzust indítottuk
pedagógusoknak. Ugyanis sok tanár
szívesen segített volna a hitoktatásban, csak nem volt hozzá megfelelő
képesítése. A nagy érdeklődésre való
tekintettel jövőre is tervezünk ilyen
tanfolyamot.

Magyarország kormánya a 2018-

Bizonyára sokan emlékeznek, néhány éve az Egyház is meghirdette a
Család évét, amely részben a 2014es rendkívüli családszinódushoz
kapcsolódott. A következő évben a
rendes püspöki szinódus is a család
kérdésével foglalkozott, ennek eredményeként született a pápai megnyilatkozás. Az Egyház mindig szívesen
csatlakozik a család ügyéhez, ezért
azonnal igent mondtunk a kormány
kezdeményezésére. Programjával a
gyermekszületések számának emelkedését tűzte ki célul, ez az Egyháznak sem közömbös, hiszen a gyermekek nemcsak a hazának, hanem
az Egyháznak is születnek. Vallom II.
János Pál pápa szavait, aki azt mondta, egy házaspár igazi, mély szeretetkapcsolatát mutatja a több gyermek,
hiszen amikor a szülők új életet fogadnak el, kifejezik egymásba vetett
hitüket, bizalmukat egymás szeretetében, szerelmében, valamint Istenbe vetett hitüket, az Ő gondviselésében való bizalmukat. Több gyermek
vállalása kifejezi, hogy a házasság
jól működik. Az Egyház gondolkodásában, cselekvésében az első és a
legfontosabb helyet mindig is az élet
védelme, az élet továbbadása foglalta
el. Ezért támogatnunk kell a legfontosabb közösséget, a családot. Hála
Istennek, Egyházon belül is számos
gyakorlati megnyilvánulása van ennek, támogatások, táborok, különböző lelkiségi mozgalmak indultak el a
családok megerősítése érdekében. A

fotó: Németh Péter
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rendkívüli év azért jó, mert a társadalmon és az Egyházon belül is hangsúlyosabbá válik a család, így talán a
munka gyümölcsei is látványosabbak lehetnek.

A Családok éve alkalmából személyes vállalást is tett, a Győri Egyházmegye területén minden család negyedik vagy annál többedik
gyermekét, ha a szülők kérik, maga
kereszteli meg, ezzel is kifejezve a
nagycsaládosok iránti megbecsülését. Hány gyermeket keresztelt
már?
Most lesz a negyedik, illetve az
ötödik keresztelő. Eddig mindenütt
a negyedik gyermeket részsítettem a
szentségben, most lesz az első alkalom, amikor a hatodikat.
Mennyire nyilvánul meg a kormány
családpolitikájában az Egyház családokról való elképzelése?

Hála Istennek, a kormány vezetői
nem titkolják, hogy a keresztény értékrend szerint akarnak gondolkodni, cselekedni. Ezt nem is akarom
kétségbe vonni, hiszen sok szép kezdeményezés történt az anyák érdekében, például, hogy távmunkában
tudnak dolgozni. Bővül a bölcsődei
férőhelyek száma, ezzel azokat segítik, akik nem akarják vagy nem tudják abbahagyni a munkájukat, mégis
szívesen vállalnának gyermeket. Nagyobb támogatást kapnak a családok,
az állam segít az építkezésekben is.
Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy
elsődleges helyre kerüljön a család.
Ugyanakkor keresztény szempontból fontosnak tartanám a családfizetések kialakítását, amely nem áll
szoros kapcsolatban az effektív munkavégzéssel. Ha egy házaspár úgy
dönt, hogy az anya hosszabb ideig
szívesen otthon marad a gyermekekkel, akkor sem kellene egy fizetésből
megélniük. Az állam figyelembe venné, hány gyermeket nevel a házaspár,
és a több gyermeket nevelő férj arányosan több pénzt vinne haza, mint
az, aki csak egy vagy két gyermeket
nevel. Ez nem túlzott ideologikus
megközelítés, praktikus célokat szolgál. Biztos vagyok benne, hogy sok
többgyermekes család örülne, ha
az édesanya hosszabb ideig otthon
maradhatna, a férj keresete pedig,
amely családi fizetés lenne, felhőtlenül biztosítaná megélhetésüket.
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fotó: Merényi Zita (Magyar Kurír)

Nagy vihart kavart a sajtóban tavalyi Szent István napi szentbeszéde,
amelyben a mesterséges megtermékenyítésről is szólt. Sok támadás érte, pedig semmi újdonságot
nem mondott, az Egyház álláspontja ebben a témában változatlan. Ez
az eset nem arra világít-e rá, hogy
a hit gyakorlati kérdéseiről kevés
szó esik a társadalomban, sőt az
Egyházban is?

találjuk meg azokat a fórumokat,
ahol erről beszélni tudnánk, a templomi prédikáció ugyanis erre nem
alkalmas. Talán jobban meg kellene
szólítanunk azt a korosztályt, amely
ebben érintett. Bár meggyőződésem,
hogy ebben a témában magyar nyelven is kellő szakirodalom áll rendelkezésre, aki akar, tájékozódhat.

Nem tudom pontosan, kiknek állt
érdekében e körül ilyen vihart kavarni. Sok nemtelen megnyilatkozás
hangzott el utána, nem mondom,
hogy nem fájt, de nem estem kétségbe, mert nekem, mint papnak, püspöknek kötelességem az élet pártján
állni, annak védelmében kiállni, ezt
bármikor szívesen megteszem. Nem
tettem a kérdést beszédem központi
témájának, sőt egy felsorolás eleme
volt csupán, hogy a keresztény önfeladás része, amikor intézményesen
engedjük az emberi életek ilyenfajta
megsemmisítését. Ebből lett a vihar,
lelkük rajta, akik ezt provokálták.
Olyan szempontból pedig egyenesen pozitív eredményt hozott, hogy
sok család – vallásos és nem vallásos
egyaránt –, akiket érint ez a probléma, elbeszélgettek róla, utánanéztek,
mi is történik a mesterséges megtermékenyítés során. Ismerek olyan
házaspárokat, értelmiségieket is,
akik ezen az eljáráson végigmentek,
de nem voltak tudatában, mert senki
nem tájékoztatta őket úgy, ahogyan
meggyőződésem szerint kellett volna. Azóta már ők is másképp gondolják. Az Egyház részéről is tájékoztatási hiány van ezen a téren, nem

Formálisan még nem történt meg,
és remélem, nem is fog. Bolondmisét eddig is tartottak, csak most kapott nagyobb hangsúlyt a sajtóban.
Mivel nem voltam ott, nem tudom
megítélni, hogy formailag mennyire
volt káros vagy sem. Miután az adott
közösségben évszázadok, évtizedek
óta hagyomány ez, lehet, hogy nem is
kell ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk. Tudomásom szerint
ez nem volt valódi szentmise, csak
annak analógiájára történő esemény.
Kétségtelen, hogy sokkal liberálisabb
egyházzal találkozunk a nyugat-európai országokban. Nem szeretnék
pálcát törni fölöttük. Mindenkinek
lelkiismereti kötelessége, hogy az
evangéliumhoz legyen hűséges. Abban a liberalizmusban sok helyütt

Laikusként is látható, hogy a nyugati és a keleti katolikus egyházak
között némi ellentét alakult ki,
ugyanis a nyugatiakra jelentősen
hatott a liberalizmus, amelynek
egyik megnyilvánulása a bolondmise. A nyugatiak gyakran kritizálják a keleti katolikusokat konzervativizmusukért. Vannak, akik
már egyházszakadást jósolnak,
míg mások szerint ez már meg is
történt. Mit gondol erről?
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úgy látom, hogy nem a lelkiismeretükhöz, hanem a társadalmi elvárásokhoz igazodnak. Márpedig nekem
Pál apostol örök érvényű gondolata
a mérvadó: „Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi helyes,
mi kedves előtte, és mi a tökéletes!”
A személetmód, amelyet képviselni
próbálok, mindenekelőtt az evangéliumhoz igazodó magatartást valósítja
meg. Ettől nem is tudok eltekinteni,
nem tudok más utat járni.
Migráns kérdésben is érezhető
némi feszültség...

Úgy érzem, a nyugati országokban
az egyháziak véleménye sokkal inkább átpolitizált, bár ők a miénkről
gondolják ugyanezt. Ez nem igaz,
hiszen mi kezdetektől azt hangoztattuk, hogy mindenkinek joga van
a szülőföldjén élni, nem véletlenül
született oda. Minden segítséget meg
kell adnunk, hogy ott emberhez méltóan élhessen. Épp azok a nemzetek,
amelyek most készek befogadni a
migránsokat humanizmus címszó
alatt, zsákmányolták ki korábban
ezeket a gyarmatországokat és gazdagodtak meg belőlük. Talán most
lelkiismeret-furdalásuk van emiatt,
bár még ezt sem merem egyértelműen kijelenteni. Lehet, hogy nem
pusztán gazdasági érdekek vezérlik
őket, hanem a demográfiai mélypont
miatt új munkaképes népességre van
szükségük, ezért folytatják ezt a politikát, és bizony az egyházak is ezt
hangoztatják megnyilatkozásaikban.
De ha ez a szándékuk, miért nem
szállíttatják ezeket az embereket az
országukba, miért szenvedtetik őket
a hosszú, gyötrelmes vándorlással?
Ezzel ellentétben mi azt mondjuk,
segítsük őket a szülőföldjükön, a
gyakorlatban is ezt próbáljuk megvalósítani. Azokat pedig, akik politikai menekültek, vagy akik már
idáig eljutottak, mindig is segítettük
és ezután is fogjuk. Azonban nem
szabad elfelejtenünk, hogy nem csupán gazdasági népvándorlás folyik,
ennek egyre több bizonyítékát látjuk, jelenleg is olvasok egy könyvet
ezzel kapcsolatban. Sajnos tény és
kikerülhetetlen igazság, hogy újra
terítéken van Európa iszlamizálása,
ezért keresztény emberként meg kell
gondolnunk, milyen módon tudunk
védekezni ellene.
TATAI PATRIÓTA

Hogyan telik egy napja?
Nincs két egyforma, de mindennap
ötkor kelek, hogy el tudjam végezni
lelki programomat, mielőtt elindulok valahová, vidékre, Pestre vagy
csak be a hivatalba. A kívülálló legtöbbször csak annyit lát, hogy a püspök megjelenik valahol, bemutat egy
szentmisét, ünnepséget vezet, bérmál, majd elmegy, nem tudják, mellette mi dolga van. Az egyházmegye
kormányzása nagyon sokrétű feladat, számos lelki, szellemi munkát
igényel, mellette pedig fontos gazdasági döntéseket kell hozni. Igyekszem
minden ügyet, amely a püspökség
vezetéséből adódik, lelkiismeretesen
megoldani. Sok emberrel találkozom
nap mint nap, papokkal, egyházközségekkel, plébániákkal, világi hatóságokkal egyeztetek – mozgalmas élet
a miénk. Sokszor este már csak arra
jut idő, hogy kiértékeljem a napomat,
pedig szeretnék még ilyenkor elmélyülni egy-egy teológiai, világi, művészeti kérdésben.
Mit csinál szívesen szabadidejében? Ha egyáltalán van...

Nagyon szeretek olvasni, de egyre
kevesebb időm van rá. Igyekszem
az egészségemre is odafigyelni, szeretek erdőben sétálni, ritkán biciklizni, de legtöbbször már csak késő
este jutok oda, hogy kicsit mozogjak,
ilyenkor a városban teszek egy sétát.
Úgy tudom, nagyon szereti a verseket, szentbeszédeiben is gyakran
idéz költőket.

Azért szeretem a verseket, mert a
költők szépen, röviden és frappánsan

fogalmazzák meg mindazt, amit én
is gondolok, sejtek, mégsem tudom
úgy elmondani. Nem titkolom, gyakran elmélkedéseim témája is egy-egy
vers. Ha egy szépre ráakadok, igyekszem másokat is megajándékozni
vele, és én is örülök, ha mások hívják
fel a figyelmemet újabb költeményre.
Kik a kedvencei?

Elsősorban magyar költőket szoktam olvasni, idézni, a magyar emberek is őket ismerik jobban. Sok kiváló
költőnk van – Arany, Petőfi, Kosztolányi, Babits, Pilinszky... –, akik jól
meg tudták fogalmazni a keresztény
értékrendet, Istennel kapcsolatos
gondolataikat, vágyaikat, érzéseiket. Emlékszem, általános iskolában
még akár Petőfit, Adyt, József Attilát
is elsősorban munkásmozgalmi költőként próbálták bemutatni nekünk.
Hála Istennek, egyházi gimnáziumba
járhattam, ahol magyar tanárunk rávilágított arra, hogy milyen gyönyörű
istenes verseik is vannak, még ha politikailag más gondolati világhoz tartoztak is. Egy-egy versben megjelenik Istennel való kapcsolatuk, belső
vívódásuk – ezeket szívesen idézem.
Mikor jön legközelebb Tatára?

Amikor hívnak: akár hétköznap,
akár vasárnap. Igyekszem minden
meghívásnak eleget tenni, mindenhová elmenni, a legkisebb településre is, mivel fontosnak tartom, hogy
mind a papokkal, mind a hívekkel elő
kapcsolatom legyen, hiszen csak így
tudjuk közösen építeni az egyházmegye jövőjét.

Pállné Bodonovich Ágnes

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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S A és a i l áru áz é ítkezése a városköz ontban ata város vezetése in két céggel tele lésfe lesztési egálla o ást kötött a beru ázók
olyan környezetet alakítanak ki a ely az egész város asznára válik agyis ne csak
színvonalas kereske el i szolgáltatások oz utunk ane ko oly infrastrukturális
fe lesztésekkel is gaz ago unk a elyek ozi v ere ényeit elsősorban a közlekedésben tapasztalhatjuk majd.
INTERSPAR
A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a hajdani Tatai Atlétikai Club
pályájának helyén építi új hipermarketjét. A sportegyesület már évekkel
ezelőtt eladta telkét egy vállalkozásnak, amely áruházat tervezett oda.
A gazdasági válság miatt azonban
nem kezdték el a beruházást. A SPAR
tavaly átvette a projektet, és az eredeti tervekhez hasonlót valósít meg,
amelyre még a plázastop előtt kaptak engedélyt. Az áruház mintegy
ötezerkétszáz négyzetméteres lesz,
amelyben az INTERSPAR mellett
14

kétezerhatszáz négyzetméteren
különböző üzletek, szolgáltatók kapnak helyet. A beruházás összértéke
, milliárd forint, amelyet a SPAR
teljes mértékben önerőből fedez. Az
épület kívül-belül környezetbarát
lesz tartószerkezete, a gerendák és a
födémpanelek teljes egészében fából
készülnek, belső technológiája is teljes egészében környezetkímélő lesz.
Továbbá ózonbarát hűtőrendszert és
hűtőajtókat, illetve energiatakarékos LE világítást terveznek. Ideális
hőmérsékletéről padlóba épített hőkezelőrendszer gondoskodik majd,
amelyhez a hűtőrendszerből szár-

TATAI PATRIÓTA
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látványterv: Archicorp Építész Iroda

mazó hulladékhőt használják fel.
A vállalat az új üzletben a megváltozott fogyasztói elvárásoknak
megfelelően bővíti mintegy húszezer termékből álló árukínálatát. Az
új tatai hipermarketben kiemelt szerepet kapnak majd az egészségtudatos táplálkozást elősegítő élelmiszerek, valamint a bio- és diabetikus
termékek.
A bevásárlóközpont mellett négyszázötven férőhelyes parkoló is épül,
ezenkívül elektromosautó-töltőállomás és kerékpártároló is lesz. A gyerekek kedvében is járnak szomszédságában modern, biztonságos játszóteret alakítanak ki.

TATAI PATRIÓTA
fotó: SPAR

A SPAR a városfejlesztési megállapodás keretében vállalta, hogy a
hipermarket biztonságos megközelítése érdekében megújítja és kiszélesíti a Május . úton a Shell benzinkút
és a Keszthelyi út közötti szakaszt,
valamint kanyarodósávot alakít ki,
az autóforgalmat pedig zöldnövény
sávval választja el. A Május . úton
lévő gyalogátkelő is szélesebb lesz,
és új helyre, az újonnan épült kereszteződéshez kerül, továbbá összehangolt lesz a forgalomirányító lámpák
működése is. Az áruház az j út felől
is megközelíthető lesz, valamint az
újonnan épülő városi piac irányából
is.
A bevásárlóközpont, amely az országban a harmincnegyedik INTERSPAR áruház lesz, várhatóan
nyarán nyitja meg kapuit. A beruházással körülbelül hetven új munkahely jön létre. Nem a tatai lesz az
egyetlen új hipermarket hazánkban,
ugyanis a SPAR Magyarország
ban huszonhárommilliárd forintot
fordít fejlesztésekre, ennek keretében nemcsak újakat épít, hanem közel húszat korszerűsít. A cég árbevétele a nyilvános cégadatok szerint
-ban
, milliárd forint volt.
Az osztrák családi tulajdonban lévő
vállalat
óta van jelen Magyarországon.
-ben üzleteinek száma átlépte a félezret, ezek többségét
az anyacég üzemelteti, csupán százharminckilencet működtetnek franchise partnerek. A társaság hazánk
egyik legnagyobb foglalkoztatója.
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LIDL
A Lidl Magyarország Kereskedelmi
Bt., amely szintén régóta tervezi a városban való fejlesztést, június elején
kezdte meg az építkezést a Meridián
üzletház mögötti magántulajdonban lévő telken. Az áruház épülete
modern, egyedi stílusjegyekkel bír
homlokzata szürke színű fémből készül, félnyereg kialakítású tetőszerkezete lesz, amelyet a parkoló felől
magas üveghomlokzat borít majd.
Mivel a vállalat nagy hangsúlyt fektet a fenntartható fejlődésre, korszerű fűtés-hűtés rendszert alakít ki,
amelynek köszönhetően nem bocsát
ki káros anyagot, homlokzatszigetelésével pedig tovább csökkenti az
áruház energiafelhasználását.
négyzetméteres eladótérrel rendelkező belsejét is modern stílus jellemzi majd letisztult vonalak, szürkés
árnyalatok, korszerű hűtők, LE világítás. Az új üzletben a többi Lidl-hez
hasonlóan helyben sütött pékáruval,
változatos és friss zöldség-gyümölcs
kínálattal, friss húsokkal, virágokkal,
mélyfagyasztott termékekkel, illetve
nem élelmiszer árukkal várják majd
a vásárlókat.
Az áruház környezetét is rendezik,
egységes zöldfelületet alakítanak
ki, nemcsak saját telkükön, hanem a
mellette lévő önkormányzati területen is. Száztizenkét férőhelyes parkolóhelyet építenek, amelyet LE -es
lámpák világítanak meg. A biciklivel
érkezőkre is gondolnak, nekik nyolc
kerékpártárolót helyeznek el a bejá16

ratnál. Az üzletet az roszlányi útról
lehet majd megközelíteni. A városfejlesztési megállapodás keretében
a Lidl Magyarország vállalta, hogy a
Május . út és az roszlányi út forgalmas csomópontjában új lámpás
kereszteződést alakít ki, szélesíti az
roszlányi utat, és balra, illetve jobbra kanyarodó sávokat alakít ki a Piac
tér irányába, ezenkívül az j út és a
Fényes fasor találkozásánál körforgalom kiépítéséhez is hozzájárul, valamint felújítja, újraaszfaltozza az áruház beszállítói rámpája felé vezető
szervizutat. Az új üzlet tervek szerint
tavaszától várja a vásárlókat.
A Lidl-t osef Sch arz, a jelenlegi
tulajdonos, ieter Sch arz édesapja alapította
-ben, akkor még
Lidl Sch arz néven szerepelt az
élelmiszerrel foglalkozó nagykereskedelmi hálózat. Az első Lidl üzletet,
amely kezdetben csak három embert

foglalkoztatott,
-ben nyitották
meg
Lud igshafen-Mundenheimben.
A vállalat mára már Európa legnagyobb diszkont élelmiszer-kereskedelmi hálózatává vált huszonkilenc
országban van jelen, üzleteinek száma meghaladja a tízezret, kétszáztízezernél is több dolgozót foglalkoztat,
és több mint száznegyven logisztikai
központból szállít. Magyarországon
-ben nyitotta meg első logisztikai központját Székesfehérváron és
tizenkét üzletét.
-ban és
ben további két logisztikai központot
épített. Azóta is töretlenül fejlődik
nem csak a diszkont szegmensben ért
el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi
láncok között is a legdinamikusabb
növekedést tudhatja magáénak. Mára
százhatvankilenc áruházzal van jelen
hazánkban, és több mint ötezer munkavállalót foglalkoztat, akiknek megbecsülésére kiemelt igyelmet fordít
. március elsejével átlagosan
-kal emelte bolti és raktári izikai munkavállalóinak munkabérét,
így
januárja óta összesen
os béremelést valósított meg. A vállalat évek óta nagy hangsúlyt fektet a
hazai értékekre, a hazai beszállítókra
és termékeikre.
márciusában
elindította a Lidl a magyar beszállítókért programot, majd
-ban a
Beszállítói Akadémia eseménysorozatot. Ennek eredményességét mutatja, hogy mára a Lidl Magyarország
áruházaiban közel
-os a magyar
termékek aránya, így összesen kétezer hazai termék közül válogathatnak a vásárlók.
augusztusában
pedig bevezette a azánk kincsei
új márkanevet, melynek keretében
bővítette termékkínálatát a magyar
konyha legkedveltebb alapanyagai
kerültek a polcokra.
Pá n B
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Család és KarrierPONT Tatán
Munka vagy és család
manapság talán ez a kérdés foglalkoztatja
leginkább a kisgyermekes édesanyákat választaniuk kell-e, vagy össze
lehet-e egyeztetni a kettőt
tthon
kell-e maradnia az anyának, hogy
csak a családról gondoskodjon, vagy
dolgozhat-e a gyermekek mellett
Azoknak, akik az utóbbit választják
anyagi megfontolások miatt, vagy
csak egyszerűen azért, mert vágynak
arra, hogy dolgozzanak, megmaradjanak a dolgozó nő szerepében, számos nehézséggel kell megküzdeniük.
Kezdve attól, találnak-e olyan munkahelyet, amelyik akár részmunkaidőben, akár távmunkában foglalkoztatja őket, és tolerálja, ha kicsit
hosszabb ideig maradnak otthon
betegség miatt, vagy azt, hogy nem
tudnak túlórázni, mert menni kell
a gyerekért. Továbbá a társadalmi
elvárásokkal és a környezet rosszalló pillantásaival is szembe találják
magukat, mert az anyának a gyerek
mellett a helye . Sokan bűntudatot
éreznek amiatt, hogy szeretnének
dolgozni. Van olyan anya, aki abban
teljesedik ki, hogy gyermeket nevel,
és van, aki vágyik arra, hogy emellett dolgozhasson is. A gyermekek
szempontjából vajon melyik a jobb
az az anya, aki kizárólag a gyerekkel
foglalkozik, miközben igénye lenTATAI PATRIÓTA

ne rá, hogy dolgozzon, vagy az, aki
időnként dolgozik, teljesebbnek éli
meg életét, és jobban tud összpontosítani a családjára Sok nőt ugyanis
feltölt, hogy újra dolgozhat, még akkor is, ha küzdelemmel jár a kettő
összeegyeztetése. Az volna ideális,
ha minden nő szabadon dönthetne
arról, hogy hosszabb ideig otthon
marad-e, vagy szülés után hamar,
akár csak részmunkaidőben visszamegy dolgozni, és ehhez megkapna
mindenfajta segítséget az államtól
és a munkaadójától. A kormány legújabb intézkedése most ebben nyújt
segítséget a nőknek, nem titkolva
annak családpolitikai következményeit. A család és a munka megfelelő összeegyeztetése ugyanis növeli
a gyermekvállalási kedvet, ez pedig
pozitív hatással van az ország népességének növekedésére. Mintegy ,
milliárd forintos uniós forrásból támogatják a nők elhelyezkedését és
rugalmas foglalkoztatását. Erre azért
is van óriási szükség, mert
óta
ugyan kétszázhetvenezerrel nőtt a
foglalkoztatott nők száma Magyarországon, a - éves nők körében
pedig huszonötezerrel, a kisgyermekes anyáké nemzetközi összehasonlításban azonban még igen alacsony.
-ban a gyermekek nevelése
mellett részmunkaidőben dolgozó

nők aránya
,
volt, miközben
az uniós átlag ennek négyszerese,
, . A kormány programja keretében országszerte hat regionális és
hetvenegy helyi Család és KarrierP NT-ot hoz létre, ahová nemcsak a
szülés után a munkaerőpiacra viszszatérni vágyó nőket, hanem a gyermekvállalás előtt állókat is várják. A
centrumok helyi szinten nyújtanak
majd segítséget a nők rugalmas foglalkoztatásához, képzéseket, tanfolyamokat szerveznek, összekötik a
munkavállalókat és a munkaadókat.
A központok működéséhez szükséges szakmai támogatást a Családbarát rszág Nonpro it Közhasznú Kft.
biztosítja, amely különböző tananya-
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gokkal segíti a munkaerő-piaci reintegrációt, illetve a munka és a magánélet összeegyeztetését.
Tatán is létrejön Család és KarrierP NT, ugyanis a Tatai Közös nkormányzati ivatal a Fiatal Családosok
Klubjának Egyesületével FICSAK
sikeresen pályázott a ők a családban és a munkahelyen című felhívásra. sszesen
,
millió forintot
nyertek el arra, hogy könnyítsék Tata
térségében a nők munkába való viszszatérését, atipikus foglalkoztatását,
és helyi megoldásokkal és együttműködésekkel segítsék a család és
munka összeegyeztetését. Fő célkitűzésük, hogy javuljon a nők munkaerő-piaci helyzete, a családok anyagi helyzete, illetve a kisgyermekes
anyák társadalmi presztízse.
A projekt konzorciumban valósul
meg, a hivatal vezetőként, a Fiatal
Családosok Klubjának Egyesülete
pedig aktív partnerként vesz részt
benne. Rajtuk kívül Neszmély Község
nkormányzata, a Tatai Roma Nemzetiségi nkormányzat, a Magyary
oltán Népfőiskolai Társaság, a Pro
otis Egyesület, valamint a Természetes letmód Alapítvány is csatlakozott az együttműködéshez.
A Piarista Rendházban létrejövő
információs és szolgáltató központ
tanácsadással pl. jogi, mentálhigiénés , formális és nem-formális képzésekkel, fejlesztésekkel, felkészíté-

sekkel, valamint egyéb támogatást
biztosító lehetőséggel várja majd az
érdeklődőket. Mivel a munkaerő-piacra visszatérni vágyó nők esetében
a munkavállalás egyik legfőbb akadálya a szükséges kompetenciák hiánya, ezért igényéhez szabottan, részben a Családbarát rszág Nonpro it
Közhasznú Kft. által kidolgozott tanagyagokon alapuló oktatással fejlesztik majd az atipikus munkavállalást lehetővé tevő kompetenciákat
úgy, mint a számítógép-használatot
különös tekintettel a távoli munkát
lehetővé tevő programokra. Tanítják
majd a távmunkához szükséges környezet kialakítását, illetve a munka
és magánélet közötti egyensúly megteremtését is, de lesz önismereti tréning, idő- és költséggazdálkodási, valamint nyelvi képzés. A központban
játszósarkot is kialakítanak, a képzések alatt pedig gyermekfelügyeletet is biztosítanak majd. Ezenkívül
előadásokat, klubokat szerveznek,
valamint folyamatos online hozzáférést biztosítanak azoknak, akik nem
rendelkeznek megfelelő informatikai
háttérrel.
A nők munkaerő-piaci helyzetének
javításába természetesen a munkáltatókat is bevonják. Nekik is tartanak
képzéseket, illetve szemléletformáló
rendezvényeket, amelyek során bemutatják a helyi és a nemzetközi
atipikus foglalkoztatási modelleket

részmunka, távmunka, önfoglalkoztatás, bedolgozás, egyszerűsített
vagy alkalmi munka, job sharing,
munkaerő-kölcsönzés stb. , az általuk elérhető termelékenység növekedést és költségcsökkenést, vállalkozások jó gyakorlatait, valamint a
hazai jogszabályi környezetet. A projekt során húsz munkáltatóval kötnek együttműködési megállapodást,
amely alapja lehet az atipikus foglalkoztatás térségi szintű elterjesztésének, ugyanis jó példájuk által más
vállalkozások is tapasztalatot szerezhetnek ennek verseny- és működési
hatékonyságjavító képességéről. A
Család és KarrierP NT egyfajta közvetítő szerepet is betölt majd a munkavállalók és a munkáltatók között,
például internetes portált működtet
majd, ahová a munkáltatók fel tudják
tenni ilyen jellegű álláshirdetéseiket.
A projektben részt vevők célja a
nők megbecsülésének, munkaerő-piaci helyzetének javításán túl, olyan
kapcsolati háló kialakítása, amelyben aktívan részt vesznek a helyi
önkormányzatok, a civilek, a munkáltatók, érdekvédelmi szervezetek,
a sajtó képviselői, valamint a lakosság, és képes arra, hogy a három éves
program után is működjön. A tatai
központ már a nyár folyamán várja
az érdeklődőket.
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Interjú Király Nórával, a Fiatal Családosok Klubjának alapítójával
A Tatai Közös Önkormányza
ivatal a
s lád n és
n
ly n
cí
ro ekt ét konzorciumi partnerével, a Fiatal salá osok Klub ának
gyes letével
SAK valósít a eg A
SAK k ldetése a családi lét szépségeinek hangsúlyozása.
isznek abban ogy a fér
és a nő egy ás elle
elkötelező ése való i érték, a gyerek pedig maga
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a cso a Szerint k olyan
csalá okra van sz kség
a ol in két sz lő tel es
érték tagként vesz részt
nemcsak a gyermekek nevelésében, hanem a család anyagi biztonságának
előtere tésében all ák
hogy a család alapját nem
ké ez e olyan o ell
a ely ne biztosít a az
anyáknak a unkaerő- iaci reintegráció le etőségét. Kiemelt feladatuknak
tart ák a csalá ala ítás
előtt álló atalok egszólítását félel eik eloszlatását isz ők ár tu ák
egéri belevágni
MIKOR ÉS MILYEN ÉLLAL ALAPÍTOTTÁK A FI SAK-OT?
A Mindennapok Női Szemmel
Egyesülettel egy időben alapítottuk három éve. Tizenkét éve vagyok
önkormányzati képviselő, munkám
során rengeteg családos anyuka,
apuka, nagyszülő keresett már meg
különböző problémákkal. t gyermek édesanyjaként rendszeres látogatója vagyok az óvodának, iskolának, egyéb gyerekekkel foglalkozó
intézményeknek, közösségi házaknak, játszótereknek, ahol szintén
rengeteg szülővel kerültem kapcsolatba, és azt tapasztaltam, hogy komoly igény volna egy klubra, amely
összefogja a családosok érdekeit,
segíti őket, különböző programokat,
fórumokat szervez. Egyesületünk
egyik fő célkitűzése összhangban a
kormány családpolitikájával , hogy
több gyermek szülessen Magyarországon. Azt gondolom, nekünk
nőknek, családanyáknak, gyermeket
nevelőknek nagy felelősségünk van,
példát kell mutatnunk a iatalabb generációnak, hogy milyen csodálatos
a családos lét, és attól még, hogy valakinek gyermeke születik, nem lesz
TATAI PATRIÓTA

vége az életének, továbbra is tud dolgozni, szórakozni, sportolni. Az évek
alatt rengetegen csatlakoztak hozzánk. övőbeni terveink között szerepel a szervezetépítés, hiszen minél
több tagszervezetet szeretnénk létrehozni vidéken. Nyíregyházán már
meg is alakult egy. Reméljük, sok helyen lesz még az országban, így Tatán
is.

mi ugyanis közvetlen kapcsolatban
állunk a családokkal. Rendszeresen
meghívnak minket különböző egyeztetésekre, fórumokra, megkérdeznek
bennünket bizonyos témákban.
SZÁMOS NAGYSZABÁSÚ RENDEZVÉNY KÖTŐDIK EGYESÜLETÜKHÖZ. MELYEK A LEGNAGYOBBAK?

HOGYAN TUDJÁK KÍVÜLRŐL SEGÍTENI A KORMÁNY SALÁDPOLITIKÁJÁT?

Minden évben megszervezzük
adventi jótékonysági vásárunkat,
amely hatalmas összefogás eredménye, több mint hatvan civil szervezet
vesz részt benne. Mindenki elkészíti
saját portékáját, és a vásár keretében
értékesítjük azokat. A teljes bevételt, két-három millió forintot pedig
felajánljuk valamilyen jótékonysági
célra, például a koraszülöttek javára,
vagy éppen a leukémiás, daganatos
gyerekek gyógyulásáért. Idén a halláskárosultakat szeretnénk támogatni a befolyó összegből. Másik nagy
kezdeményezésünk az Egészségpart,
ugyanis fontos célunk az egészséges
életmód népszerűsítése. a a szülők
makulátlan egészségnek örvendenek, mindketten ittek, jó a közérzetük, boldogok, kiegyensúlyozottak,
akkor sokkal inkább vállalják a többedik gyermeket, ellentétben azokkal, akik mindenféle betegségben
szenvednek, dohányoznak, isznak,
el vannak hízva, utálják az életüket.
Ezenkívül minden évben nőnapi
konferenciát is szervezünk, a Ringató Egyesülettel karöltve az anyák
napjáról is megemlékezünk. Az apák
napjáról sem feledkezünk meg, hiszen ők a család másik legfontosabb
pillére.

Elsősorban kommunikációval. Az
elmúlt nyolc évben olyan hatalmas
dolgok történtek a családpolitika
terén, mint soha azelőtt. Reméljük,
folytatódik ez a trend. Az anyagi támogatás mellett azonban fontos az
eszmeiség és a lelki segítség. Ebben
a civilszervezetnek van nagy feladatuk és felelősségük. Vonzóvá kell
tennünk a családot, és támogatnunk
kell a gyermeket vállalókat. Például
azokat, akik bizonytalanok, hogy legyen-e gyermekük, vagy vállalják-e
a másodikat, a harmadikat stb. a
példát tudunk mutatni, óriási eredményeket érhetünk el. A Család- és
I júságügyért Felelős Államtitkárság
nagyon nyitott a civilek véleményére,

Manapság az egyik legnagyobb
problémának a nők atipikus foglalkoztatásának hiányát tartjuk. Ez komoly akadálya a gyermekvállalásnak
is, hiszen sok nő azért nem vállal
gyermeket, mert fél, hogy véget ér a
karrierje. a pedig több gyermeket
szül, hosszú időre kimarad a munkából, s ez olyan hátrány, amelyet
nehezen tud behozni, ha egyáltalán
vissza tud menni dolgozni. Sokan
azért se tudnak visszatérni, mert a
gyermekek mellett lehetetlen nyolc
órás munkát vállalni. Ezért azon fáradozunk, hogy elterjesszük a nők

SOK SALÁDDAL FOGLALKOZÓ IVIL SZERVEZET VAN MAGYARORSZÁGON. MIBEN KÜLÖNBÖZIK A
FI SAK A TÖBBITŐL?
Minden egyesület másokat szólít meg, mások érdekeit képviseli,
például a Nagycsaládosok rszágos
Egyesülete a három és annál több
gyermekes családokét. Mi nem szerettük volna ennyire szűkíteni a kört,
már annak örülünk, ha valaki egy
gyermeket vállal, hiszen Magyarországon jelenleg ,
a születési
ráta, vagyis a kettőt sem éri el. Ez
azonban nem elegendő ahhoz, hogy
meginduljon a demográ iai növekedés. Vannak olyan civil szervezetek
is, amelyek a hátrányos helyzetűeket
támogatják, míg mások az egyszülős
családokat, mi egyfajta trendiséget
szerettünk volna behozni, megmutatni a iataloknak, hogy nem ördögtől való, hanem csodálatos dolog
gyermekekkel családban élni. ó kapcsolatot ápolunk a többi egyesülettel,
közös programokat szervezünk, nem
konkurálunk, együtt, összefogva dolgozunk a családok érdekében.

TATÁVAL KÖZÖSEN NYERTEK A
NŐK A SALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN . PÁLYÁZATON. HOGYAN
KERÜLTEK KAP SOLATBA?
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PORTA
atipikus foglalkoztatását.
tavaszán láttuk meg az Európai nió felhívását. Egyből felcsillant a szemünk,
mintha csak ránk írták volna ki, pont
arról szól, amivel mi is foglalkozunk.
Mivel Budapest nem vehetett részt
a pályázaton, vidéki partnereket
kerestünk, olyan városokat, köztük
Tatát, amelyekről tudtuk, hogy elkötelezettek a családok iránt. Tata
tárt karokkal fogadott bennünket,
közösen megírtuk a pályázatot, nyár
végén értesültünk arról, hogy nyertünk.
KINEK MI A FELADATA A PROJEKTBEN?

A tatai hivatal dolgozza ki a Család
és KarrierP NT működési modelljét, felel annak üzemeltetésért, valamint gondoskodik a képzésekről.
A mi feladatunk a kommunikáció. A
szemléletformálásban veszünk részt,
melynek alapját a szakértőink által
kidolgozott anyagok képezik. Természetesen ezeket a helyi igényekhez
igazítottuk.
NEM SAK A TATAI SALÁD ÉS
KARRIERPONT-OT SEGÍTIK MUNKÁJUKKAL, HISZEN TÖBB TELEPÜLÉSSEL KÖTÖTTEK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÉS
PÁLYÁZTAK KÖZÖSEN. MIBEN KÜLÖNBÖZNEK MAJD AZOK A ENTRUMOK, AMELYEKBEN ÖNÖK IS
RÉSZT VESZNEK?

rszágosan hetvenegy központ
jön létre, mi tizenegyben vagyunk
partnerek, többek között Várpalotán, Egerben, Füzesgyarmaton, Nyíregyházán. Minden centrum a helyi
igényekhez igazodik, ugyanis az ország nyugati részén, ahol bőven van
munka, más a probléma, míg a keleti
országrészben komoly munkahelyhiány van. Van, ahol elsősorban a gyesről visszatérő anyákat kell segíteni,
míg máshol a nyugdíj előtt álló nőket. Kommunikációnkkal, programjainkkal segítünk mindenhol, igyekszünk belevinni saját és családjaink
tapasztalatait.

tókat és a munkavállalókat. Ehhez
a Családbarát rszág Nonpro it Kft.
készített szakmai anyagokat, amelyek számos külföldi példát, kutatást, statisztikát tartalmaznak. Programjainkkal egy kis rugalmasságra
szeretnénk felhívni a munkáltatók
igyelmét. Arra, hogy ne ragaszkodjanak ahhoz, hogy a gyesről visszatérő anyuka reggel nyolctól este hatig
bent legyen, miközben tíztől háromig
is dolgozhatna, és este fektetés után
is tudna még egy-két órát, hogy behozza a lemaradást.
ÖN SZERINT MI NEHEZÍTI LEGJOBBAN A NŐK MUNKAERŐ-PIA RA
VALÓ VISSZATÉRÉSÉT?

A kötött munkaidő. A magyarországi munkáltatók körében nem bevett gyakorlat a rugalmas foglalkoztatás. Ezt kellene elterjeszteni, hogy
ne csak nyolc órás munka létezzen,
mert az anyukának lehetetlen feladat, izikailag sem fér bele, hogy
elvigye a gyereket oviba, iskolába,
nyolc órát dolgozzon, majd négyre
érte menjen, különórára vigye, és
emellett háztartást is vezessen. Komoly szemléletváltásra van szükség,
amely hosszú folyamat.
ÖT GYERMEK ÉDESANYJA, ÚJBUDA ALPOLGÁRMESTERE, A FI SAK
ALAPÍTÓJA, EZENKÍVÜL SZÁMOS
IVIL KEZDEMÉNYEZÉS KÖTŐDIK A NEVÉHEZ. HOGYAN TUDJA
MINDEZT ÖSSZEEGYEZTETNI?

Folyamatosan zsonglőrködöm, de
szerencsére rugalmasan tudom beosztani az időmet, mivel jbuda nkormányzata abszolút családbarát
munkahely. Igyekszem úgy szervezni
a napomat, hogy a délutánt a gyerekekkel tudjam tölteni, az elmaradt
munkát pedig fektetés után végzem
el.

MIVEL BÁTORÍTANÁ AZOKAT AZ
ÉDESANYÁKAT, AKIK SZERETNÉNEK KISGYERMEKÜK MELLETT
DOLGOZNI, DE FÉLNEK ATTÓL,
HOGY NEM TUDJÁK MAJD ÖSSZEEGYEZTETNI A MUNKÁT ÉS A SALÁDOT?
Merjenek segítséget kérni a nagyszülőktől, bébiszittertől, a családtól,
barátoktól. Azt tapasztalom, hogy
sokan nem kérnek, mert méltóságon
alulinak gondolják, egyedül akarnak
mindent megoldani. A nő dönti el,
mit szeretne. A
óta bevezetett
G E Extra lehetővé teszi, hogy az
anyának akár négy, hat vagy nyolc
órában megy vissza dolgozni nem
kell lemondania a G ES-ről, G E ről. A munka és a család összeegyeztetését hamar megtanulja az ember,
mert minden perc számít, jól kell beosztani az időt.
Ak

k

l

Pá n B
ó a fotóa

n

m

h Ágnes
ól alók

MILYEN PROGRAMOKKAL KÉSZÜL
A FI SAK?

A pályázat pontosan meghatározza, milyen érzékenyítő programokat
kell szerveznünk, milyen rendezvényeken hozzuk össze a munkálta20
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a tatai

r ra almi örtöne
a a Fellner akab építette hídon,
a buszvégállomás felől sétálunk be a
vár területére hamar feltűnik bal kéz
felől egy kőfallal elkerített, elzárt terület, amelyet a nagyközönség előtt csak
esetenként nyitott meg a múzeum.
Az egykori L alakú épületet több
részre osztva alakították ki. A hoszszanti rész párhuzamos volt az
árokkal, míg a rövidebb szára arra
merőleges. A hosszanti épület első
helyiségében a strázsák kaptak helyet, akik a vár bejáratát felügyelték,
a fegyvereiket is itt tárolták. E mellett
állt a porkoláb szobája, aki a rabokra
felügyelt. Innen nyílt végül a siralomház, az áristom. Szűk folyosóból nyílt
négy különálló cella, mindegyiknek
egy-egy ablaka volt. A folyosóról keskeny lépcső vezetett a pince részre,
ahol három levegőtlen helyiség fogadta vendégeit . A rab asszonyok helyét
egy
-ból fennmaradt alaprajz
mutatja, ők némileg kényelmesebb
helyre, az L alak rövidebb szárán lévő
három helyiségbe kerültek. A zárt udvaron található még egy kápolna is.
Ezen a kis területen tehát a
.
század folyamán
a kor szokásainak megfelelően
az Eszterházy
család uradalmi börtönt építtetett.
A tata-gesztesi uradalom jobbágyai
ugyanis a gróf bírói széke, az úriszék
fennhatósága alatt álltak. gy az ítéletek végrehajtása érdekében az uradalomnak börtönre is szüksége volt.
Sokszor együtt raboskodott az ítéletre
váró és az elítélt.
Milyen rabok, bűnözők kerültek
ide A - . századból nem maradtak fent statisztikák, hogy az elítéltekről teljes képet kaphassunk, ezért
csupán néhány adatból lehet következtetni a rabokra. A . század elején
az uradalmi börtönökbe az alábbi bűnösök kerültek gyilkos, rabló, tolvaj,
marhatolvaj, vérengző, gyermekvesztő, paráznasági vétkes, pénzhamisító,
pincetörő, gyújtogató, istenkáromló,
rendháborító, orgazda, úti levél nélkül kóborló, gyermekgyilkos. A tatai
uradalmi börtönben
- -ben hu-
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szonkét fér i s öt nő raboskodott, leginkább tolvajlás miatt ültek. Amennyiben a komáromi börtönök megteltek
ez ritkán fordult elő a tatai tömlöc
nyújtott átmeneti otthont az elítélteknek, akiket vasra verve szállítottak
át Komáromból.
A tatai uradalmi börtönben a jelenlegi kutatások alapján
kevés
súlyos esetről van tudomásunk. Egy
emelkedik ki az esetek sorából
.
július -án, miután évre, valamint
évente
botütésre ítélték a bodajki
származású Kaskerga ánost, a börtönben megtámadta Seregél y es
Miklós hajdút és halálosan megsebesítette. A dulakodásban a hajdú
meglőtte a rabot, így végül mindketten még aznap elhaláloztak. alálos
ítéleteteknek nem sok nyoma maradt
talán azért is, mert ilyen súlyú bűntettek nem voltak gyakoriak.
ban április -én a sági származású,
Németh László nevű takácsot fejezték
le, aki két másik bűntársával saját nejét akasztotta föl.
Az uradalmi börtönben kaptak
szállást a vizsgálati fogság idején
is. Ritkán fordult elő, hogy több évre
zárták el a rabokat. A szabadságharc
előtti években Komárom megye egészében az elítéltek
-a kapott egy
évnél hosszabban tartó büntetést.
Nemcsak magán elzárással büntették
a gonosztevőket, hanem testi büntetéssel vagy élelmi elvonással is.
A rendszer mindenesetre eredményesen működhetett, hiszen a rabok
-a volt visszeső, s csupán , -a
többszörösen visszaeső. Talán a börtönben történt halálesetek
miatt
is kezdtek nagyobb igyelmet fordítani a rabok izikai állapotára. A testi
fenyítések és a büntetés végrehajtása
előtt a megyei orvos megvizsgálta az
elítéltet, s nem egyszer egészségi állapota miatt nem engedélyezte azokat.
A mai fogalmaink szerint így is meglepően gyorsan adtak ki engedélyt
botozás végrehajtására „… a Tatai
várban raboskodó Csapuha Annát mai
nap orvosilag megvisgálván, ugyan
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annak egiségbeli állapotát ide értvén
terhes állapotát is - , jó karban lenni
láttam.”
A reformkor idején a büntetés végrehajtásnak két fő típusa volt, a magány-rendszer és a hallgató-rendszer
ahogyan Szemere Bertalan az első
felelős magyar kormány belügyminisztere nevezte. A magány-rendszerben a rabot teljesen elkülönítették,
elzárták, csupán az elvégzett munka
jelenthetett büntetési idején változatosságot. A hallgató-rendszerben a rab
nappal közműhelyekben dolgozott,
ahol hallgatásra kényszerítették. E
büntetési típusnál gyakran használták
a különböző fegyelmezési eszközöket
korbács, izikai bántalmazás . Emiatt
vegyes rendszert preferáltak, melynek
során éjjel elkülönítve voltak a rabok
a súlyosabb bűnelkövetők természetesen folyamatosan , de nappal különböző munkát végeztek együtt. Ebben
az időben fontosnak tartották, hogy
a rabok dolgozzanak, egyrészt azért,
mert „a munka által a henyélés elkerültetik, mely minden rossznak kútfeje”,
másrészt a fogvatartottak költségei is
alacsonyabbá váltak.
Tatán is vegyes rendszer lehetett,
erre utal az alábbi eset is.
augusztusában a mai Fürdő utcában
nagy lármára igyelhettek fel a tataiak hat rab fér i verekedett össze, s a
felügyeletükre kirendelt strázsa őr
csak a botjával tudta szétválasztani a
rendbontókat. Az eset kivizsgálásának
köszönhetően bepillantást nyerhetünk az egykori rabok mindennapjaiba. A verekedés helyszíne nem a
börtön volt, hanem a nyílt utca, ahol
a rabok dologban voltak, vagyis az
uradalom hasznára dolgoztak. Ilyen
alkalmakkor a városlakók is kérhettek bizonyos feltételek mellett segítséget. A vallomásból kiderül, hogy
két rab az előző napon egy tatai aszta-
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los mester kérésére egy követ hozott
be az utcáról az udvarába, amiért ő
öt Gross -t garast adott nekik. A
tanúvallomások kiemelik, hogy Panyi Ferkó
visszaélve testi erejével
rabtársait folyamatosan inzultálta,
provokálta. A rabok ezt bevallásuk
szerint többször jelentették a hadnagynak, aki az esetig nem tett semmit. A fogvatartottaknál a pohár akkor
telt be, amikor Panyi nemcsak, hogy
nem osztotta meg társával a kő szállításáért kapott pénzt, hanem „Basom
a császári teremtésteket” császárpártinak gúnyolta rabtársait, akik erre
puszta kézzel nekiestek. A vizsgálat
fényt derített arra is, hogy egy rab aszszony, a szőllősi ani Eörse jó barátságot ápolt Panyival, s hogy kedvében
járjon, iával esténként pálinkát hozatott be a várudvarba, amit egy megbeszélt helyre tett le, hogy Panyi reggel
magához vehesse az italt. Mindez arra
is felhívja a igyelmet, hogy kisebb
bűneseteknél a rabok őrzése nem volt
olyan szigorú, ahogy azt ma feltételeznénk. Az eset ítélete is tanulságos. Bár
a puszta kézzel történő verekedést
nem tartották az uradalom tisztviselői
súlyosnak, az abban résztvevő rabokat huszonnégy órás elzárásra ítélték,
hogy „ne gondolják, hogy ez szabad”.
Panyi Ferkót büntetése végéig lecsukták és semmilyen munkára nem engedték ki. ani Eörzsét megfeddték,
iát kitiltották a várból, illetve ismételt
kihágásért mindkettőjüknek korbácsolást helyeztek kilátásba. Ez a fajta
fegyelmezetlenség nemcsak a raboknál fordult elő.
-ben egy vizsgálat
során kiderült, hogy a porkoláb nemtörődömsége majdnem a rabok szökéséhez vezetett. „Várbeli Porkoláb Gáspár Josef a Borivásnak adván magát, és
több ízben tapasztaltattván abban is,
hogy a Raboknak alattomosan Pálinkát, Sert, és Bort is hordogatott, és boros fővel lévén, a aboknak éjjeli el csukásokra nem ügyellett ” A tisztiszéki
vizsgálatára azért került sor, mert
hanyagsága miatt a „legbűnösebb rab”
három társával majdnem megszökött,
ugyanis részegsége miatt nem csukta be az ajtót. A porkolábot azonnal
kirúgták, és a várból is kitiltották. A
kor gondolkodásának megfelelően az
utódjának már megemelték a izetését, hogy rendes munkát végezzen, továbbá vezetőjének is előírták, hogy az
„jobban szemeskedjen, utána lásson az
éjszakai el csukásoknak maga is véletlen visgálja éjszakánként a tömlőcöket,
és ne tsak az alattvaloira bizza”.
A reformkor nagy vívmányaként javító célból biztosították a raboknak az

egyházi tanítást. A kortárs gróf ichy
dön szavaival „a lelkészek hozzájárulása enyhité a büntetés szigorúságát,
mert a vallásbeli oktatás egyedül az, mi
fentarthatja a rabnak a hozzákapcsolt
munkával morális állapotját.” Ezért
-ben a gróf a tatai plébánián egy
második káplánságot hozott létre fő
feladatául téve, hogy „a várbeli tömlöcökben sínylődő rabok gondosabb lelkipásztorkodásban részesülhessenek...”
Minden vasár- és ünnepnapon a rabok
kápolnájában misét mondjon, valamint a mise alatt vagy mise után tartson keresztény tanítást vagy alkalmi
szentbeszédet, továbbá alkalmas időben és módon külön is oktassa a rabokat. Ezen felül a gróf a börtönépület
udvarán megfelelő kápolnát építtetett.
Ez utóbbi olyan jól sikerült, hogy a vár
körül élők inkább ide jártak misére,
mint a főtéri templomba. Attól félvén,
hogy ez a rabok „ájtatosságát” gátolja,
a gróf kivitette a székeket a kápolnából, és megtiltotta, hogy oda másokat
is beengedjenek.
-ban az úriszék
eltörlésével megszűnt az uradalmi
börtön és a második kápláni állás is.
A szabadságharc leverését követően
rövidebb ideig még dolgoztak rabok a
falak között, de a kiegyezést követően
már csak a komáromi börtön zsúfoltságát enyhítették ideiglenesen Tatán.
-ben az uradalom több kikötést
is tett ezzel kapcsolatban „hogy lovat,
tehenet, barom it, vagy sertést azon
helyiségben tartani vagy tűzvészt és
bűzösséget okozó tárgyakat lerakni
megnem engedtetik és a tisztaságra ügyelni különösen kiköttetik, - netalán holtakat, vagy ragályos betegeket
oda helyezni pedig semmi szín alatt
meg nem engedtetik.”
Végül a . század végén már gazdasági funkciókat láttak el az épületek,
majd restaurátorműhelyt alakítottak
ki. Az épületegyüttes a szűk terek miatt jelenleg szabadulószobaként üzemel, az eredeti részek meghagyása
mellett.
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Magyary Zoltán és
felesége, Techert
Margit
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magyary zolt n sza mai és
t om nyos m n ss ga
agyary oltán neve in en bizonnyal is erős a tataiaknak bár leginkább a közigazgatás ter letén tevékenyke ők is erik unkásságát és allanak róla na
int na Ki is volt ő való ában és i in ent köszönet nk neki r e es bővebben szólnunk róla
Magyary oltán a magyar közigazgatás-tudomány kiemelkedő alakja,
tudós, egyetemi tanár
. június
-én született Tatán. Szülőháza a
Bercsényi utca . szám alatt található, ahol tábla is őrzi emlékét. Katonatiszti családban született, s mivel
édesapja hivatása miatt Budapesthez
kötődött édesanyja tatai lány volt , ő
is ott végezte iskoláit a piarista gimnáziumban érettségizett,
-ben
államtudományi diplomát,
-ben
jogtudományi doktorátust szerzett.
Miniszteri tanácsosként, kormánybiztosként dolgozott.
-tól a Pázmány Péter Tudományegyetemen
tanszékvezető.
-ben az egyetem
keretein belül létrehozta a Magyar
Közigazgatás-tudományi Intézetet,
amelynek igazgatói feladatait is ellátta.
„Életműve, sokoldalú egyénisége jelen van szellemi életünkben: az általa
elindított új minőségű tudományos
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gondolkodás folytatódott és elvezetett
közigazgatás-tudományunk mai eredményeihez is. Munkássága sokrétű: a
közigazgatás tudományos kutatásán,
a közigazgatási gyakorlati kísérleteken túl a szellemi élet számos szegentumában indított el folyamatokat,
adott ösztönzést, így többek között
hozzájárult Tata, a tatai táj alakításához, fejlesztéséhez is. Magyary Zoltán
irodalmi művei, szakmai, közéleti tevékenysége azonban a közigazgatás-tudományt lényegesen meghaladják,
más tudományágakra, a társadalom
szellemi életének széles körére kiterjedtek. Ösztönözte és szervezte a közigazgatás-tudománnyal összefüggésben a szociográ iai, etnográ iai, gazdaságföldrajzi és más kutatásokat,
amelyek eredményeként nemcsak e tudományágak fejlődtek, hanem a nemzetközi önismeret is gyarapodott. A
közoktatás-politika, a tudománypolitika tudományos megalapozásában is

számon tarthatjuk, és e tevékenysége
eredményeként az említett területeken
a gyakorlatban is eredmények születtek Tata és a tatai térség fejlődésének
kiemelkedő szakmai ösztönzője ő ma is
mindazokban a művekben, amelyeket
az általa vezetett intézet megalkotott,
és amelyek napjainkban is folytatódtak”
fogalmazta meg r. Berényi
Sándor professzor emeritus, az MTA
doktora.
Magyary oltán
-ben elevenítette fel a kapcsolatot szülővárosával,
amikor gyakorló terepet keresett
átfogó tudományos vizsgálatához,
amelyre a régi Tatai járást találta a
legalkalmasabbnak. Ezek a kutatások elsősorban a közigazgatás helyzetének feltárására fókuszáltak, de
megmutatták a két háború közötti
Magyarország valós helyzetét, társadalmi és szociográ iai képét is. A
rendkívül sokrétű anyaggyűjtésben,
felmérések készítésében munkatársa
volt dr. Kiss István közigazgatás- és
társadalomtudós, akivel együtt alkotta meg A közigazgatás és az emberek című nagy ívű munkáját, amely
-ben jelent meg. Miért épp erre a
vidékre esett a választása Mivel megyénk földrajzilag nagyon változatos,
a birtokrendszer úgyszintén, minden
nemzetiség és vallási felekezet képviselteti magát. Magyary sokféle gazdaTATAI PATRIÓTA
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sági, természeti és település-földrajzi
adottsággal találkozott itt. Választásában szerepet játszott Budapest közelsége is, valamint Dr. Reviczky István
tatai főszolgabíró kézséges együttműködése a kutatásban.
Kiss Istvántól tudjuk, hogy Magyary
tatai munkáját diákszövetség létrehozásával kezdte meg. Mivel ő is egykor
piarista diák volt (bár nem Tatán),
1933-ban megalapította a Tatai Piarista Diákok Budapesti Szövetségét,
azzal a céllal, hogy az arra alkalmas
diákoknak budapesti kollégiumi elhelyezést biztosítson, és bevonja
őket munkájába, hogy azok a helyi
problémák megoldásában szülővárosuk segítségére lehessenek. Legfőbb
célkitűzése volt, hogy a Tatai járást
mintajárássá fejlessze, olyan járássá,
amelyben „a közigazgatásnak nincs
adóssága az emberekkel szemben.”
Egyébiránt pedig Tata jelentőségét,
idegenforgalmi vonzerejét kívánta
növelni. Eszközei azonban meglehetősen korlátozottak voltak, ám jó
rábeszélő-képessége és kapcsolatai,
valamint saját anyagi forrásai igénybevételével sikerült elérnie például,
hogy a Haranglábat órával és emléktáblával lássák el. A közigazgatás fejlesztésének egyik nagy mérföldköve
volt, hogy sikerült a belügyminiszter
engedélyét megszereznie Tata és Tóváros egyesítéséhez. Nevéhez fűződik
a tóvárosi községháza egészségházzá
való alakítása és az Új út kiépítése,
ezzel egy időben pedig egy városrendezési terv elkészíttetése. Neki
köszönhetjük, hogy elkészült a Tatai
járás részletes talajtérképe is, így a
növénytermesztési irányokat a talajszerkezet figyelembevételével lehetett meghatározni. Magyary Zoltán
különösen nagy gondot fordított a parasztság előmenetelére: téli gazdasági iskolát, majd gazdasági népiskolát
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hozott létre Tatán (mai Jávorka iskola
„előfutára”).
Kiss István egyik előadásában azt is
említette, hogy „a parasztsággal való
kapcsolat megteremtése érdekében
karolta fel dr. Márkus Jenő tatai református lelkipásztor gondolatát a Tatai
Népfőiskoláról, és tette azt energiájával és szervezőkészségével azzá, amivé
az aránylag rövid idő alatt kifejlődött.”
Ennek eredményeképpen indult el
1940 januárjában Benda Kálmán vezetésével a Tatai Népfőiskola. A mozgalom célja a parasztság öntudatának
erősítése, látókörének szélesítése
volt. A tatai volt az ország első, nem
egyházi szervezésű népfőiskolája,
ahol többnyire olyan helyi és környékbeli jó képességű, fiatal férfiakat
képeztek, akik fogékonyak voltak az
újra, és akik alkalmasak voltak arra,
hogy később falvakat vezessenek, illetve irányítsák a helyi közigazgatást.
Sokféle emberből alakítottak közösséget, hogy megtanulják egymást
tisztelni. Hét tanfolyam indult, a hetediken már nők, asszonyok is részt
vettek. Magyary Zoltán nagyszerű
érzékkel választotta ki a tanárokat:
olyan oktatóktól tanulhattak a diákok, akik egyenrangú félként kezelték
tanítványaikat, s az elméleti tudáson
kívül nagyfokú gyakorlati ismeretekkel is rendelkeztek. Ilyen volt a tanfolyamok vezetője, Benda Kálmán is, aki
együtt élt hallgatóival, s kapcsolata a
végzettekkel sem szakadt meg, folyamatosan érdeklődött sorsuk felől.
Magyary Zoltán külföldi tanulmányutakon – Németországban, Olaszországban, az Egyesült Államokban
és a Szovjetunióban – ismerkedett
meg a különböző országok közigazgatási gyakorlatával, az új irányzatokkal. Mindenhol arra volt kíváncsi,
hogy a jó gyakorlatot hogyan lehetne a magyar közigazgatásba átvenni.
Hangsúlyozta, hogy a közigazgatás az
emberekért van, az embereket kell,
hogy szolgálja. Közigazgatás-tudományi munkásságát megelőzően húsz
évig (1910-1930-ig) a kultúrpolitikában, az akkori Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban tevékenykedett beosztottként és vezetőként
egyaránt. Klebelsberg Kunó kultuszminiszternek közvetlen munkatársa
volt, mondhatni szellemi társa. Sok
ötlettel szolgált a klebelsbergi intézkedések előkészítésében, kidolgozásában. Kiemelt figyelmet fordított a
természettudományokra, különösen
a biológiára, szorgalmazta, hogy több

kutatómunkát végezzenek a magyar
egyetemeken. Kevesen tudják, hogy
annak idején ő hívta haza Szent-Györgyi Albertet Angliából, aki aztán
1937-ben Nobel-díjat kapott.
Magyary Zoltán feleségével, dr.
Techert Margit filozófussal a második
világháború alatt a német megszállás
elől először Tatán, majd Héregen keresett menedéket. 1944 októberében
mindketten nyugatra indultak, ám a
határon visszafordultak: hazaszeretetük nem engedte elmenni őket. A
nyilasok üldözték, ugyanis igényt tartottak volna tudományos ismereteire
a „hungarista állam” kialakításához.
Héregen pedig a szovjet csapatok atrocitásaitól szenvedtek: a szovjet katonák kirabolták őket, lakóhelyükön
garázdálkodtak. 1945. március 24-én
feleségével együtt az öngyilkosságot
választotta. Magyary Zoltán búcsúlevelében így fogalmaz: „A régi világ
összeomlott… Nagyon mély változás
lép a helyébe, amelyet megértettünk
és Feleségemmel együtt készültünk
a nagy feladatra, hogy szerencsétlen
országunk az új világba annak helyes
felismerésével illeszkedjék bele. Az átmenetet a tatai „mintajárásban” akartuk átélni, amelynek fejlesztéséért teljes
odaadással éltem. Fájdalom, a háború
ezt a járást várakozásom ellenére kegyetlenül megtaposta, és itt a tegnapi
napon a lelki megpróbáltatásnak olyan
mélypontjára jutottunk, amely elzárja
az átjutás útját, és elveszi a jövőbeli
eredményes közreműködés reményét.”
Magyary Zoltánt és feleségét a tatai
Környei úti temetőben temették el.
Gyermekük nem volt, Magyary utolsó oldalági leszármazottja 2002-ben
halt meg. Életműve országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő, felbecsülhetetlen értékű megállapításai a
mai napig helytállóak.
1985-ben Bereményi Géza különleges filmet készített A tanítványok
címmel az egykori Magyary-tanítvány, dr. Szaniszló József emlékiratai
alapján. A film Magyary és egyetemi tanítványai munkájába enged
bepillantást Eperjes Károly és Gellei
Kornél főszereplésével.
Magyary Zoltán szakmai és tudományos munkásságának felvételét a tatai értéktárba Keresztesi
József, a Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság elnökhelyettese javasolta
Dr. Horváth Attilának, a Magyary
Zoltán Szakkollégium igazgatójának
ajánlásával.
Szerkesztette: Izsáki Zsuzsanna
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Szokatlan jelenség egy polgári
élettel és kultúrával foglakozó lapban olyan könyvet ajánlani, amelyben a mindennapi élettől látszólag
távol álló szerzetesről szóló visszaemlékezéseket és általa írt szentbeszédeket olvashatunk. Ez az ajánlás
ilyen alkotás. A V
J
OFM
. V
S
címen közzétett szövegeket fáradságos munkával Láng va
és Tremmel ózsef gyűjtötte össze,
válogatta, szerkesztette s gondoskodott a kiadatásról is. Kiadója Tatán
-ben a Szövetség Tatáért
Alapítvány. A nyomdai munkát a
tatai Baráth Nyomda Kft. végezte. A
kötet sikerét bizonyítja, hogy a második kiadásra is vállalkozott az említett alapítvány
.
Mint ahogyan a mesék kezdődnek, úgy indíthatnánk mi is mondanivalónkat
ol volt, hol nem
volt hajdan a tóvárosi kapucinus
templomnak egy kapucinus szerzetes plébánosa… S hogy mégsem ezt
tesszük, annak nagyon egyszerű a
26

magyarázata nem mese az, amiről
a kiadvány szól. Ez a szerzetes valóban működött a jelzett templomban.
Közösséggé szervezte maga körül az
egyházközséghez tartozó hívő embereket, kiszolgálta lelki igényeiket,
sőt a legelesettebbeket, a mindennapi anyagi gondokkal küszködő
legszegényebbeket is segítette úgy,
hogy arról szinte senki sem tudott.
Az emberek hívők és nem hívők
általában tisztelték és szerették,
emléke még ma is elevenen él a városban. A Láng va tollából származó Bevezető és a ános atyát a plébánosi beosztásban követő dr. Szalai
Gábor által közölt Előszó kitér azokra a legfontosabb, ános atyára jellemző életmozzanatokra, amiért az
említett tisztelet és szeretet még ma
is elevenen tartja alakját, noha súlyos betegsége miatt már több mint
tíz éve eltávozott hívei köréből.
A volt tatai és nem tatai hívek,
barátok, közvetlen munkatársak,
katolikusok és más vallásúak, egyházi és világi személyek pl. bencés

szerzetes és városunk polgármestere , idősebbek és iatalok fel-felvillantanak olyan mozzanatokat ános
atya életéből, amelyeket csak tőlük
lehetett megtudni.
e említésre
méltók azok a megemlékező sorok
is, amelyeket a megyei újságban, a
tóvárosi egyházközség periodikájában, a Lutherrózsa c. tatai evangélikus újságban, valamint a temetésén
elhangzott búcsúbeszédekben hallhattunk, olvashattunk.
Az olvasó az említett visszaemlékezésekből olyan papot ismerhet
meg, aki szerette az embereket,
szerette az életet s az élet apró örömeit is. Tudta, hogy a kereszténység
nem a kínok, az állandó fájdalmakkal járó vezeklés vallása, hanem az
örömé is. Sokszor hangoztatta, hogy
a szentek
noha vállalták a rájuk
mért szenvedéseket is, vállukra vették a Krisztus által nekik küldött keresztet az örömöt és a vidámságot
is képviselték a maguk példamutató
életével.
gyancsak tudomást szerezhetünk a kötet olvasásakor arról, hogy
a második világháború után papi
pályára lépőknek nem jelentett életbiztosítást választott hivatásuk és
annak gyakorlása, sokszor a hivatáshoz vezető út is veszélyekkel volt
kikövezve.
a az olvasó a szentbeszédeket
tartalmazó részt is végigelmélkedi,
megtudhatja, hogyan gondolkodott
ános atya a hittel kapcsolatos kérdésekről, s miképpen adta át azokat
a rábízottaknak.
A fentiekben említetteket részletesen olvashatjuk a kiadvány emberközelségű
visszaemlékezéseiben,
bővebb taglalásuk meghaladná egy
könyvajánlás kereteit, ezért ajánlom a kedves olvasóknak, forgassák
olyan szeretettel ezt a gyűjteményes
kötetet, amilyen szeretettel Virág
ános fordult az emberekhez, nem
csak híveihez, hanem mindenkihez,
akár egy hitet vallottak vele, akár
nem.
Biztatásul megismétlem latinul
a jelen ajánlás címében említett
szavakat, amelyeket Szent Ágoston
megtérése előtt a nyitott Szentírás
megpillantásakor hallott

„T o l l e, l e g e !”
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A magyar képzőművészet fájdalmas vesztesége Nagy Katalin textiltervező iparművész halála. Tata
művészeti életének karakteres egyénisége volt, aki szervezőként is sokat
fáradozott, hogy Tata művészeti központtá válhasson. A város adottságai
egészen kivételesek, talán ennek felismerése és egy új, nyitott világ megteremtésének lehetősége, illúziója
táplálta ezirányú törekvéseit. Férjével, Kovács Istvánnal a művészlét
folyamatos kísérletezéseivel, kérdéseivel élt együtt, kapcsolatokat keresett, kiállításokat, művésztelepeket
szervezett, megpróbálta a várost is
a nemzetközi művészeti kontextus
szövetébe bekapcsolni. E tevékeny
és boldog, teljes élet kulisszája volt
a háttérben a szövőszék, amelyen a
lenyűgöző kárpitok születtek.
Nagy Katalin
-ben született
Budapesten.
-ben diplomázott
az Iparművészeti Főiskola textil gobelin szakán.
-től szerepelt
kiállításokon hazánkban és külföldön egyaránt.
-ben telepedett
le Tatán férjével, Kovács István enő
gra ikussal. A következő évek lázas
alkotótevékenysége eredményezte
azt a kárpitsorozatot, amely talán
az életmű csúcsát jelenti. A Street
dimension-sorozat egyik darabját
az Iparművészeti Múzeum vásárolta
meg.
Rendszeres kiállítója volt a szombathelyi textil biennáléknak, megyei
tárlatoknak, részt vett a budapesti
Korniss ezső-emlékkiállításon és
a Ferenczi Noémi-kiállításon. Egyéni kiállítása volt Tatán, Budapesten,
TATAI PATRIÓTA

Stuttgartban és Alkmaarban többször is. Művei közgyűjteményekben
és középületekben gerlingeni házasságkötő terem, Magyar Nemzeti
Bank is megtalálhatók.
-ban elnyerte Komárom-Esztergom megye
művészeti nívódíját,
-ban Tatán az ommage a Vaszary-kiállítás,
majd
-ben a Millenniumi kiállítás díját,
-ben spanyol,
ben svájci,
-ben portugáliai
ösztöndíjat kapott. ól érezte magát
külföldön a művészet közös nyelvét
beszélő társak között, s örömmel tért
vissza mindig Tatára. Itt kezdte meg
-ben a nemzetközi művésztelepek
orkshopok szervezését,
ehhez egy alkalommal konferencia
is társult. Tagja volt a Magyar Kárpitművészek Egyesületének, az AmeriAs

s k l

can Tapestry Alliance-nak és a Művészeti Központok Világszervezetének
orld Residencies Art Centres .
letművének legfontosabb területe a gobelintervezés és gobelinszövés volt. Ezt a fejedelmi műfajt
férjével együtt művelte, hiszen gyakran az ő gra ikáiból készített kartont
szőtte le. Kovács István számítógépes gra ikával és gesztusfestészettel
foglalkozott, az ő festői felületei, lendületes gesztusai, intenzív színei kifejezetten alkalmasnak bizonyultak
a klasszikus, sőt történeti műfajnak
számító, dekoratív falkárpit modern
formanyelvének kialakítására.
-ben készült az a gobelinsorozata, amely úgyszintén formanyelvi újítást jelentett, megújulást nem
csak az ő életművében, de a kár-

27

KULTÚRA

t

pitművészet tendenciáin belül is. A
Street dimension-sorozat ismét nélkülözi, sőt tudatosan veti el a klasszikus hagyományokat, azokkal élesen
szembefordul, viszont együtt lélegta l

28

o

s st

mo t sa

t m s o ka to a a

ak

t s k

zik a képzőművészettel, a kortárs
áramlatokkal. A kárpitokon falrészleteket láthatunk, korunk igénytelen
és eklektikus vizuális környezetének
idézetét, a falragaszokkal teli utca

felületét, méghozzá megtévesztő
valósághűséggel megvalósítva. A
kartont maga a valóság adta, hiszen
az egymás fölé ragasztott plakátok
járókelők által vagy újabb falragaszok miatt szabálytalanul letépett
felületei részleteiben, képi és szövegtöredékeiben őrizték az egykori üzenetek lenyomatát, melyeket ilyenformán spontán módon alakított az idő.
A sorozat nem egyszerűen az utca
művészetének pusztulását, átalakulását mutatta, változatosan dekoratív, kortárs felületek kialakulását,
hanem egy diskurzus kezdetét is a
művészetről. A kor direkt, naprakész
lenyomatai ráadásul darabonként
egy-egy külön kultúrrégiót is képviseltek. A művész abból indult ki,
hogy más a magyarok, spanyolok,
németek plakátkultúrája, vizualitása, más színek köszönnek vissza a
reklámokban, s így még ezek a roncsolt, töredékes struktúrájú felületek
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is vidékenként más-más képi világot
eredményeznek.
A gobelinekkel párhuzamosan a
szövőszékétől távol töltött, külföldi
tartózkodások alkalmával más, kísérleti technikák kerültek látókörébe.
A fonaltól, szövettől nem vált meg,
de egy sérülékeny, gyorsan pusztuló,
efemer anyagot választott alapanyagnak. Papírból készített képeket, no
nem rajzolt rá, hanem például olyan
felületeket hozott létre, amelyeknek
anyagába vegyített, preparált színes
szálakat, csíkokat, s a véletlenre bízta a spontán rajzolat születésével a
műalkotás befejezését. Az első, funkcionális létezésen túli használat után
az eldobott fecnik, forgácsok, lyukasztott darabok új életre keltek és dekoratív elemmé váltak. A művész mintha arra a pillanatra várt volna, amikor
a legkülönbözőbb tárgyak kilépnek
funkciójukból, életükből
neki attól kezdve váltak izgalmassá, attól a
perctől váltak születendő műalkotása
reménybeli részévé. A lehető legbanálisabb elemek eredeti burkukból
kivetkőzve születtek újjá, akárcsak a
tépett papírrétegek a kárpitok mezőin. Itt a legkülönbözőbb papírhulladékok, ott az utcakép hulladékai, a plakáttöredékek álltak össze a vérbeli
textiles keze alatt dekoratív kompozícióvá, szövetté. Eközben a művész
újra feltette számunkra a művészetről
folytatott diskurzus kérdéseit.
Az idő dimenzióján való gondolkodás korábban a letépett, megsemmisített plakátok nyomai, a kidobott hulladékok felhasználása befolyásolta
gondolatait akkor is, amikor kísérleti
alkotásainak sorában eljutott a performanszokig. Az időben kibontakozó
és azonnal átalakuló, majd megsemmisülő itt is természetesen Kovács
Istvánnal közös akciójának főszereplője az orsóról lassan önmagától
lepergő, hófehér selyemszál, amely
pókhálóként szövi be a tárgyakat és
alakokat. A permetező idő metaforája
lehetett ez a Svájcban és Portugáliában megrendezett akció.
Az ezredforduló kortárs képzőművészetének számottevő művészegyénisége volt Nagy Katalin. Művei akár
az örökkévaló gobelin, akár a jelentéktelen papír az anyaga, akár egyegy performansz testesítette meg
gondolatait
korának képét adták
vissza, korának nyelvén beszéltek. A
tatai művészeti élet megteremtésére irányuló kísérletei testvérvárosi
tárlatok, nemzetközi művésztelepek,
TATAI PATRIÓTA
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művészház Tatán nem jártak ugyan
sikerrel, de a mandulafácska mert
nádszálkarcsú alakjával valóban az
volt virított a télben, s mindig talált új
irányt, iatalsága lendületéből semmit

sem veszített. alála óriási veszteség
a művészetnek, veszteség Tatának.
Ak
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a é el ál unkban eglátogatna inket a ki ne
on ott kívánságokat tel esítő cso atévő anó reggelre ár in egyik nk ublin egyik kocs á ában lne és
pengetnénk, fújnánk, dalolnánk… – idézi egy beszélgetésből zing ászló a Sea róg atai r enekar egyik alaító tag a az egy ttes zéves évfor uló a alkal ából ren ezett koncert után
M

,

,

?

A jubileumi koncert azért volt épp
rország védőszentjének ünnepén,
mert
-ban Patrik napján jöttünk
össze először. A seamróg rország
nemzeti szimbóluma, a legenda szerint Szent Patrik a háromlevelű lóherével magyarázta meg az íreknek a
három isteni személy egységét.
M

?

,

A jubileumi koncerten énekeltem
két dalt gyorsan egymásután, egy

30

magyar bujdosóéneket és egy dublini börtönnótát, melyek mind hangulatukban, mind dallamvezetésükben
nagyon közel állnak egymáshoz. Mi
csak érezzük a rokonságot, de az
összefüggést már tudományosan is
megállapították. uhász oltán, az
MTA kutatómérnöke sok éve foglalkozik a népzene rejtett összefüggéseinek számítógépes vizsgálatával, keresi a különböző nemzetek
zenéjének hasonlóságát. Kutatásai
bizonyították, hogy a magyar népi
muzsikának egyedülálló kapcsolata
van az eurázsiai földrész más népzenéivel, és ebben a rendszerben a Kárpát-medence központi helyet foglal
el. Ez sok mindent megmagyaráz, hiszen az írek a kelták leszármazottjai,

emlékeiket hazánk területén is több
helyen megtalálták.
H

?

T

Ezt megválaszolandó is kicsit korábbra kell visszatekintenünk. A kilencvenes évek elején Tata testvérvárosában jártunk des oltánnal,
aki az Eötvös Gimnázium ismert és
népszerű tanára volt. Vendéglátó
családunk rajongott az ír zenéért,
hazaindulásunkkor bőségesen megajándékoztak bennünket hangzóanyagokkal, melyek közt nagy számban szerepelt a ubliners együttes
zenéje.
oltán matematika- izika
tanár létére sok időt fordított arra,
Alakulás után
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hogy magának és környezetének
bőven legyen része zenei élményekben, diákjaiból kórust is szervezett.
Mondják, hogy a matematika és a
zene közt erős összefüggés van, de
mégsem magától értetődő, hogy egy
matektanár zenét szerez, Zoli mégis
rendszeresen megtette, módszeresen kezdett az ír zenével is foglalkozni, hangszerelte, szólamokat írt.
Hogyan lett ebből zenekar? Ahhoz
mégiscsak több ember kell.

Lengyel József, akivel a Tatai Szent
Márton Kamarakórusban énekeltünk együtt, munkájának és érdeklődésének köszönhetően már bejárta
az egész világot. Egyik alkalommal
részt vett egy Szent Patrik napon,
amely nagy hatással volt rá. A napjainkban világszerte hódító Patrik
napnak Amerikában van igazi hagyománya, míg Írországban spirituális ünnepnek számított, addig az
óceán túlsó partján a mulatság kapta
a főszerepet. Hazatérvén megkereste Zoltánt: – Miért nem alapítunk ír
zenekart? Meglepő volt a válasz: –
Már tizenöt éve várom, hogy valaki
feltegye nekem ezt a kérdést! Zoltán
elővette az ír dalokat és Nagy Péterrel, az Esterházy énekegyüttesbeli kórustársunkkal kiválasztották,
kidolgozták a kezdő repertoárt, és
megküldték azoknak, akikről úgy
gondolták, érdekelheti őket a zenekar ötlete.
Milyen volt a visszhang?

Az egyik bordóházi civil programot
követően összegyűltek a megszólítottak – heten az említett két kórus
valamelyikéből –, hozták a hangszereiket és a kottákat. Néhány találomra kiválasztott darab eljátszása
után magunk is meglepődtünk, és a
sikeren felbuzdulva rögtön kimondtuk megalakulásunkat 2008. március
17-én, Szent Patrik napján.

használt, sőt tangóharmonikája is
előkerült néha. Hegedülni sokszor
hallhattuk koncerten is, gitározása
pedig kiváló zenei alapot biztosított megszólalásunkhoz. Egyébként
ebben az időben már programozó
tanácsadóként kereste a kenyerét.
Lengyel Józsi énekel, de megtetszett
neki a bodhránnak nevezett ír dob,
így a ritmusszekcióhoz is tartozik.
Megalakulásunk óta változatos ötletekkel, internetre publikált anyagokkal ő lelkesíti, népszerűsíti és szervezi a csapatot. Palotás Anna tanult
karvezető, ének- és zenetanár, mivel
egyedül ő hallja kívülről az összes fiú
énekest, értékes technikai instrukciókkal is szolgál hegedű és furulyajátéka mellett. Énekhangja varázsos
fényt kölcsönöz hangzásunknak.
Nagy Péter énekesként bátran és
jó stílushűséggel szólaltatta meg a
dalokat, nem kímélve a gyorsabb
ritmusú, nehezebb szövegű számokat sem. A basszusgitár játékával a
számok kialakításában, előadásában
is kulcsszerepet vállalt. Szakál Laca
talán a legfogékonyabb a dalok egészével szemben. Versként, a játékos
elemekkel együtt is érti a szövegeket, a fordításukon is dolgozik. Látja a dalokhoz kötődő történelmi és
emberi körülményeket, és mélyen
megfogja őt a zenei tartalom is. Stílushoz illő éneklése mellett a dob is
meg-megszólal. Fridi, azaz Friedbert
Steinke gitáron, fuvolán játszott, és
hozzáértéssel foglalkozott az együttes felszerelésének fejlesztésével is.
Jómagam hatéves koromtól énekelek
szervezett formában, és azzal, hogy
bekerültem a csapatba, régi vágyam
teljesült. A zenei általános iskolában
a furulyatanulás kötelező volt. Mellette hegedülni tanultam hét évig,
hangszeres triónkkal sikeresen szerepeltünk az akkori megmérettetéseken. Első szájharmonikámat ajándékba kaptam, fiatalkoromban pedig
egy használt gitárt is beszereztem. A

Hogyan működött a frissen összeállt csapat?
Továbbra is az együttes vezetőjeként működő Édes Zoltán dolgozta
fel a dalokat. Tehetségét bizonyította, hogy különösebb előképzettség
nélkül több hangszeren is ügyesen
játszott. A próbákon láttuk a zongoráját is, amelyet inkább a zeneelméleti összefüggések felderítésére
TATAI PATRIÓTA
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mandolin szeretetét apámtól örököltem, valaha még volt a kezemben az
ő legénykori hangszere. A zenekarban aztán nagy kísérletező kedvvel
vállaltam – a változatos hangzás érdekében – új hangszereket is, ezért
nyúltam a tenorbendzsó vagy a neve
ellenére írek által használt buzuki
jellegű hangszerhez is.
Mit lehet tudni a zenéről, amit játszani kezdtek?

Az ír népzene gyökerei a régmúlt
időkre nyúlnak vissza. Egykoron a
régi keltáknál ihletett költők és énekesek, a bárdok hárfa kísérettel adták elő hősi legendáikat. A középkorban az angolok tudatosan üldözték
az ír törzsi hagyományokhoz kötődő
zenéket. A 18. században éledő ír
nemzeti öntudatra ébredés hatására
elkezdték gyűjteni a régi dallamokat.
A következő évszázadban az írországi nagy éhínség óriási mértékű
kivándorlást okozott. Ekkor a hagyományos ír muzsika eljutott más kontinensek angolszász nyelvterületeire
is. Így formálódott ki az önálló amerikai, kanadai ír népzenei dialektus.
Milyen dalok szólaltak meg a tatai
seamróg hangzással?

Előszeretettel hallgattuk, dolgoztuk föl a legendás Dubliners felvételeit. Hozzájuk hasonlóan játsszuk az
ír szabadságharcokhoz kapcsolódó
történelmi tárgyú, illetve a fiatalabb
patrióta dalokat, balladákat, de a
tengerész élethez vagy a kocsmához
kapcsolódó népszerű énekeket is, és
persze a szerelem témája is előkerül.
Több hangszeres szám is műsorukon
van. A dalok saját feldolgozásaink,
amelyek sok helyen hozzáférhető
alapdallamok, szövegek, hanganyagok alapján születnek.
Hogyan teltek az első évek?

Indulásunk után bő fél évvel már
CD-t is összeállítottunk. Az első öt
évben hetvennél több alkalommal
játszottunk közönség előtt. A városi nagy fesztiválokon kívül kiállítási
megnyitókon, céges, egyesületi vagy
családias összejöveteleken szerepeltünk. Szívesen muzsikáltunk iskolákban is, a Református gimnáziumban,
illetve a Jávorkában és a Talentumban. Az ötödik születésnapi koncert
alkalmából visszatértünk Zoltán ko31
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rábbi működésének helyszínére, az
Eötvös gimnázium patinás épületébe. Az eseménynek szomorú aktualitása is volt, elbúcsúztattuk röviddel
előtte elhunyt vezetőnket, aki tizenhat évig tanított az intézményben.
M

Már örök a muzsikálás

?

A megrázó hír hallatán természetesen felmerült a hogyan tovább
kérdése. Mivel közeledett megalakulásunk évfordulója, kitűztük a fentebb említett születésnapi és egyben
emlékkoncert megrendezését, melyet követően a zenénket kedvelők
buzdítására a folytatás mellett döntöttünk. Elosztottuk oli korábbi feladatait. riási munkabírását és széleskörű hozzáértését mutatta, hogy
már négyen is vállaltunk tennivalókat, azok még mindig nem fogytak el.
Meglévő eszközparkommal megoldottam a zenekari hangtechnika biztosítását. Szerencsére ekkorra már
voltak újabb ügyes tagjaink, akikkel
kiteljesedett a Seamróg élete.
K

,

?

Budai Kálmán, aki rutinos bluegrass bendzsós, de gyakran jelenik meg gitárral vagy ukulelével a
kezében. Gazdag tapasztalataival
eredményesen segíti a zenekar működését, részt vesz az új dalok kiválasztásában, a kották elkészítésében
és a hangszerelésben. Neki köszönhetjük, hogy állandóan jó minőségű,
naprakész digitális kottatár áll rendelkezésünkre. Kezdeményezésére
lett a Seamróg több népszerű rendezvény, pl. az Abaligeti Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Fesztivál
hagyományos és kedvelt közreműködője. Molnár László klasszikus gitártudásával képezi az előadások zenei
bázisát, az ír dalok népszerűsítése
csak egy része széles ismeretekre
alapozott gitár tudásának. Méltó és
avatott folytatója korábbi vezetőnk
igényes akkordjátékának. Liszt András, a zenekar rangidős tagja alkalmazza a magyar könnyűzene hőskorában elsajátított tudását. Sajátos
mariachi-jával iatalos lendülettel
igyekszik megoldani a basszusszekció fontos feladatát. Izing Bence a
iatalabb generáció képzett fafúvós
tagja furulyázásával, ír sípjaival jól
kiegészíti az együttes hangzását.
Remekül érzi az ír zene jellegzetes
32

azokat kijavítani. ózsi a próbák között és a fellépések előtt biztosítja
a kapcsolatot is, egyeztet a zenekar
iránt érdeklődőkkel. Az interneten
naprakészen tartja az eseményekről
szóló beszámolókat, közzéteszi a fellépéseken készült fotókat, videókat.
Állandóan jókedvű éneklése sokat
lendít a csapat hangulatán.
M

stílusát, olykor énekkel is beszáll. Az
indulásunk után hamarosan elkészített C -nk munkálataiban fontos volt
műszaki, technikai támogatása. orváth Máté is a iatal nemzedékhez
tartozik. Eredeti énekstílusa mellett nagy hasznára van a csapatnak,
ugyanis a tanult kolléga avatott kezelője a bodhrannak, és olykor egzotikus ütőhangszereket is bevet. Annát
az elmúlt tíz év alatt két időszakban
is nélkülöznünk kellett, de távollétét
örömmel viseltük, hiszen lányainak
adott életet. Nagy segítségünkre volt
ilyenkor Lakatos udit, majd Pozsgai
Márta, akik nagy zenei szaktudásukkal segítették áthidalni a hegedűs hiányát. Működésük élményt jelentett
a zenekarban, reméljük, bennük is
szép emlékek maradtak.
A próbák megszervezését ötletgazdánk vállalta, ő biztosítja a helyet szerda esti összejöveteleinkhez.
Minden alkalommal kellemes környezetben inom teával vár minket.
Gyakran felveszi és elküldi a próbák
hanganyagát, tanulságos visszahallgatnunk, ugyanis a hibák jól érzékelhetők, egyértelműek, könnyebb

,
,
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Az inkább lendületes, felhőtlenül
vidám stílushoz szokott közönségünknek kicsit szokatlannak tűnt A
zöld örök című lírai estünk és benne
a zöld szín hangsúlyozása. Lengyel
ózsi egyik programunkkal kapcsolatosan így fogalmazott Sokszorosan
illik hozzánk ez az élő, zöld növény.
árom levele azokat az értékeket
szimbolizálja, amelyek egyben tartanak bennünket a zene szeretete és
tisztelete, az öröm megosztásának
vágya, valamint a jóság, a szépség, az
igazság keresése a világban. Közösen
zenélni jó, a befogadó közönségnek
örömet szerezni még jobb, ezáltal a
világot szebbé, igazabbá tenni pedig
még ennél is jobb. A sejtelmes cím
nem homályos, hanem éppen mindent bevilágító akart lenni. Nem csak
az írek smaragd szigetére utaltunk,
és nem is csak szójátéknak szántuk.
Szinte minden elhangzó dal, vers
örökzöld. Szerettünk volna képzeletben eljutni Ádám és va paradicsomának zöldjétől a hegedűs zöldjén
keresztül egész a mennyországig.
öld nélkül nincs élet, persze ez fordítva is igaz, ahol élet van, zöld is van.
A mi zöld zenénk, zöld elszánásaink,
zöld hitünk, zöld pólónk, zöld i júságunk és a zöld és korosodó bölcsességünk örök.
Nemzetközi porondon
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Minden koncertünkön elmondjuk,
hogy az ír és magyar nép mennyire
hasonló sorsú, milyen sok közös szál
köti össze kultúránkat. Szakál Laca
szerint a Víztoronyban hallható műsorunk nem szólt másról, mint az
életünkről, segítségül híva zseniális
ír és magyar költőket, a csodálatos
ír zenét és megidézve néhány szép
gondolatot az élet fontos dolgairól.
Thomas Moore-ról például érdemes
tudni, hogy a legtöbb ilyen témájú versét több nagy magyar költő
Pető i, Arany, Szabó Lőrinc is lefordította. ózsef Attila költeményei
szintén rokonságot mutatnak az írek
mentalitásával, az ír versek képeivel,
képzeteivel, témáival. Ez is nyilván
indokolttá tette választásunkat, de
nemcsak ez, hanem az i júság zöld
vadona is, aminek eltűntéről szól
egy másik dalunk. Az este során a
neves költők művei mellett szerepelt
des oltán többszólamú feldolgozása és verse is. Az egyik, ma is töretlen sikerű dalban pedig az eredeti
versszakokon túl több fordítás mellett egyik zenekari tagunk e zenére
írt versét is előadtuk.
I
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Ismét Lengyel ózsit idézném
„Nem vagyunk megélhetési zenészek,
a muzsikálásra inkább csak költünk,
de ha már így van, szeretjük megválogatni kinek, hol játszunk.” Azt a
hangulatot szeretnénk továbbadni,
amelyet ublinban is megtapasztaltunk, azt az örömzenét, amelyben a
közönség is részt vesz énekléssel,
tapssal vagy akár tánccal is. Programjaink változatosak, játszottunk
már üzleti vacsorán az ír nagykövetnek, és forgattunk videoklipet is. j
kezdeményezésünk, hogy igazi, meleg nyárestéken muzsikálunk a tatai
Kossuth téren, ahol a járókelők belekóstolhatnak az ír hangulatba.
H

l

a

dogattuk egymásnak a próbákon,
míg egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy az ír főváros repülőterén keressük a buszt, amely a
szállásunkra visz. Még
őszén
egy hosszú hétvégén hét szereplésünk volt a vágyott városban. Különösen nagy büszkeség volt az
onoghoue s Pubban játszani
századik fellépésünkön a ubliners
együttes tagjainak portréi alatt, példaképeink asztalánál ülve, ők ugyanis innen indultak el a
-as években
az óriási népszerűség felé.
H

?

Nincs olyan kocsma ublinban,
ahol csak írek lennének, így nem
könnyű megválaszolni ezt, de közönségünk a jelek és a dokumentációs
erejű videó felvételeink szerint élvezte muzsikálásunkat. Volt szerencsénk a kinti magyarok közösségének is játszani egy szintén jól sikerült
estén, ők később internetes fórumokon elismerően nyilatkoztak rólunk.
J

?

Vagy húsz évvel ezelőtt találkoztam valakivel, aki orvos létére egy
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römmel tapasztaljuk énekkaros
múltunk jótékony hatását, az abaligeti nemzetközi fesztiválon is többször jelezték, hogy ritka a hangszeres
formációkban az ilyen szintű vokális
megszólalás. Eredeti példaképünk, a
ubliners stílusán inkább csak elindultunk, folyamatosan keressük az új
hangzásokat. Az ír dallamok nagyon
népszerűek, nem is sejtjük, menynyi sláger, melódia vezethető viszsza a gyökereihez. Sikeres ilm már
aligha készül olyan zenével, mely
nem tartalmaz ír elemeket. A hárfa,
a duda már kiszorultak, a manapság
használt hangszerek, úgymint a gitár, a hegedű, a bendzsó, a furulyák
könnyen hozzáférhetők. Egyszerű,
közérthető, de igényes dallamvilág
jellemzi a mindennapok eseményeihez kapcsolódó dalokat, játszani,
hallgatni is jól esik. Reméljük, még
sok örömet szerzünk magunknak és
érdeklődő közönségünknek.
Pa r

ílinget
mon-

a

Zenés családi karácsony

?

Azért az igazi dublini
meg kellene tapasztalnunk
TATAI PATRIÓTA
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műkedvelő vonósnégyesben csellózott. Ezt hallva nagyon irigyeltem,
mert bár gyerekként többféle összeállításban is játszottam, később nem
volt módom rendszeresen együttmuzsikálni. gy ötven fölött des
oltánnak köszönhettem, hogy részt
vehettem a csapat megalakításában,
és a zene ismét életem szép része
lett. A többiek nevében is mondhatom, ajándékként éljük meg, hogy
magunknak és hallgatóságunknak is
élményt tudunk nyújtani.
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SZÍV, LÉLEK, HIT

A

ét öznapo
st

ó

ereszt t a

Mindannyian ugyanazt az utat járjuk.
Minden szívdobbanás újabb lépés,
minden lélegzetvétel újabb megtorpanás erőgyűjtés.
Visszük a keresztet csodálkozó, irigykedő,
megvető vagy részvétteli tekintetek kereszttüzében,
és olykor talán mellénk szegődik valaki vezetőül,
vigaszul, támaszul, vagy csak útitársul.
Botlunk és felállunk,
haladunk méterről méterre,
s jutunk ugyanoda végül.

A tizennegyedik stáció ennek örök bizonyossága.
e sokkal több is ennél.
Küszöb a tapasztalható és tapasztalaton túli világ között,
kötelék az elbúcsúzók és itt maradók között,
kapocs a múlt és a jelen között.
A mécses az oltáron ég.
Ám fényében nem csak az emlékek világosabbak,
nemcsak a lelkünk ragyog fel,
hanem megcsillan a remény is
itt semmi nem ér véget.
gi igyelem vezeti léptünk,
égi kegyelem várja a lelkünk
a tizenötödik stáció.
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ÚSZÁSTÖRTÉNET DIÓHÉJBAN
A török megszállás idején felfedezett termálvizek megkönnyítették az úszás elterjedését a magyar
vidékeken. Későbbi magyarországi
népszerűsítésében nagy érdeme volt
Széchenyi Istvánnak és esselényi
Miklósnak, hiszen mindketten nagyon jól és rendszeresen úsztak. Széchenyi a dunai, esselényi a balatoni úszás vezéralakja volt.
-ban
rendezték az első versenyt Siófok és
Balatonfüred között.
Az úszásmódok közül a . század
végére az ún. magyar stílus volt a
világon a leggyorsabb, ugyanis ajós Alfrédék elhagyták a haladásban zavaró békatempót, és erőteljes
karmunkával a lábaikat csak egyensúlyozásra használták. Ezzel a tempóval a magyar úszók az első három
olimpián aranyakat nyertek.
Az első úszóklub
-ban, a
Magyar szó Szövetség M S pedig
-ben alakult meg, köszönhető annak, hogy az
-as évek
második felétől Magyarországon is
sorra alakultak az úszóegyesületek,
amelyek átvették a helyi úszóversenyek szervezésének feladatait.
ban pedig létrejött az szók NemzetTATAI PATRIÓTA
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közi Szervezete, a FINA.
A M S szervezetét tizenkét kerület és Budapest alkotta, Tata a
győri kerülethez tartozott. A szövetség az úszósport fejlesztésén kívül
programjára tűzte a kötelező úszásoktatást, az úszómester képzést, valamint a vízből való mentés feladatait.
BEINDUL AZ ÚSZÓVERSENYZÉS
TATÁN

„Az 1900-as évek elején egymás
után nyíltak meg a fürdők. 1895-ben
a ágner fürdő, a ényes fürdő, 1908ban a Komáromi utcában özv. Bodrogi
Mihályné és agy István „hölgyeknek”
átadott gyógyfürdője, és ezzel párhuzamosan a tóvárosi oldalon a Nagy
tóban is engedélyezték a fürdést.”
A Magyar szó Szövetség
-től
évente többször is szervezett úszóversenyt az Eszterházy park tóvárosi
úszóházában, az egyik mindig nemzetközi volt.
Az első világháború okozta károk
jelentősen éreztették hatásukat a
sportra, sok úszótehetség vesztette
életét a frontokon. Trianont követően több úszóvárost és alapító egyesületet elcsatoltak az anyaországtól.
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A kilábalást a vidék felzárkóztatásától remélték a honi úszósport vezetői. gy emelkedett ki több nagyváros Eger, Szeged, ebrecen, Baja,
Szolnok mellett Tata is.
A TAC
-ban megválasztott vezetősége és úszószakosztálya rendszeres edzési lehetőséget biztosított
a tehetséges tatai úszóknak. „Ez év
júniusában a tatai úszók – Dukász
László, Tamássy Károly és Telkes
Miklós – részt vettek Budapesten a
MAC Magyar Atlétikai Club úszóversenyén, majd néhány héttel később
Győrből négy első hellyel tértek haza.”
A TAC
. augusztus -án nagyszabású úszóversenyt, a Rába kerületit rendezte a Nagy-tóban, melyre
száz méter hosszú, húsz méter széles pályát kerítettek el cölöpökre
erősített pallókkal. Az úszókat és a
versenybírókat csónakokkal vitték a
rajthelyre. A műugrók nyolc méter
magas tribünről végezték el gyakorlataikat. A nézők mintegy kétezren
ez akkoriban nézőcsúcsnak számított
a partról igyelték az eseményeket, a négy egyesület versenyzőinek vetélkedését, amely nagy tatai
sikerrel, négy győzelemmel zárult.
A
méteres mellúszást Telkes
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Miklós, a
és
méteres gyorsúszást ukász László, míg a
méteres hátúszást Telkes Pál nyerte
meg.
A Tatatóvárosi AC
. június
-én nemzetközi úszóversenyt rendezett, amely egyben uszodaavató is
volt. „A mintaszerű rendezés Mihályfy
Géza, Kuglmayer Ede, Dukász Ede és
Breuer Ernő érdeme. A tatabányai
Bárány István a meglehetősen nehéz
vizű uszodában 26,2 másodpercre
úszta az 50 métert, és ezzel két tized
másodperccel megjavította saját országos rekordját. A verseny után dr.
Bogya János, Tata Járás nemzetgyűlési képviselője szép beszéd keretében
osztotta ki a díjakat. Műugrásban 2.
agy Károly, TAC 100 méteres mellúszásban 2. Krausz Sándor, TAC
50 méteres gyorsúszásban 1. Székely
Sándor KIS SZ Tata , és a 100 méteres hátúszást Mayer Imre (KISOSZ
Tata nyerte.”
A tatai rendezők e nemzetközi versenyt a Magyar szó Szövetség
.
június -én és -án megrendezett
első vidéki úszókongresszusa főpróbájának szánták.
A VIDÉK ELSŐ ÚSZÓKONGRESSZUSA TATÁN

Az elsőt
-ban tartották Budapesten, ekkor határozták el, hogy
minden évben más-más városban
tartanak úszókongresszust és kongresszusi úszóversenyt. gy esett a
választás az úszóvárosra , Tatára.
Az előkészítéshez a tatai szervezők
mellett óriási erőfeszítéssel és energiával látott hozzá vitéz Béldi Alajos
vezérkari százados. „A tatai kongresszust József és József erenc főhercegek, valamint Gömbös Gyula, a
M VE Magyar rszágos Véderő Egylet országos elnöke jelenlétében tartották. Gömbös az esemény után is
pár napig Tatán maradt az Eszterházyak vendégeként, és két alkalommal
vadászaton is részt vett A kongreszszusi úszóverseny az Eszterházy-park
uszodájában folyt le 8000 néző a nézőszám eléggé hihetetlennek tűnik
jelenlétében. Ekkor került első ízben
átadásra a gr. Eszterházy erenc által
felajánlott értékes vándordíj, a Szent
István- íj, melyet még nyolc évig átadtak.”
Sajnos a míves, griffes,
tizenkét kilógramm ezüstkupának
a szovjet vörös hadsereg budapesti
ostroma közben nyoma veszett
Az úszókongresszus pezsdítően
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hatott a vízi sportokra. Tata egyre
jobban vidéki úszófellegvárnak számított. Sikeres évek következtek.
„A győri ába-kerületi versenyen tíz
egyesület versenyzői közül hat számból ötöt a TAC úszói nyertek, ukász
László az 1500 méteres gyorsúszásban, Krausz László a 100 méteres mellúszásban, Schlesinger László pedig a
100 méteres gyorsúszásban diadalmaskodott. A tataiak 3X100 méteres
vegyes váltójának és a 3X100 méteres
gyorsváltójának sem akadt legyőzője.”
A további sikerek sem maradtak el,
ukász László
-ben megnyerte
a Szajna átúszó bajnokságot, majd
méteren francia csúcsot javított.
Krausz Sándor az
és
méteres
gyorsúszásban többszörös magyar
bajnok lett. ottl Izabella a Mura
folyó átúszó versenyét nyerte meg,
majd Esztergomban legyőzte a többszörös magyar bajnok Vermes Editet.
Pyber András egy rangos nemzetközi versenyen Párizsban az
méteres gyorsúszásban megelőzte az
Európa-bajnok olasz Costellit. Nagy
Károly, a TAC úszójaként lett neves
műugró,
-ben már az FTC színeiben nyert magyar bajnokságot. t
tartják a hazai műugró sport megteremtőjének.
Közben a tatai piarista gimnáziumban megalakult a Révai Sport Kör.
A szervezést az országosan ismert
testnevelő tanár, Valasek Ferenc végezte. A sportkör elnöke veges ózsef lett. „A szakosztályok között az
úszás az elsők között volt, elsősorban
azért, mert az iskolától pár méterre
volt a agy-tó, amely ideális lehetőség volt az úszásra. Ezt a „révaisok”
ki is használták, hiszen a nyári hónapokban szinte minden hét végén szerveztek úszóversenyeket, többször más
iskolák meghívásával is.”
Az
-as évektől kezdődően
Tata-Tóvároson nem rendeztek bajnoki, kerületi és helyi úszóversenyeket sem, ugyanis a korábbi sikerkovácsok kiöregedtek, abbahagyták a
versenyzést, illetve a vízipólócsapatba igazoltak. Az egyesület vezetősége
augusztusában felkérte
edzőnek ukász Lászlót, a korábbi
híres úszót, hogy a iatal utánpótlásból sikeres úszókat neveljen. Ekkor a
helyi újságok csupán Pyber András
nevét említették, „amikor 16 évesen
az 1500 méteres gyorsúszásban a tatabányai Angyal István mögött másodikként ért a célba a magyar baj-

nokságon. Szegeden pedig megnyerte
a vidék bajnokságot és ezzel együtt a
Komjádi-érmet is. A legemlékezetesebb sikerét az olasz-jugoszláv-magyar hármas válogatott úszóviadalon
érte el, amikor megnyerte a 800 méteres gyorsúszást és az 1500 méteren az
olasz Európa-bajnok Costali mögött,
Angyal Istvánt a magyar bajnokot
megelőzve lett második.”
Nagy
esélye volt kijutni az
-os berlini
olimpiára, azonban az úszószövetség
az akkor jobb formában lévő tatabányai Angyal Istvánt nevezte.
A tatai úszósport eredményességének növelésére, ösztönzésére
Telkes Miklós építési vállalkozó ún.
Telkes-vándordíjat alapított. Miután
a TSC háromszor elnyerte, az végleg
a tatabányaiak birtokába került. A
tataiak iatal úszócsapata „az 1937.
augusztus 22-én Komáromban rendezett versenyen minden úszószámot
megnyert.”
A második világháborút követő
években Tatán semmi nyoma annak, hogy egyesületi keretek között,
versenyszerűen folytatódott volna
az úszás, illetve vízilabda. Ez a tény
annál is inkább érthetetlen, hiszen
az
-es évek elejéig Tata, úszóés vízilabda bázisnak számított Magyarországon.
Az
utáni kommunista sportkoncepciók a szabadtéri labdajátékokat részesítették előnyben, vízi
sport létesítmények nem épültek, a
korábban használtakat elhanyagolták. Ennek ellenére mindig voltak
olyan lelkes, energiájukat, idejüket
sportra áldozó sportvezetők, mint
Krausz Sándor a korábbi évek kiváló úszója , aki újjászervezte a nagymúltú úszószakosztályt.
„1947-ben Győrben a 100 méteres
gyorsúszásban Hidvégi Egon második
helyen végzett, 1948-ban a 200 méteres női mellúszást Székesfehérvárott
Terbák Sarolta nyerte meg, ezzel részt
vehetett az országos döntőn, ahol kiváló eredménnyel a negyedik helyen
zárt.”
Ezt követően a vízi sport a
TAC kisegyesületekre bomlásával hanyatlásnak indult. A olgozók Lapja
. november -i számában éles
kritikával illette a megye úszósportját. „Ebben az időben Tatán, a Vörös
Meteornak van említésre sem érdemes úszószakosztálya, de érdemleges
munka ott sem folyik. A fő hiba a nemtörődömség és a szakemberek állandó
civakodásában keresendő. Tatán még
a meglevő lehetőségeket sem használTATAI PATRIÓTA
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ják ki.”
A következő években a tatai
úszósportról nincs híradás a megyei
lapban és a TAC ekkor született jegyzőkönyveiben, éves beszámolóiban
sem lelhető adat a működésről. Az
. június -i, az
. július -i,
illetve az
. augusztus -i tatabányai megyei úszóverseny résztvevői
között sem találunk tatai úszókat.
A VÍZIPÓLÓ MINT ÚSZÓFUTBALL

Az
-as évek elején a vízipólóban, melyet két hét-hét fős csapat
vív egymás ellen a medencében, még
futball-labdát használtak. Nagyon
összetett sportág, hiszen a futball, az
úszás, a kosárlabda, a röplabda és a
jégkorong elemeiből épül fel, mintegy ezek ötvözete. Magyarországon
napjaink egyik sikersportága. A labdarúgás mellett a legnagyobb múltra visszatekintő csapatsportág az
olimpiák történetében. Mindezt jól
szemlélteti, hogy fér iválogatottunk
kilenc olimpiai aranyat, három világbajnoki és tizenkét Európa-bajnoki
címet szerzett, női csapatunk kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok. A sportágat nemzeti
sportágként tartjuk számon.
TATÁN MEGHONOSODIK A VÍZIPÓLÓ

A két világháború közötti időszakban a vízipóló igen meghatározóvá
vált Tatán, olyan sportágat sikerült
meghonosítani, amely az élő vizek
városát kiemelkedő sportvárossá
tette. „A tatai vízipóló csapatot 1920.
június 5-én olyan lelkes és hozzáértő
társaság hozta létre, akik a koráb-

A a

tata
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óló sa at

bi évek sikert sikerre halmozó úszói
is voltak, mint dr. Mihály Géza, Zottl
György, Horváth Sándor, dr. ukász
Sándor, dr. Szarvas György, Lo les
Miklós, Schlesinger László, ukász
László és Krausz Sándor.”
k
alkották azt a nagy csapatot , akik
a következő két évtized sikereit kivívták. Bemutató mérkőzésükön a
Nagy-tóban elkerített medencében
-re vertek egy komáromi és esztergomi pólósokból összeállított vegyes csapatot. Az időpont is érdekes,
. augusztus -a, pontosan két
hónappal a megalakulás után.
„1921-ben már beneveztek az országos bajnokságba, B II.-be ahol
az első bajnokijukon a budapesti
Császár-fürdőben 12:3-ra kikaptak
ákosliget csapatától. A TAC góljaiból Lo les 2-t, és ukász László 1-t
dobott.”
A tatabányai új uszoda avatásán
-ban közel ezer néző előtt a TAC
-ra legyőzte a Győri ungária SE-t
óriási közönségsikert aratva. A nagy
ellenfél azonban mindig a Tatabányai
Sport Club TSC volt, őket
-ben
-ra,
-ben pedig
-re győzték le. Azonban három hét múlva a
visszavágón, a tatai Nagy-tó vizén
rendezett nemzetközi úszóverseny
keretében a TSC
-re nyert. „A TAC
csapata 1929-től az B III.-ban, míg
a TSC az B II.-ben szerepelt.”
A tatai vízipóló csapat helyzetét
nagyban megnehezítették a nagy
távolságok, hiszen rosházán és Baján is kellett mérkőzést játszani. „A
Kristály uszodában 1930. június 13án az B III. osztályú bajnoki címért
játszott mérkőzésen a TAC 3:2-re verte a Tolnai Levente SE-t, a következő
játékosok vívták ki az B II.-be jutást:

Könczey Sándor, agy rpád, Simon
István, Krausz Sándor, Doba Tibor,
ukász László és Zottl György.”
A következő évek váltakozó sikereket hoztak a tataiaknak, új egyesületként a Tatatóvárosi Sport Egyesület
TSE „vízipólósai Sopronban a K C-t
Komárom 4:0-ra, a Soproni P ES-t
pedig 6:1-re múlták felül.”
Az utolsó fellépésükre
. július
-án került sor Komáromban,
ahol kevés érdeklődő előtt sok bírói tévedéssel
-re győztek. „Az
ún. II. zsidótörvény megjelenése után
a többségében izraelita játékosokból álló csapat nem játszhatott több
mérkőzést.”
Egy nagyon sikeres
sportág és annak kiváló csapata két
évtizedes működése ért véget. Kár,
mert a magyar vízilabdasport példa
más sportágak előtt is, hiszen sok évtizede a világ élvonalában van.
ÚSZÁSOKTATÁS TATÁN RÉGEN ÉS
MOST

Az
-ben megalakult Magyar
szó Szövetség az úszósport fejlesztésén kívül programjára tűzte a kötelező úszásoktatást, az úszómester
képzést és a vízből való mentés feladatainak megoldását is.
Az
-ben Tatán rendezett első
vidéki úszókongresszus nagy lendületet adott az úszásoktatás beindításához. Ezt Gömbös Gyula, későbbi
miniszterelnök is kiemelte kongreszszusi beszédében. Kisebb társadalmi mozgalom jött létre azért, hogy
a gyerekeket a legegészségesebb
sport, az úszás rejtelmeibe bevezessék.
„Az 1930-as évek elején a Magyar
szó Szövetség vándortrénere, Lantos
László segítette a vidéki városokban
az úszásoktatást, Tatán 32 gyerek tanult meg úszni.”
Az úszószövetség
-ben, majd
-ben is az úszás népszerűsítésére rszágos szóhétre hívta a magyar i júságot. Az utóbbi évben a világháború kellős közepén voltunk
„Ez alkalomból a Kristály uszodában és a agy-tó partján több helyen
is táblákon népszerűsítették az úszás
fontosságát, ilyen feliratok voltak olvashatóak: Tanulj meg helyesen úszni,
Hogy izmaidat fejleszd, Hogy egészséged megőrizd, Hogy életet menthess,
Hogy kellemesen szórakozhass. Az
úszóhét tatai eseményein több százan
vettek részt aktívan és 110-en tettek
úszóvizsgát.”
37
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atvanhat év elmúltával,
.
december -án ünnepélyes keretek
között adták át a Kőkúti Általános
Iskola mellett megépült kistérségi
tanuszodát, amely a Gyermekbarát
program fontos része a városban.
A
, méteres medencével rendelkező, a mai korszerű igényeknek
megfelelő uszoda közel háromszáz
általános- és óvodás korú gyermeknek biztosítja az úszás elsajátítását
Tatán és a kistérségben. A megnyitón
Michl ózsef, a város polgármestere így fogalmazott „Különösen szép
alkalom, hogy ma olyan átadási ünnepségen lehetünk itt, mellyel újabb
fénysugár gyúlhat ki a jövő gyermekeinek. Tatán, az „Élő vizek városában”
megvalósult a lehetőség, hogy minden
kisgyermek – a 8. osztályt elérve – három tanéven keresztül órarend szerinti formában tanulhat meg úszni Tatán
és a kistérségben. A Magyary-tervben
Öveges József nevéhez fűztük azt a
programunkat, melyben gyermekeink oktatását, nevelését fogalmaztuk
meg. Ennek a programnak is kiemelt
célja, hogy gyermekeink mozgásához,
művészeti tanulmányaihoz és sportolási lehetőségeihez a város a legnagyobb mértékben hozzájáruljon.”
A tanuszoda átadásán részt vett
argitay András kétszeres világbajnok úszó is.
Tatán az úszásoktatás hatékony
bevezetésének
az iskolai szempontokat is igyelembe véve nagy
sikere és eredménye van a Kőkúti
és a Vaszary Általános Iskolában.
Ennek köszönhetően több tehetséges gyermek szerepel kimagaslóan
az rszágos iákolimpiai versenyek
döntőiben,
-ben a kőkútis enei
Kata
méteren első, Vecsernyés
óra
méteres mellúszásban har38

madik.
-ben enei Kata, Takács
Fábió és Fábián Viktória kimagasló
eredményeket ért el korosztályában,
-ban a vaszarys orváth rsolya
a
méteres gyorsúszásban diákolimpiai bajnok lett. Bán István, a
csapat edzője a következőket mondta a sikeres szereplés után „A gyerekek sokat tettek azért, hogy ezt a szép
eredményt elérjék.”
A tatai vízi sport, más sportágakhoz hasonlóan nagyon sok igyelemre méltó és megismerésre érdemes
értéket mutat meg. Tata kiemelkedő
úszóváros volt, a vidéken elsőként
itt volt úszókongresszus, úszói megnyerték a Szajna és a Mura átúszó
bajnokságot, válogatott úszóink
magyar- és francia bajnokok voltak,
vízilabdázóinkat országszerte ismerték. Ma pedig az úszásoktatásnak
köszönhetően olyan úszócsemeték
szorgoskodnak, akik nagy reményekre jogosítanak fel. Csak így tovább
Vám s Lás
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A tatabányai születésű és ott is élő volt válogatott vízilabdakapus 1996-2008-ig a magyar válogatott meghatározó játékosa
volt, szakértők szerint a világ egyik legjobbja. Európa-bajnok,
világbajnoki ezüstérmes, a pekingi olimpián negyedik helyezett csapat tagja.
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L
ogyan kezdődött a vízi sportok szeretete Van-e
tatai élménye
S I
Az úszás befejezése után rövid szárazföldi sport kitérőt követően visszataláltam a vízhez, ugyanis a tatabányai lányok
köztük két nővérem és válogatott csapattársam, jelenlegi edzőm,
antleitner Krisztina megalapították a női csapatot és én is csatlakoztam hozzájuk. Néhány évig Tatabányán játszottunk, majd
más csapatokban. A sportágat itt szerettük meg, már akkor átjártunk Tatára, és a mai napig is átjárunk a tatai edzőtáborba edzeni.

V.L. A válogatottság, a világversenyek milyen tapasztalatokat adtak, és mit ajánl azoknak a iataloknak, akik ezt a sportágat választják
S.I. Az élsport, a válogatottság nagyon sokat adott életem során, utazásokat, versenyeket, barátokat,
érmeket, de leginkább az volt benne a csodálatos, hogy munkámnak tekintettem és nagyon szerettem. Az uszodai légkör egyedülálló, aki egyszer megszereti, nehezen távolodik el tőle. Talán a legnehezebb a vízilabdában, hogy sok-sok úszással kell megszerezni az állóképességet, és ehhez kitartásra
és szorgalomra van szükség. a a szorgalom a sportág és a társakkal szembeni alázattal párosul,
biztosan meg lesz az eredménye.
V.L. Köszönöm
TATAI PATRIÓTA
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MESTERSÉGEM CÍMERE

fotó: Domokos Attila

mester épzés mester o on
A Bláthy iskola sikertörténete

A nagy
ltra tekintő tatai oktatás ana ság nagyon
ozgal as ina ikusan fe lő ő szakaszát éli árosunkban ren kív l színes a ké zési aletta nagy agyoánya van a
vésze ké zésnek a s ortnak ntézményeink egyre több térségi és országos sikert érnek
el, számos helyen komoly infrastrukturális fejlesztés is
za lik és tavaly elin ult atán a felsőoktatási ké zés is
A közel ltban kie elt gyele kísérte a S
lát y
ttó Szakgi náziu a Szakközé iskolá a és Kollégiu a
intézményét, amelynek eredményei országosan is pélaérték ek Az iskola 201 augusztus 1-én csatlakozott a atabányai Szakké zési
entru oz Korábban ala ítványi iskolaként az 1
-ban a város által létre ozott
Szak ai Ké zésért Közala ítvány fenntartásában
kö ött a a e zetgaz asági inisztériu
ost e ig ár az onnan létre ött nnovációs és ec nológiai
inisztériu fel gyeli és irányít a unká át z a változás egyrészt te er entesítette a várost ásrészt olyan utakat nyitott eg a lát y iskola előtt a elyek
nyo án ára igazi sikertörténetté vált a tatai szakké zés köz ont a A váltás következtében vezető e lett az intéz énynek 201 sze te berében az akkori szak- és
felnőttké zési igazgató elyettes agy ina vette át az iskola irányítását
40
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A
-ÖS ESZTENDŐ KÉT VÁLTOZÁST IS HOZOTT AZ ISKOLA
ÉLETÉBEN ÚJ FENNTARTÓJA ÉS ÚJ
IGAZGATÓJA LETT A BLÁTHYNAK.
MIT LEHETETT ELŐSZÖR ÉRZÉKELNI EBBEN A MEGVÁLTOZOTT
HELYZETBEN?

fenntartó, a helyi honvédelmi szerv
és Tata város támogatásával.

Először természetes módon érezhető volt az iskolai légkörben egyfajta
bizonytalanság, de ettől függetlenül
mindent lépésről lépésre alaposan
és szabályosan végigvittünk igyelve
arra, hogy a váltással járó adminisztrációs és egyéb feladatokat tökéletesen elvégezzük. Személyemet illetően
nekem már akkor is nagyon fontos
volt a kollégák véleménye, ezért mielőtt elfogadtam volna a megbízást,
közös értekezleten elmondtam
Csak akkor vállalom a feladatot,
ha a tanári közösség mögöttem áll.
Kollégáim biztosítottak támogatásukról. A Szakképzési Centrum is
úgy gondolta, jobb, ha belülről kerül
ki az új vezető, aki már jól ismeri az
intézményt. Szerencsére egyezett az
új fenntartó és a tantestület akarata,
így nem véletlen, hogy már az első
évben bizonyítani tudtunk, hiszen
közös erőfeszítéseink nyomán egy
irányba haladtunk. Az alapítványi
időkben már hozzászoktunk a piacorientált szemlélethez, korábban is
szerveztünk tanfolyamokat, aktív
kapcsolatunk volt a helyi cégekkel,
vállalkozásokkal, így hamar jöttek az
eredmények, hiszen volt tapasztalatunk, kapcsolatrendszerünk. ó volt
látni, hogy a Centrumhoz való csatlakozás stabilitást is jelent, hiszen tőkeerős háttér van mögöttünk. Egy idő
után a kollégák is érezték ezt, főleg
azért, mert minden hétköznap van
felnőttoktatásunk is, amely ugyan
plusz feladatot, de ezzel együtt plusz
kereseti lehetőséget is jelent nekik.

Szakmák tekintetében a felnőtteknek ugyanazokat a képzéseket tudjuk ajánlani, mint az iskolarendszerű
képzésben, de a cégek igényeinek
megfelelően szélesíteni is tudjuk
szakmai kínálatunkat.

AZ INTÉZMÉNYBEN PÁRHUZAMOSAN MŰKÖDIK KÖZÉPISKOLAI ÉS
FELNŐTTOKTATÁSI KÉPZÉS. ELKÜLÖNÜLNEK-E SZAKMAILAG?

MILYEN BELSŐ VÁLTOZÁSOKAT ÉLTEK MEG AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN?

Nagyon pozitívak a változások, ez
egyrészt köszönhető a Centrum támogatásának és stabilitásának, másrészt az itteni szakember gárdának.
Szabad kezet kaptam a pedagógusok
megválasztásában, és kiváló helyetteseim vannak két informatikus és egy
marketinges, akiknek komoly gyakorlatuk van a szakterületükön, ezért
a mindennapi feladatokat gördülékenyen tudjuk megoldani. Gyakorlati oktatásvezető kolléganőm pedig
nagy szakértelemmel felügyeli és irányítja a szakmai gyakorlatokat. Mire
gondolok Gyorsan és hatékonyan
jelentetjük meg saját hirdetéseinket,
készítjük el plakátjainkat, magunk
szervezzük eseményeinket, ugyanis
van egy stábunk, amely önállóan dolgozik, nem szorul külső segítségre.
ENNEK NAGYON JÓ ÜZENETE VAN,

AMELY ÖSSZE IS SENG A SZAKKÉPZÉSSEL LÉGY SAJÁT SZAKTERÜLETED MESTERE
Pontosan, ez a fantasztikus háttér
lehetőséget ad, hogy igazgatóként
időt és energiát szánhassak a kapcsolatépítésre, az iskola menedzselésére, amelyből nagyon sok hasznunk
származik. Például ismertségünk és a
kapcsolataink révén a Szakmák jszakája rendezvényünk legutóbb több
mint nyolcszáz embert vonzott. Eljöttek a diákokhoz a vállalkozók, akik
be is mutatkozhattak. A programmal
leegyszerűsödött a kapcsolatfelvétel,
sokat segített tanulóinknak az ideális gyakorlati hely megtalálásában.
A vállalkozók is elégedetten nyilatkoztak az eseményről, hasznosnak
tartották, és biztosítottak bennünket
arról, hogy jövőre újra itt lesznek.

A BLÁTHY NEVÉT EGYRE TÖBBSZÖR ÉS EGYRE TÖBB HELYEN
HALLANI, ÉREZHETŐEN FEJLŐDIK
AZ ISKOLA, NÖVEKSZIK NÉPSZERŰSÉGE, EMELLETT MÉG INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEKET
IS VÉGRE TUDTAK HAJTANI MOSTANÁBAN.
A Bercsényi utcában lévő kollégiumi épületünk pályázati pénzből
és a fenntartó anyagi támogatásával
több mint kétszázmillió forintból
újult meg. Iskolaépületünk tetőszerkezetét már felmérték, a tervek szerint hamarosan megkezdődhet a tető
megújítása. Fűtéskorszerűsítésünk

VÁLTOZOTT-E VALAMI AZ OKTATÁS STRUKTÚRÁJÁBAN, A KÉPZÉSEKBEN?
Inkább azt mondanám, hogy a
Centrumhoz való csatlakozással jobban kitárult előttünk a világ, mert új
szakképzési irányokba haladhatunk.
Azóta van például elektronikai technikus vagy gépgyártás technológus
képzésünk. Belügyes területen már
két osztályt tudunk indítani, és a közeljövőben katonai irányba is elindulhatunk, ugyanis a
-as tanévtől megkezdődik a kadétképzésünk a
TATAI PATRIÓTA
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is közbeszerzés alatt áll, így az intézmény épülete is jó úton halad a megújulás felé. ó lenne, ha homlokzati
képünkön is tudnánk javítani, de ebben az ügyben még várjuk és igyeljük a pályázati kiírásokat.

ADOTT TEHÁT EGY STABIL FENNTARTÓ, EGY REMEK SZAKMAI SAPAT. HA JÓL TUDOM, AZ ELMÚLT
ÉVEKBEN AZ ÉRDEKLŐDŐK SZÁMA IS FOLYAMATOSAN EMELKEDETT.
Amikor átléptünk a Centrumba, kicsivel több mint hatszázötven fővel
működött az iskola
-ben, mára
pedig kilencszázhatvan tanulónk van.
Ehhez a számhoz hozzájön még az
esti felnőttoktatásban résztvevőké,
velük együtt már közel ezerkétszázan vagyunk.
MANAPSÁG SZERTE AZ ORSZÁGBAN ÉREZHETŐ A SZAKEMBERHIÁNY. SOKÁIG AZZAL KELLETT
SZEMBESÜLNIÜK AZ ISKOLÁKNAK,
HOGY A SZAKMAI KÉPZÉS IRÁNTI
ÉRDEKLŐDÉS SÖKKENT. VÁLTOZOTT-E EZ MÁRA, ÉRZIK-E, HOGY
FORDUL A TREND, HISZEN MOSTANRA HATÁROZOTT KORMÁNYZATI ÉLLÁ IS VÁLT A SZAKKÉPZÉS
NÉPSZERŰSÍTÉSE, A SZAKMUNKA
MEGBE SÜLÉSÉNEK NÖVELÉSE?

Állami oldalról nagyon sok segítséget kapunk ebben a munkában. A
pénzügyi, a szakmai és az erkölcsi
támogatási rendszer hatására komoly változások indultak el. a csak
az eszközbeszerzésekre vonatkozó támogatást nézzük, elmondható,
hogy olyan háttérrel tudunk dolgozni, amely új távlatokat nyit és új
képzési lehetőségeket tesz lehetővé.
Ennek pedig megvannak az eredményei, hiszen szélesedik a képzési paletta, eszközök nélkül ugyanis nincs
minőségi oktatás. Nem beszélve pedagógusaink továbbképzésének támogatásáról, amely szintén jelentős.
Kommunikációs eszközeink bővülése például a Szakmák jszakája
rendezvénnyel szintén sokat segít
abban, hogy újra felkeltsük a szakmák iránti érdeklődést. A másik oldal
a pályaorientáció, amelyben ugyancsak határozott előrelépést tettünk,
az általános iskolákba is elmegyünk,
már a hatodikos osztályokat is megkeressük Tatán és a kistérségben,
bemutatkozunk, és megismertetjük a
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gyerekeket képzéseinkkel, programjainkkal.

MINDEZ A SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉSÉNEK IS JÓT TESZ?
ARRA GONDOLOK, HOGY EHHEZ A
SZÜLŐK GONDOLKODÁSMÓDJÁT
IS MEG KELLETT VÁLTOZTATNI.
A szülő természetesen mindig azt
szeretné, hogy a gyermekének könynyebb útja legyen, mint neki volt.
gy gondolja, hogy a gyereke akkor
boldogul majd, ha minél több és magasabb iskolát végez el, ezért fontos,
hogy a pályaválasztás előtt az édesapákat, édesanyákat is megfelelően
tudjuk tájékoztatni, hiszen ma már
számos lehetősége van annak, hogy a
iatal megtervezhesse jövőjét. Elmehet például gimnáziumba, ami nem
biztos, hogy az ő világa. Négy év után
ott áll érettségivel a kezében, de már
nem akar átlépni a felsőoktatásba.
Ilyenkor olyan kétéves képzéseket tudunk ajánlani, amelyekkel el tud helyezkedni vagy akár továbbtanulhat.
A rendszer biztosítja, hogy a szakmai vizsga eredménye beszámítson
a főiskolai vagy egyetemi felvételibe.
a azonban a diák rögtön szakgimnáziumi képzésben kezd, akkor
amellett, hogy négy év alatt eljut az
érettségiig, szakmát is tanul, amelylyel munkát tud vállalni. a még egy
évet marad nálunk, akkor technikusi
bizonyítványt szerez, amelyre egy
esetleges felsőoktatási felvételinél
plusz pontokat kap. Ezen túl pedig
ott a szakközépiskola, ahol a tanuló

három év alatt szakmát szerezhet,
s utána szabadon eldöntheti, marad-e nálunk még két évet és leteszi
az érettségit, vagy elindul a munka
világába. Ez olyan, mint egy kirakós
játék, több módon is eljuthat valaki
egy szakmáig, de az biztos, hogy a
szakképzési intézetek ma már ezen a
téren nagyon változatos karrierképet
nyújtanak anélkül, hogy bárkinek le
kellene mondania arról az álmáról,
hogy egyszer diplomát szerez. s akkor még nem beszéltünk az esti felnőttoktatásról, amelyben a második
szakma ingyen megszerezhető. ó hír,
hogy a szülők mindezt egyre jobban
látják, a fentebb említett számok is jól
tükrözik ezt.
EZEK SZERINT EGY ÉLETPÁLYAMODELL MEGTERVEZÉSÉHEZ MA
MAGYARORSZÁGON A SZAKKÉPZÉS ADJA A LEGVÁLTOZATOSABB
LEHETŐSÉGET?

gy van, és ehhez kell a szülő, a nyílt
nap, a pályaválasztási kiállítás, a folyamatos kapcsolattartás, hiszen sokszor nem tudják, hogy egy-egy szakmai elnevezés mögött pontosan mi is
rejlik, ezért a lehető legtöbb fórumon
el kell mondanunk, mennyi mindent
kínálunk.

MINDEMELLETT ELMONDHATÓ
AZ IS, HOGY A FELVEVŐ PIA EGYRE DINAMIKUSABBAN FEJLŐDIK,
ÉS AZ IPARI PARKOK ITT TATÁN
VAGY ÉPPEN TATABÁNYÁN BIZONYOS SZEGMENSEKBEN MUNKATATAI PATRIÓTA
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tevékenysége elismeréseként. Bevallom, nagyon jó érzés látni diákjaink és kollégáim arcán az örömöt és
büszkeséget a különböző szakmai és
közismereti versenyek eredményhirdetésein.

BESZÉLGETÉSÜNKBŐL KIDERÜL,
HOGY SIKEREIK MÖGÖTT OTT
ÁLL A PÉNZÜGYI STABILITÁS, AZ
INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS, A
MAGAS SZÍNVONALÚ OKTATÁS, DE
MI AZ A NEM KÉZZELFOGHATÓ TÉNYEZŐ, AZ A BELSŐ MOZGATÓRUGÓ, AMELY NÉLKÜL NEM TUDNA
ILYEN JÓL MŰKÖDNI AZ ISKOLA?

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

ERŐHIÁNNYAL KÜZDENEK.
Igen, és jó hír, hogy már ők jönnek
hozzánk. Amikor még alapítványi
rendszerben működtünk, mi mentünk a vállalatokhoz. Az nehezebb
időszak volt, mert a vállalkozók akkor
még nem voltak olyan mértekben érdekeltek a gyakorlati helyek biztosításában, mint napjainkban. Most már
vannak olyan pályázatok, támogatási
rendszerek, amelyek anyagilag is érdekeltté teszik a cégeket a tanulók foglalkoztatásában. Több mint kétszáz
gyakorlati hellyel vagyunk kapcsolatban Tatán, Tatabányán, valamint
Esztergom és Lábatlan térségében.
Sok gyerekünk van a Güntnernél hegesztő, villanyszerelő, szerszámkészítő, hűtős és logisztikai ügyintéző
szakmákban. Régi kapcsolatot ápolunk a Gediával, főleg hegesztő, gépész és logisztikus munkakörökben,
de kiemelt partnereink között van
például a Fogaskerékgyár Kft., a For
Top Kft. a Ford Karrier Programmal,
vagy klímás vonalon a Full-Thermo…,
egyszóval nagyon sok partnerrel dolgozunk, mindenkivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, együttműködésünk
pedig mindkét félnek hasznos.

ösztöndíjat kap, amely akár több tízezer forintot jelenthet havonta.
MENNYIRE ÉRZÉKELIK A FEJLŐDÉST A TANULMÁNYI EREDMÉNYEKBEN?
Maximálisan. Most már a felvételi
eljárás során jóval feljebb rakhatjuk
az iskolába való bekerülési szintet,
amely már alapját képezheti a minőségi oktatásnak. Egyre több versenyen is elindulunk, és jók az eredményeink. Van például egy robotika
szakkörünk, melynek vezetője, Varga
István nyerte el idén a Centrum legértékesebb szakmai oktatójának járó
címet az országos versenyeken való
eredményei és a pályaorientációs

A gyerekek szeretete és az a hivatástudat, amely a tantestületet jellemzi. Mindazt, amit eddig közösen
tanultunk és tanítottunk, próbáljuk
folyamatosan átadni új pedagógusainknak is. Nagyon érdekes, hogy azok
a kollégák maradnak itt tartósan,
akik hajlandók plusz erőt, energiát
belevinni munkájukba, úgyhogy tantestületünk ereje, lelkesedése visz
előre minket, és fantasztikus, hogy ez
már magától működik.
ÉS MI AZ, AMI ÖNT ELINDÍTJA,
MOTIVÁLJA MINDEN REGGEL?

Az, hogy szeretem, amit csinálok.
Már eleve erre készültem, mindig is
tanár szerettem volna lenni, és ez az
első munkahelyem. Szerencsés vagyok, mert az álmaimat élem, és megingathatatlanul hiszek abban, amit
csinálok.
Ábrahám Ágnes Barbara

MELYEK MOST A SLÁGERSZAKMÁK?

A hegesztő és a villanyszerelő, a
gyerekek is ezek iránt érdeklődnek
legjobban. Mindkettő hiányszakma
most a térségben, ha valaki úgy dönt,
hogy közülük választ, akkor külön
TATAI PATRIÓTA
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in memoriam
petrezselyem antalné, gyöngyi
Márciusban hosszú, nehéz betegség után elhunyt Petrezselyem Antalné, Gyöngyi
enesz- í as Aranykoszor s Arany i lo ás estercukrász a agyar Gasztronóiai Szövetség ata és Környéke égió ának elnöke az egyete es gasztronó ia
Kiváló unkáért arany e lék lakett tula onosa a Ko áro - sztergo
egyei Kereske el i és arka ara elnökségi tag a vala int ata szeretett zletének a etre ukrász ának tula onosa
Gyöngyi szenve élyesen szerette és agas szinten velte szak á át ata is ert
és elismert személyisége volt, aki családjában, szakmájában és az utánpótlásnevelésben is fára atatlan szorgalo
al elkötelezetten és él a utatóan olgozott ata áros nkor ányzatának Ké viselő-test lete 2011-ben a etrezselye csalá ot ata árosáért kit ntetés arany fokozatában részesítette az általuk
ala ított etre ukrász a-Kávé ázban folyó agas szak ai színvonalon végzett
unkáért ellyel kivívták többek között a legrangosabb országos gasztronó iai
verseny a arsang Ku a szervezésének ogát ezzel is öregbítve városunk írnevét
Emlékezzünk Gyöngyi egyik kedvenc receptjével kedves, közvetlen személyiségére,
állhatatos szorgalmára és elkötelezettségére. Emléke örökre a tataiak szívében él!
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A 18.
18. Királyi
Királyi Szakácsok
Szakácsok versenyének
versenyének díjnyertes
díjnyertes menüsora
menüsora
Beatrix
mazsolás
kuglófja
aa felső
jobb
látható.
Beatrix királyné
királyné
mazsolás
kuglófjaversenyének
felső tálca
tálcadíjnyertes
jobb oldalán
oldalán
látható.
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Szakácsok
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Beatrix királyné
mazsolás
kuglófjaversenyének
a felső tálca díjnyertes
jobb oldalán
látható.
A 18. Királyi
Szakácsok
menüsora
Beatrix királyné mazsolás kuglófja a felső tálca jobb oldalán látható.

Petre Cukrászda receptje
Petre Cukrászda receptje
Petre Cukrászda
receptje
beatrix
királyné
mazsolás kuglófja

beatrix
királyné
mazsolás
kuglófja
beatrix
királyné
mazsolás
kuglófja
AA kuglófot
először
2010-ben
készítette
el Petrezselyem
Antalné,
Gyöngyi
a Királyi Szakácsok
verkuglófot
először
2010-ben
készítette
el Gyöngyi
a Királyi
Szakácsok
versenyén
A kuglófot először 2010-ben készítette el Petrezselyem Antalné, Gyöngyi a Királyi Szakácsok ver-

senyén Nagyszakácsiban. Csapata meg is nyerte a versenyt!
Nagyszakácsiban.
A kuglófot
először 2010-ben
készítette
elnyerte
Petrezselyem
Antalné, Gyöngyi a Királyi Szakácsok versenyén
Nagyszakácsiban.
Csapata
meg is
a versenyt!
senyén Nagyszakácsiban. Csapataadunk
megmég
is nyerte
a versenyt!
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dkg vaj
• 2,5 dkg vaj
Elkészítés
Elkészítés
Elkészítés
Elkészítés
Kevés langyos cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt. A lisztbe sót, cukrot, reszelt citromhéjat és mazsolát
teszünk, majd összekeverjük. A liszt
közepébe fészket készítünk, abba
öntjük az élesztős tejet, és hozzá-
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lágy tésztát kapjunk.

Kézzel bedagasztjuk a tésztát,
majd a tál oldalát körbekenjük a fagyos vajjal. A megmaradt vajat az ujjunk hegyére tesszük, és tésztánkat
úgy dagasztjuk tovább körbe-karikába, egészen addig, amíg a vajunk el
nem fogy, és a massza fel nem veszi
teljesen a vajat a tál széléről. Ekkor
már leválik a tészta az ujjunkról és az
edény faláról is.
Ezután letakarjuk, és meleg helyen
20 percig kelesztjük. Amíg kel a tésztánk, két kuglóf formát kivajazunk és
kilisztezünk. A megkelt tésztát kissé
elsodorjuk, és a sütőformákba teszszük, majd 10 percig tovább kelesztjük.

mencében 180 fokon kb. 30 percig
sütjük. Ha sütőformánk mázas cserépből van, akkor a kisült kuglófokat
abban hagyjuk kihűlni. A sütőből kivett cserépedényeket fa lapra tegyük,
mert a hideg kövön elrepednek!

Ízlés szerint díszíthetjük, tálalhatjuk porcukrozva, csokoládéval leöntve vagy finom sárgabaracklekvárral.
A recept nem tartalmaz tojást, így
tojásérzékenyek is fogyaszthatják.

Jó
Jó étvágyat
étvágyat kívánunk!
kívánunk!
Jó étvágyat kívánunk!
Jó étvágyat kívánunk!
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