– Jó estét kívánok! Köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy a mai estét újra velünk töltik! – pontosan huszonöt éve üdvözlöm ezekkel a mondatokkal
a tatai nézőket, hiszen 1 3. szeptember
3-a óta vagyok a atai elevízió főszerkesztője. Munkám jellegéből adódóan ezt
sokféle módon lehet értékelni, minősíteni, miként engem is, aki a kamera előtt
ülök, vagy főszerkesztőként irányítom a
televíziót valamilyen irányba, vagy próbálom egyenesben, meg életben tartani
sokak segítségével, akiknek ezért köszönet jár.
Megtisztelő a felkérés a köszöntő megírására. Sokak, a nézők és műsorkészítők
szívügyét, a tatai televíziózást szeretném
köszönteni megfogalmazni azt, hogy
mitől patrióta és igazán tatai, hol a helye
a hungarikumnak számító helyi televíziózásban.
Következzék egy kis múltidézés. A helyi televíziók legnagyobb része a nyolcvanas évek végén jött létre – a korszellemnek megfelelően kivétel nélkül tanácsi
felügyelet alatt. Műsoraik a helyi értékek
megmutatásával, a település közösségi
életének követésével hamar népszerűek
lettek. A rendszerváltás időszakában a
városi televíziók teremtettek nyilvánosságot a helyi politikai közéletnek, egyfajta
szelepként működtek, és nagymértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy a rendszerváltás így történt meg hazánkban.
Ezt követően a szabadabb légkörben
jött az „odamondogatós” korszak: a tévé
mint igazságosztó és kijáró intézmény.
Soha annyi valós és vélt sérelmet feldolgozó oknyomozó riport nem készült. A
közszolgáltatók már féltek a tévésektől,
hiszen a „tévé” mindent elintéz a nyilvánosság erejével. Azt azonban kijelenthetjük, igyekeztünk jó ügyeket szolgálni.
A sokáig késlekedő, majd 1 6-ban
megjelent médiatörvény csak az országos csatornákkal foglalkozott, a helyi
televíziókra nem irányult nagy figyelem.
A városi tévékben viccesen szólva a MinTATAI PATRIÓTA

gos csatornán. Mi vagyunk az egyetlen nem
megyei jogú városban
működő televízió ebben
a körben, nem titkoltan
ez kihívás és visszajelzés is egyben szakmai
munkánk
elismerése.
öbb országos csatorna is keres bennünket,
munkánknak azonban
van egy fontos szakmai kritériuma a atai
elevíziónál nem kívánunk olcsó, szenzációhajhász anyagokat készíteni. Huszonöt éves
tisztességes munkával
megszerzett hitelünket
szeretnénk minden körülmények között megőrizni.
A politika, a várospolitika része életünknek, bizonyította ezt az előző választás úgy mozgatta meg az embereket,
hogy arra senki sem számított. elevíziónknak a választói akaratot tiszteletben
tartva kell objektív tájékoztatást adnia
a megválasztottak, a többség és kisebbség közéleti tevékenységéről. Az eltelt
huszonöt évben nem volt olyan ellenzéki esemény, amelyre meghívót kapott a
tévé, és nem tudósított róla. Ezt atán az
a kommunikációs megállapodás rögzíti,
amelyet az önkormányzat és a atai elevízió Közalapítvány kötött 1
-ben, az
akkor lefektetett normák ma is időtállóak. Ezt mindkét fél betartja, ezért köszönet jár a tatai politikai élet szereplőinek,
mert egy helyi televízió sajtószabadsága
mindig a helyi politika toleranciájának
mértékétől függ. Mindenkori szerkesztési elv az Audiatur et altera pars
Hallgattassék meg a másik fél is
rök kérdés
ézi ezt valaki römmel jelentem, igen, nézik, a nézettségi
adataink kimagaslóak. A napi Híradónkat többen nézik, mint bármelyik országos csatornáét, és a ilMúlt-nak is nagy
a nézőtábora.
szintén remélem, hogy a köszöntőben
legalább részben sikerült bemutatnom a
helyi televíziózás értékét, városunk iránti
elkötelezettségünket, amelyet nap mint
nap megtapasztalhatnak nézőink a képernyő előtt. Személyes megjegyzésként
köszönöm a atai Patrióta felkérését,
mert így a kollégáim nevében is elmondhattam mindazt, amire a másodpercekhez kötött, rohanós tévés világunkban
talán nem jutott volna idő. Meg talán túl
szerény is az a csapat, amely főszerkesztőjének lenni nagyon jó dolog.
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dent szabad, ami nem tilos jegyében
folytatódott a munka. Persze, azért ez így
nem igaz az adminisztrációs feladatok
megnőttek, külön stáb kellett hozzájuk,
mert a többi bennünket érintő törvényi
környezet reklám, szerzői, jogi, digitális
stb. átalakult. A televíziós rendszertechnika továbbfejlődött és fejlődik a mai napig, és létrejött a digitális világ.
A helyi televíziózás nem létezhet önkormányzati támogatás nélkül, hiába van
kereskedelmi státusza: az önkormányzat
állja a működéshez szükséges költségek
felét. A helyi televízió működtetése nem
kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, a törvény csak a tájékoztatás kötelmét írja elő, amely sokféleképpen valósulhat meg. Azonban a helyi televíziózás
az elmúlt évtizedekben olyan meghatározó fóruma lett a helyi közösségeknek,
hogy fenntartása nemcsak a helybeli
tájékoztatást segíti, hanem a közéleti
párbeszéd nyilvános terét is működteti.
együk hozzá napjainkban a helyi televíziózás olyan mértékben szabályozott,
hogy a szerkesztőség alapvetően álláspontokat közvetít, de nem foglal állást
a közügyekben, csupán arra vállalkozik,
hogy ütközteti a különböző véleményeket.
Mi is valójában a helyi televízió feladata, értéke A helyi hírek, információk
pontos és gyors szolgáltatása: tudják
meg a tataiak, mi történt aznap városukban, és milyen esemény várható holnap,
holnapután ezt teszi a atai Híradó.
Fontosnak érezzük, hogy legyen „hivatkozási pont”, legyen hiteles az, amit
közöl, hogy a néző elmondhassa
Ez
így van, mert a atai
ezt mondta.
Munkánkkal dokumentáljuk a város
történéseit, rendezvényeit, eseményeit,
legyen szó kultúráról, sportról vagy óvodai, iskolai rendezvényről. em mellesleg jó látni a felvételeken gyermekünket,
rokonunkat, ismerősünket és magunkat
is.
1 0 óta minden adásunk visszanézhető, minden tudósításunk kikereshető. átható rajtuk a kislány, aki ma már
anyuka, a nagypapa, aki akkor még
apuka volt, és őrzi azok emlékét is, akik
már nem lehetnek közöttünk. Az anyagok között fellelhetők civil szervezeteket, kulturális, művészeti közösségeket,
tatai alkotókat bemutató tudósítások,
filmek. egnagyobb értékünk az archiválás, amely tulajdonképpen
S
E EM
S-t jelent. Ezért óriási
felelőssége van az operatőrnek, aki a képeket készíti, a szerkesztőnek, aki tudósít, de a legnagyobb felelősség azonban a
nyilatkozóé.
Komoly része munkánknak, hogy tudosítóként huszonnégy órában a Magyar
elevízió rendelkezésére állunk. öbbletvállalásunknak köszönhetően nemcsak ata és környéke, hanem a vidék
Magyarországa is megjelenik az orszá-
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AKTUÁLIS
t rténet 1938 b l
yolcvan év nem sok egy város
életében. Mégis jó alkalom arra, hogy
megálljunk, visszanézzünk és eltűnődjünk mi mindent változtatott a
döntés, amely két településből egy
nagyobbat, virágzóbbat hozott létre.
Milyen érvek ütköztek, milyen indulatok csaptak össze, hogy élték meg a
változást az akkor élők.
A ma élő idősebb korosztály még
testközelből , az egyesítés résztvevőinek elbeszéléséből ismerhette
meg az eseményeket. A mai tizenéveseknek már mindez történelem.
Hogy mégse tananyagként találkoz-

TATAI PATRIÓTA

zanak a két község egyesítésének
történetével, színdarab készült róla,
amely a „zenés dokumentumjáték”
alcímet viseli.
Színdarab Egy előjáték és tizenegy villanásnyi jelenet. Az előjáték
napjainkban játszódik a agymama
visszaemlékezik arra, amit szülei
meséltek, és minden jelenetben egykét bevezető mondattal kommentálja a történteket. okumentumjáték
alóban korabeli jegyzőkönyvek, újságcikkek, kisfilm felhasználásával
készült. e két síkja van az egyik,
az így történt a fenti forrásokat
igyekszik színpadszerű közegbe helyezni. alálhatunk benne komikus

részeket – hiszen az egyesítés ellenzői nemegyszer megmosolyogtató
érvekkel hadakoztak. s a történet
másik szála az „így is történhetett”:
a mindennapok nyelvére igyekszik
lefordítani a tényeket hogyan avatkoz hat tak be a vélt vagy valós érdekek az egyének életébe. Mindez
zenés keretben, dalbetétekkel, fülbemászó muzsikával. A szereplők nem
hivatásos színészek felfedezhetjük
köztük szomszédainkat, ismerőseinket néhány diákot is, akik nemrég
remélhetőleg átadták a helyüket a
buszon, szép hangú gyerekeket, akiket valamilyen ünnepélyen, fesztiválon énekelni hallottunk.
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Az egyesítés már megtörtént, az új
képviselő-testület az új település nevén civakodik

Nagymama: Megtörtént tehát az
egyesítés. Hátra volt még egy komoly
kérdés: mi legyen az új település
neve Megvitatták ezt többször, több
fórumon. s a vita nem volt mentes
az indulatoktól.
(háttér: a tatai községháza)
Bíró: Miután két javaslat hangzott el,
kérem a képviselőtársakat, fejtsék ki
véleményüket!

Képviselő .: A ata név a kereszténységgel egyidejű s sigmond és
Mátyás király itt űzték a vadat, itt csinálták a világpolitikát.
Képviselő .: Bizony! Innen hajigálták a két török követet a tóba
Képviselő .: yughass, Kálmán

Képviselő : ata mintegy keretbe
foglalja a magyar történelmet ez
a név első királyunk hálás szívéről
tanúskodik, és szeretetének melegét őrzi, kérem szépen s az utolsó
király tragédiája itt teljesedett be
a budaörsi csata után . Károly ide
menekült, itt közölték vele a külföldi
hatalmak határozatát, kérem szépen!
Képviselő .: a most itten helye
volt az oktatásnak.
Képviselő .: ata egyébként is a nagyobb lélekszámú

Képviselő
.:
ondoljuk csak
higgadtan végig még a óvároson
lévő objektumok és események, mint
az állomás, a pezsgőgyár, a szabadtéri játékok is a „tatai” nevet viselik!
gymint atai Pezsgőgyár, atai églagyár, atai Angolpark, ahol a atai
Szabadtéri átékokat rendezik
Képviselő .: n igenis a atatóváros elnevezést javaslom. óvárosnak
sincs oka szégyenkezni már a tatárjárás előtt szerepel az oklevelekben
Képviselő .: e akarják már óvárost kiradírozni a köztudatból, kérem alássan!!

Bíró: Kérem a képviselőtársakat,
6

őrizzék meg a nyugalmukat, különben felfüggesztem az ülést

Képviselő .: Persze, mert most jönnek a tóvárosi érvek!

Képviselő .: gaz, ami igaz. ata nagyobb lélekszámú, de óváros gyorsabban, dinamikusabban fejlődött,
és biztosan többet tesz a közös kaszszába

Képviselő .: Kiszámították képviselőtársaim, melyik község szintre
hozása kerülne többe ézzék csak
meg a közigazgatási felmérés adatait A tóvárosi adózók zsebéből fog
épülni a tatai vízvezetékek nagy része!

Képviselő .: gy van, kérlek alássan s óváros nem csak az iparosodottabb település, hanem a tavak, a
vizek városa is! Innen kapta a nevét!
Képviselő .: Az Angolkert is nálunk
van, akárhogy is hívják!!

Képviselő .: Meg a műromok Miért nem a tatai szántóföldekre vitette
a gróf úr majdnem 150 éve a vértesszentkereszti bencés apátság köveit
Mert óvároson van a seke-tó, a forrás meg a kék patak, ahol olyanok a
műromok, mintha odaszülettek volna!
Képviselő .: olna. Képzeljék csak
el képviselőtársaim a romokat, amikor éppen odaszületnek!

Képviselő .: Akárhogy is gúnyolódik képviselőtársam, óvároson van
a Kiskastély is, ahol a nemzetközi
sakkverseny volt!

Képviselő .: s a nemzetközi fotókiállítás!
Képviselő .: Ami ugyebár mégiscsak két világhírű rendezvény, kérlek
alássan!

Képviselő .: an óvárosnak esetleg híres Kálvária-dombja Hát gimnáziuma?
Képviselő .: (veri az asztalt) agaszkodunk a ata névhez Ez egy
történelmi hely Mátyás atájának a
atája
Képviselő .: yughass, Kálmán

Képviselő .: Amellett, hogy a mondat első részét megerősítem, ki kell
javítanom képviselőtársamat. A hely
valóban történelmi, de sokkal régebbi. éza fejedelem a 10. században,
a 00-as évek negyedik negyedében
eodatus atyát választotta fia nevelőjének, akit az ifjú stván akkor
még ajk szeretetből atának becézett. Amikor stván 5-ben fejedelemként trónra lépett, egyik első
intézkedése volt…
Képviselő .: ehetne a történelemórát felfüggeszteni

ró: Miután minden kétséget kizáróan megállapítom, hogy az érvek
többsége és ereje a ata név mellett
tör pálcát

Képviselő .: ándzsát ándzsát
alaki felett törünk pálcát a középkorban ez volt az ítélethirdetés, a bűnösség megállapításának a jelzése ,
és valaki mellett…

Képviselő
.: ehetne a nyelvtanórát is felfüggeszteni Mi ez itten
Képviselő-testületi ülés vagy elemi
iskolai tanóra?

Bíró: Előzőleg közbeszóló képviselőtársamat (Gáborra mutat) megbírságolom, és hangsúlyozva, hogy a józan
ész…
Képviselő .: e befolyásoljuk a
döntést, kérlek alássan!

Bíró: Szóval szavazásra bocsátom
a kérdést: mi legyen az új település
neve Ki szavaz ata mellett Kézfeltartást kérek számol Képviselő
1. közben elaludt) s ki szavaz atatóvárosra? (számol, az alvó felébred,
gyorsan feltartja a kezét) ehát megállapítom, hogy a képviselő-testület
sajnos szótöbbséggel a atatóváros
név mellett tört pál lándzsát. Az
ülést berekesztem.
Képviselő .: (félre) atatóváros
atatóváros
a-ta-tó-vá-ros
evetséges Hosszú is, dadogós is. Megtámadjuk!

Bognár Istvánné

A képeslapok a Kuny Domokos
Múzeum gyűjteményéből valók.
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e lesztések el tt áll a
csillagsziget b lcs de
ég idén megújul a sillagsziget ölcsőde konyhája,
ugyanis Tata áros nkormányzata sikeresen pályázott
fo a ko tat
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t
c m pályázaton. városvezetés az elnyert
százötvenmillió forintból támogatja a kisgyermeket nevelők munkavállalását, és seg a családokat, különösen
a leghátrányosabb helyzet eket.
A projekt első ütemében felújítják
és bővítik a bölcsőde konyháját. A jelenlegi háromszáz adagos főzőkonyhát hatszázötvenre növelik, amely így
alkalmassá válik más intézmények
kiszolgálására is. A jövőben nemcsak
a bölcsődének, a Kincseskert, a Kertvárosi, a Szivárvány és a ergengócia
TATAI PATRIÓTA

óvodának főznek, hanem a eszti és
a ürdő utcai óvodába is ők szállítják
majd az ételt. Az összevonás célja,
hogy a kisgyermekek étkeztetése minél magasabb színvonalon folyjon. A
sillagsziget ölcsődében jelenleg is
dietetikus felügyelete mellett zajlik
az étrend összeállítása és az ételek

elkészítése, naponta hétféle diétás
menüről gondoskodnak.
A pályázat következő ütemében
két gondozási egységet újítanak fel,
amely négy csoportszoba és a hozzájuk tartozó mosdók, öltözők teljes
körű renoválását jelenti. ővítik a
tornaszobát is, hogy minél nagyobb
7
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helyiség szolgálja a kisgyermekek
mozgásfejlődését. Az udvart is megszépítik, kicserélik a régi burkolatokat, parkosítanak, és új játékeszközöket helyeznek el. Ezenkívül,
amennyiben a költségek lehetővé
teszik, a kerítést is megújítják.
Az 1 80 óta működő intézményben már számos fejlesztés megvalósult az elmúlt években. Ezek közül
kiemelkedik a 2011-es, amelynek
során új gondozási egységgel bővült
a bölcsőde, huszonnégy kisgyermekkel többet tudtak felvenni. Az épület
teljes energiaracionalizálására is sor
került, korszerűsítették a fűtést és a
külső, belső szigetelést, kicserélték
a tetőszerkezetet, a nyílászárókat.
ekete va intézményvezető azonban arra a legbüszkébb, hogy elődjének köszönhetően 2014-ben lehetőséget kaptak arra, hogy speciális
csoportot hozzanak létre, ahová sajátos nevelési igényű kisgyermekeket
tudnak felvenni. lyanokat, akiknek
ellátása nem biztosítható a normál
csoportban, mivel különleges bánásmódra, speciális fejlesztésre van
szükségük. Ma már a két kisgyermeknevelőn kívül gyógypedagógus
és gyógypedagógiai asszisztens is
foglalkozik velük. Az elmúlt években
önkormányzati és szülői segítséggel
konduktor véleménye alapján bővítették eszközparkjukat is, hogy a
legmegfelelőbb tárgyakkal, játékokkal, konduktív eszközökkel fejleszszék a csoportba járókat.
Mindemellett a bölcsődében folyamatosan végeznek kisebb beruházásokat, pl. árnyékolókat vásároltak a
csoportok teraszaira és az udvarra,
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járássegítő korlátot és labdafürdőt
helyeztek el a folyosóra.
ekete va az infrastrukturális fejlesztéseknél azonban előrébb valónak tartja a megfelelő személyi feltételek biztosítását. gy véli, minél több
és magasan képzett kollégával dolgoznak, annál jobb színvonalú ellátást
tudnak nyújtani a gyermekeknek, és
ez fontosabb, mint bármilyen eszköz,
játék vagy a környezet. rszágos öszszehasonlításban már most kiemelkedik a tatai intézmény, kevés olyan
bölcsőde van, ahol gyógypedagógus,
gyógypedagógiai asszisztens és ilyen
sok felsőfokú végzettségű és szakmailag felkészült kolléga dolgozik. A
jövőben pedig még több fog, ugyanis
a Kormány 2016-ban kiterjesztette a
pedagógus életpályamodellt a felsőfo-

kú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőkre. Ennek köszönhetően
egyre többen vállalkoznak a diploma
megszerzésére, atán is már jó néhányan elkezdtek továbbtanulni. A kormány nemcsak a szakmai képzésükre fordít kiemelt figyelmet, hanem a
bölcsődék fejlesztésére és bővítésére
is.
eljes megújulás előtt áll a szakma. Míg régen a gyermekek gondozása volt előtérben, ma már inkább a
nevelés kap nagyobb hangsúlyt. öbb
kutatás bizonyítja, mennyire fontos
a koragyermekkori nevelés, menynyire kihat az ember későbbi életére,
fejlődésére, ezért nem mindegy, milyen környezetben, milyen ellátásban
részesülnek. Szerencsére ma már
mindenki jobban figyel erre az életkorra mondja az intézményvezető.
A fenntartó önkormányzat is partner
abban, hogy minél magasabb szakmai
színvonalon lássák el a gyermekek
nevelését, gondozását. 2016-ban pályázat útján támogatta a kollégák ötvennégy órás zenei továbbképzését.
A Tesz-Vesz Muzsika program célja az
volt, hogy fejlesszék a kollégák hangszeres tudását, változatosabbá tegyék
zenei repertoárjukat. A bölcsődében
ugyanis nagy hangsúlyt fektetnek a
zenei érzékenyítésre, napi szinten
mondókáznak, énekelnek. A képzésnek köszönhetően a nevelők egyre bátrabban és gyakrabban veszik
elő hangszereiket. avaly az önkormányzat nyert a Még jobb kezekben
böl sődei szakemberek szakmai ejlesztése a Tatai járásban (EFOP-1.9.917-2017-00006) című pályázaton, ennek keretében a kisgyermeknevelők
TATAI PATRIÓTA
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többek között kompetenciafejlesztő
tréningen és zenei továbbképzésen
vesznek részt. Ennek nemcsak az a
célja, hogy a kollégák még magasabb
szakmai szintre jussanak, hanem
az is, hogy a családokat bevonják a
bölcsődei programokba. A későbbiekben ugyanis a szülők részvételével
tartanának délutánonként hangszeres bemutatókat, foglalkozásokat. A
pályázat lehetőséget ad arra is, hogy
a ingató családi és művészeti nevelési program is bekerülhessen a
bölcsődébe. Mindezeken kívül a pályázatban nyelvi képzés is szerepel,
amellyel a kisgyermeknevelők diplomájához szükséges nyelvvizsga megszerzését segítenék, de támogatják
majd az újbóli érettségit is, amely
plusz pontot jelenthet egy esetleges
főiskolai felvételin. A projektben nemcsak a sillagsziget, hanem konzorciumi partnerként a tatai uniorka, a
naszályi, a kocsi és a baji bölcsőde is
részt vesz.
A családok bevonására folyamatosan nagy hangsúlyt fektetnek,
rendszeresen szerveznek családi
délutánokat az aktuális évszakhoz,
ünnepkörhöz kapcsolódóan. Minden
rendezvényen tartanak ételbemutatót is, ahol recepteket is osztanak, ezzel is igyekszenek formálni a családok
étkezési szokásait.
övőre a kormány bölcsődei férőhelybővítésére is kiír pályázatot. ehéz megmondani, hogy atán szükség
van-e rá, mivel májusban ugyan több
családot el kellett utasítaniuk, de jelen
pillanatban a környező településekről jelentkezőket kivéve csak két taTATAI PATRIÓTA

tai kisgyermek szerepel a várólistán.
Arról sajnos nincs információ, hogy
az elutasítottak között hány olyan
szülő van, aki ténylegesen elhelyezkedett, és hányan választották valamelyik családi bölcsődét. ekete va úgy
gondolja, talán egy csoporttal bővíteni lehetne az intézményt, de mindenképp jó volna külön szolgáltatásként
egy-két órás ellátást biztosítani azoknak a gyermekeknek, akik nem járhatnak bölcsődébe, mert az édesanyjuk otthon van kisebb testvérrel, erre
ugyanis nagy igény volna a városban.
elenleg százhat férőhelyes a bölcsőde, kilenc csoport van összesen, ebből nyolcba tizenkét gyermek jár, a
speciálisba pedig hatot vesznek fel.
Húszhetes kortól fogadják a kicsiket,
de a szülők általában tizenöt-tizen-

nyolc hónaposan íratják be őket. Előfordul, hogy már egyéves kor alatti
gyermekeknek is igénylik a bölcsődei ellátást, melyet a szülők nagyon
nehezen dolgoznak fel, nem könnyű
még az elválás ilyen pici korban. A
bölcsődében erre külön odafigyelnek, és mindent megtesznek, hogy
megkönnyítsék ezt a folyamatot nyílt
napokat tartanak, illetve a vezető az
első szülői értekezletre pszichológust
is hív, hogy tartson előadást az elválásról. A szülőkben sok kétely, félelem van ilyenkor, együtt küzdünk meg
azzal, hogy a gyermek elfogadja az új
környezetet mondja a vezető.
A dolgozói létszám az elmúlt négy
évben harmincnégyről negyvenre
emelkedett, novemberben pedig még
egy dajkával bővül a csapat. avaly
óta pedig időszakos segítőik is vannak, ugyanis a sillagsziget ölcsődében végzik szakmai gyakorlatukat
a Soproni Egyetem enedek Elek
Pedagógiai Karának azon első és másodéves csecsemő- és kisgyermeknevelő szakos hallgatói, akik az egyetem
tatai helyszínén, a atai Közösségi
elsőoktatási Képzési Központban tanulnak. Az elmúlt évben tíz hallgató,
az idei tanévben pedig már harmincöt hallgató szakmai gyakorlatát koordinálják az egyetem iránymutatása
alapján. Ez bizonyos szinten megterhelő felnőttnek, gyermeknek egyaránt, ugyanakkor óriási elismertség a
bölcsődének, hogy a Soproni Egyetem
gyakorló bölcsődéje lehetnek, a leendő kisgyermeknevelők pedig a tatai
kollégáktól leshetik el a szakmát.
P
A fotókat Ábrahám Ágnes Barbara készítette.
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Dr. Schmidtmayer ichárd, a tatai múzeum atal igazgatója Tatabányán született
-ben.
ánhidai és a odály oltán ltalános skola elvégzése után az rpád Gimnáziumban érettségizett.
zt követően az LT régésze és történelem szakán folytatta tanulmányait, ebben az időben szeretett bele a középkor történetébe egyik legkedvesebb egykori tanára, ubinyi ndrás hatására.
Hihetetlen szerencsének tulálja, hogy egyetemi éveinek befejezése idején hirdetett meg régész állást a tatai múzeum, gy friss
diplomásként egyenes út vezette a Tatai vár falai közé, ahol azóta is mindennapjait töl . lső munkája a ridgestone tatabányai
gyárának ép tését megelőző feltárás volt
-ben. Hamar kiderült, hogy a történészi feladatok ellátása terén is jól jön seg tsége a
múzeumban, gy a kezdetektől erős a helytörténe kutatásokat.
-ban osztályvezetője,
-ban először megb zott igazgatója,
ezt követően igazgató-helyettese, m g végül
-ben igazgatója
lett a uny Domokos úzeumnak.
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rdemes lenne szüleimet megkérdezni erről, ők ugyanis nem szabtak
határokat, mindent megmutattak,
és már korán látták erősségeimet,
gyöngeségeimet. Amire biztosan
emlékszem olvasmányaim elsősorban történelmi témájúak voltak,
kezdetben regények, majd szakkönyvek. Szerettem megjegyezni és
egymással összevetni az adatokat.
AKK

K M
E EK

,

K

H

agyon szerettem a természetben
járni, a közelünkben volt egy erdő,
ahol sokat barangoltam. Az biztos,
hogy amikor a családdal mentünk
kirándulni, a természeti értékeken
túl a műemlékek vonzottak, különösen a várakat szerettem. Egyébként
amellett, hogy a középiskolában
történelem fakultációra jártam, szerettem volna felvenni a kémiát is, de
sajnos akkoriban nem indult.
MA APS
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A
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Ez így igaz. A példa viszont jól
mutatja, hogy abban az időben még
nem köteleződtem el teljesen valamilyen irányba. Aztán nyári munkáim során részt vettem ásatásokon,
ekkor vált világossá, hogy nagyon
szeretem ezt a területet. Alapvetően azonban történelmi olvasmányaim, a múlt eseményeinek hátterébe való mélyebb bepillantások
indítottak el ezen az úton. Aztán az
egyetemen vált egyértelművé, hogy
ezzel szeretnék foglalkozni. Kubinyi
András világított rá, még milyen
óriási feltáratlan területek vannak
a magyar középkor időszakában,
ez pedig komoly motivációt adott.
Azontúl, hogy sokakat érdekel ez a
korszak, és ekkor rakták le hazánk
alapjait, a mai napig érezhető hatása van a társadalomra és a közgondolkodásra.
M,
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Az első három évet gyakorlatilag
végig terepen töltöttem, nagyon sok
ásatáson vettem részt. 200 -ig nem
is nagyon tudtam beilleszkedni a
TATAI PATRIÓTA

múzeumi közösségbe, mert egyik
külső feladat jött a másik után. Az
akkori igazgató, Holló Szilvia Andrea látta ezt és képességeimet,
ezért rám bízta egy hadgyakorlatos
kiállítás megszervezését – ez máig
az egyik kedvencem. Az 18 -es katonai hadgyakorlat emlékére csináltunk egy kéttermes kiállítást. Azért
is volt emlékezetes, mert a Hadtörténeti Múzeumból egy kisbusznyi
szakember érkezett a városba, hogy
megnézzék, mert szerintük hadgyakorlatból nem lehet kiállítást rendezni. Meglátva a tatai tárlatot megváltozott a véleményük – ez komoly,
pozitív szakmai visszajelzés volt.
agyon látványosra sikerült ruhákkal, eredeti fényképekkel, térképekkel, tárgyi emlékekkel. Az országos
sajtó is tudósított róla. Az eredeti
esemény felvételei még az 1 20-as
években is fellelhetők voltak képeslapokon itt a városban. Ez újra
azzal szembesített, milyen nagy és
hosszú távú hatással vannak a történelmi események egy helyi közösség életére, és megerősített abban,
hogy fontos a helytörténeti kutatás.
MK
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Azért szeretek múzeumban dolgozni, mert mindig mással foglalkozom történeti, régészeti feladatokat végzek, emellett előadásokat
szervezünk, kiállításokat hozunk
létre, kiadványokat állítunk össze,
múzeumpedagógiai foglalkozásokat, tárlatvezetéseket tartunk, és
remélhetőleg mindezt egyre jobban
a tataiak igényeihez is igazítjuk. ehéz is lenne ebbe belefáradni, mert
minden terület másfajta igénybevételt jelent, és másfajta képességeket
mozgósít, ráadásul mindegyikről
vannak kedves emlékeim.
K
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,
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Két nagyon meghatározó dolgot említek, tudnék többet is, de
talán ez a kettő a legemlékezetesebb. Az egyik a Kossuth téri
ásatás, amelyet a felújítást megelőzően
végeztünk.
emélem,
lesz a közeljövőben annyi szabadidőm, hogy az ásatási eredményeket
teljesen feldolgozzuk, és minél hamarabb megjelentethessük az erről
szóló kiadványt. Ez a munka ata
szempontjából nem csupán a középkorra nézve hozott új adatokat,
hanem az újkori indulást is egészen
más oldalról világítja meg. A másik

nagy élményem az 1 56-os könyv
összeállítása volt. Mély nyomokat
hagyott bennem, hogy számos esetben személyesen beszélhettünk
a résztvevőkkel, megismerhettük
hosszú évekig elhallgatott történeteiket, s ütköztetni tudtuk az írásos
forrásokat. Mindez olyan értelmet
adott munkánknak, amit nehéz
szóban kifejezni. Egyrészt méltó
emléket állíthattunk az 56-os tatai
eseményeknek, másrészt lehetőségünk nyílt arra, hogy a rendelkezésünkre álló eszközökkel a tatai
közönség elé tárjuk az eseményeket. Ez gazdagabbá tette atát, ami
azért fontos, mert a múzeum egyik
legalapvetőbb feladata, hogy minél
alaposabban megismerjük és megismertessük a város történetét, és
ezáltal az itt élők is minél jobban
magukénak érezzék múltunkat és
persze múzeumunkat is. E könyv
elkészítése azt is jelentette, hogy
munkatársaimmal az egyéni sorsok
megismerésén keresztül bizalmat
kaptunk, amiért a mai napig hálásak
vagyunk. Egyébként nagyon nehéz
lenne bármit is kiemelni az elmúlt
évek munkáiból, említhetném még
doktori disszertációmat, amelyet a
vértesi várakról és atáról írtam
nagyon jó szakmunka volt. gyanakkor azok a pillanatok is fontosak
nekem, amikor hatvan kisgyermek
szájtátva hallgatja a tárlatvezetést
és kérdéseket tesz fel.
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Kíváncsisággal. Ezt a munkát
senki nem tudja napi nyolc órában
végezni, nem lehet délután négykor letenni a tollat. Ha hazamegy
az ember, még biztosan utánanéz
valaminek egy könyvben, de a szabadság alatt országot-világot járva
is gyűjtögeti a tapasztalatokat más
múzeumokban. Ehhez az alapvető
mozgatórugó, a kíváncsiság adja a
motivációt, valamint az a vágy, hogy
a tudást mindenképp megosszuk
másokkal. A múzeumi dolgozók
abban különböznek az egyéb tudományos intézetekben kutatóktól,
hogy eredményeiket nem tartják
magukban. Ebben a munkában a türelem is nagyon fontos erény, mert
az eredmények nem jönnek egyik
pillanatról a másikra.
A

S E E S S S HAS
S
S AKA EHE E
A
E
EK, AM K ME
A A
, MA
A A
HE E ES
11

KÖZELKÉP
, HS E M E K E E
A A
AK, M
SME
HA A P
A M
E E
SH
. ME
E
HAS
S A
APAS A A
M E KE E
E S E
M E M , S M AKA
S M

12

K
E A

A
A
E A
E

2013 előtt próbálták visszafejleszteni a tatai múzeumot, többször felmerült, hogy Esztergom,
majd hogy atabánya legyen a megyei múzeumi struktúra központja.
Ezért nem voltak olyan eszköz- és
erőforrás fejlesztések, amelyek segítették volna, hogy megyei intézményként dolgozhassunk. Ebben
a helyzetben kellett megtalálnunk
magunkat megyei múzeumként elfogadva és képviselve azt, hogy nem
kis vidéki, hanem olyan múzeum vagyunk, amelynek feladatai messze
túlmutatnak egy területi múzeum
feladatain. ezetői munkám kezdetén az volt az első feladatom, hogy
ezt elfogadtassam kollégáimmal. Ez
azt is jelentette, hogy megismerjük
más megyei múzeumok eredményeit, és hasznosítjuk tapasztalataikat. agyon sokat változott a társadalom az utóbbi időben, különösen
a tudás megszerzésének módját
tekintve. Ezért egyre felelősségteljesebben kell gondolkodnunk,
mert lassan az egyetlen őrzőhelyei
vagyunk bizonyos élményeknek,
ismeretanyagoknak. j irányokban
is kell gondolkodunk, például olyan
kiállításokat szeretnénk megvalósítani a jövőben, amelyek során kevés
műtárgyat mutatunk be, ám azok
hátterében megjelenik a hozzájuk
kapcsolódó tudás, illetve érzések,
élmények, amelyek lehetőséget
adnak a mélyebb megismerésére.
agyon izgalmas tárgyaink vannak,
amelyek évszázadokat éltek túl, és
magukban hordozzák a múlt szellemiségét. Például egy honfoglalás
kori okarina, vagy az Esterházy
család által használt bölcső, amelyet Kövesdi Mónikának sikerült
megszereznie, vagy a usa Mónika
által gyűjtött, a barokk korban keletkezett szepesi láda, amelynek
végigkövethető az útja hazánkba és
atára. lmények, életérzések társulnak ezekhez a tárgyakhoz, amelyek tanítanak és üzennek. tt lép be
a múzeum felelőssége is, hiszen ha
nem tudunk a társadalom részévé
válni, ha nem úgy tekintenek ránk a
tataiak, mint múltjuk őrzőire, akkor
valamit nagyon rosszul csinálunk.
Ezért az elmúlt évek – sokszor más
helyi szervezetekkel együtt megalkotott
tárlatai, programjai abba
az irányba mutatnak, hogy együtt
TATAI PATRIÓTA
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őrizzük meg a múltunkat mi adjuk hozzá a szakmai feltételeket,
ők pedig az egyszeri és megismételhetetlen történeteket, az egyéni
sorsok üzenetét, amelyek akár a különböző gyűjtéseink során hozzánk
beérkezett tárgyakat is jellemzik.
Ez tehát közös, kétoldalú munka a
város polgárai és a múzeum között,
mert csak együtt tudunk létezni, és
együtt tudjuk megőrizni az örökségünket.
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Korábban sokan úgy tekintettek
a Kuny omokos Múzeumra, mint a
vár tornyába bezárkózó, elszigetelt
intézményre. Ennek persze számos
oka volt a fenntartói struktúrától
kezdve a működési mechanizmusig.
Úgy látom, hogy elkezdtük eredményesen lebontani azt a kerítést ,
amely elválasztott minket a helyi
közösségtől. agyon fontos megkeresnünk és megtalálnunk azokat
a hívószavakat, témákat, amelyek
azokat is érdeklik, akik nem járnak
rendszeresen hozzánk. Ez pedig azzal kezdődik, hogy meghallgatjuk a
másik felet, felmérjük az igényeket.
Szeretném elérni, hogy kiszámíthatók legyünk, stabilan tervezzük a
jövőt és a belső munkát is ezen a
téren még fejlődnünk kell. Emellett
pedig rugalmasnak is kell lennünk,
hogy programjaink minél inkább
reflektáljanak a minket körülvevő
aktualitásokra, igényekre. Múzeumpedagógiai munkánk erre nagyon jó
példa. örekszünk arra, hogy iskolaidőn kívül is helyet tudjunk adni
bizonyos témák körüljárásának,
élmények és tanulási készségek
megszerzésének. dén ősszel például Kürthy óra jóvoltából lesz egy
dinó táborunk, megmutatjuk, hogy
a tatai múzeum olyan kiváló leletanyagot tud elhozni, amely minden
paleontológus palántát és dinó-rajongó gyermeket érdekel. A közeljövőben egyébként szeretnénk eljutni
oda, hogy időnként a tataiak szavazhassanak a kínálatból egy-egy
kiállítás megrendezéséről. A kifelé
nyitáshoz kapcsolódik az is, hogy
az oktatási intézmények az ismeretátadás terén segítségre szorulnak.
endkívül kötött rendszerben tanítanak, amelyet mi színesíteni tudunk egy-egy előadással, helyszíni
kiszállással, bemutatóval ezzel támogatva az ismeretek élményszintű
TATAI PATRIÓTA

elmélyítését. rülök,
hogy az iskolák egyre
gyakrabban igénybe
veszik programjainkat. Ha a pedagógus
elmondja, mire van
szüksége,
további
tematikákat tudunk
kidolgozni – nagyon
jók a tapasztalatok.
Egyébként
lassan
oda is eljutunk, hogy
a múzeum már a tatai
cégeknek is vonzó,
hiszen egy-egy kiállítás reklámozásának
támogatásával, a logójuk várfalon lévő
megjelenítésével
a
közösség
életében
való szerepvállalásukat hangsúlyozzák, és
ezen keresztül támogatandónak tartják
az itt folyó szakmai
munkát. A cégekre meggyőző erővel
hatnak statisztikáink
is, látogatóink száma
folyamatosan
növekszik, a múzeumpedagógiai foglalkozásainkon résztvevő diákok száma idén
megduplázódott. A
lehető legmagasabb szintű munkát
szeretnénk végezni az itt élők javára, ezért kitárjuk kapuinkat.
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agyon sok tapasztalatot szereztem, ettől a szerteágazó munkától
sokkal többet kaptam, mint azt valaha is gondoltam. Sok emberrel ismerkedtem meg, ásatáson dolgozó
diáktól kezdve nagyvállalati igazgatóig, ezek a találkozások gazdagabbá, és mondhatom, jobbá is tettek.
Mindazt, amit átéltem, az intézmény igazgatásában, működtetésében is tudom kamatoztatni. A fejlődés és a tapasztalatszerzés mellett
mára elmondhatom azt is, hogy valamivel higgadtabb lettem enyhült
kezdeti türelmetlenségem, amely
a kollégákkal szembeni hozzáállásomban is megmutatkozik. ájöttem, érdemes munkatársaimnak a
korábbinál sokkal nagyobb egyéni
szabadságot adni, mert akkor jobb
eredmények születnek.
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saládalapítás előtt állok, ez nagy
izgalommal és kíváncsisággal tölt
el. gazgatóként folytatom a megkezdett utat, még jobban kinyitjuk
a múzeum kapuit, hogy minél több
embert érjünk el. Emellett a szükséges beavatkozásokon túlmenően is
szeretném megújítani intézményeinket, nemcsak infrastrukturálisan,
hanem szellemiségében is. Ennek
érdekében kollégáim országos képzéseken vesznek részt, így a jó gyakorlatokat folyamatosan be tudjuk
építeni mindennapi munkánkba.
Meglátogatjuk az év nagy kiállításait is, hogy lássuk, mások milyen
szemléletek mentén fogalmazzák
meg rendezvényeiket. A fizikai
változtatásokhoz pedig készülnek
pontos terveink, hogy egy jó pályázat vagy egyéb anyagi támogatás
esetén minél hamarabb elkezdődhessenek a fejlesztések, s szakmai
munkánkat még jobban bemutathassuk a közönségnek.
A fotókat Domokos Attila készítette.
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2018 évi városi kitüntetettek
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ata
árosáért kitüntetés arany fokozatában részesült
Horváth oltán, a Komárom-Esztergom megyei ermészetjáró Szövetség elnöke, aki a természetjárás megismertetése, tatai
népszerűsítése érdekében végzett több évtizedes tevékenysége,
továbbá magas színvonalú sportszervezői munkájának elismeréseképpen vehette át a díjat. A polgármesteri hivatal sportreferenseként 2011-ig, nyugdíjba vonulásáig szervezőként, főrendezőként
számos programot indított el városunkban. A mai napig is töretlen
lelkesedéssel segíti a tó-futások, a Minimarathon megrendezését.
Az egyre népszerűbb erecse 50 teljesítménytúra egyik kitalálója,
harminchét esztendeje főszervezője. Az ő ötletének köszönhetjük,
hogy négy éve a túra harminc kilométeres útvonala atát is érinti.
Az országos és a megyei természetjáró szövetségek vezetőjeként
évtizedek óta sokat tesz atán is az egészséges életmód elterjesztéséért és a természet védelméért, sok-sok programot, túramozgalmat indított már útjára. Aktív nyugdíjasként a mai napig fáradhatatlanul és nagy örömmel végzi ezeket a feladatokat. Munkáját
számos kitüntetéssel ismerték el.
14
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ata
árosáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült
r. Kis Tiborné, a atai Helytörténeti Egyesület elnöke ata helytörténeti értékeinek megmentése érdekében kifejezett önzetlen
szervező munkájáért. ősgyökeres tatai, a aszary ános ltalános
skolában tanult, ahol később harminckilenc esztendőn át tanított
is. A atai Helytörténeti Egyesület elnökeként városunk helytörténetének feltárását, a hagyományőrzést tekinti feladatának. rányítása alatt az egyesület a város különböző pontján több emléktáblát,
szobrot helyezett el mindazoknak emléket állítva, akik városunk
hírnevét öregbítették. A tatai iparosok leszármazottainak hagyatékából a múzeum dolgozóinak segítségével kiállítást szervezett.
A százéves kapucinus Szerafikum építésének és működése elindításának részleteit tanulmányban foglalta össze. Az általa vezetett
egyesület a atai eformátus imnázium tantestületével együttműködve a tatai képzőművészek munkáiból rendszeresen tart bemutatókat a diákok és a művészet kedvelők nagy örömére.

ata árosáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült omonkos
Ágnes, aki a ata és érsége ivil ársulás elnökeként végzett kiemelkedő közösségszervező tevékenységéért, s e közösségbe tartozók érdekérvényesítéséért vehette át a díjat. 1 6 óta él atán,
huszonhat éve alapította meg a ata-tóvárosi ízisport Egyletet,
amelynek azóta is titkára és edzője. Kezei alatt közel kétszáz diák
és felnőtt tanulta meg a klasszikus evezős-mozgást. 2005 és 200
között a Magyary oltán árosi és Megyei Művelődési Központ igazgatója volt. 2010-ben a ata és érsége ivil ársulás, a
elnökévé választották. Kiemelt feladatnak tekinti a sokszínű civil tevékenységek szakmai támogatását, a város lakóinak a civil életbe való
bevonását. ontosnak tartja a civil értékek, illetve a civil szervezetek által közvetített helyi értékek megismertetését, amelyre például a minden esztendőben széles összefogással létrejövő civil napok
teremtenek lehetőséget. 2018-ban második alkalommal rendezték
meg a nagysikerű Mindennapok Hősei városi szavazós játékot.
2014-től a megyei ivil nformációs entrumban a társadalmi felelősségvállalás tanácsadói feladatait is ellátja.
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ata árosáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Vámosi
László sportszervező, sporttörténetíró a város sporttörténetének
közkinccsé tétele érdekében végzett kutatói és írói, továbbá ata
éremgyűjtő közösségéért végzett áldozatos munkájáért. Alapító
tagja volt az éppen ötven éve, 1 68-ban alakult Magyar remgyűjtők Egyesületének. 1 88-ban létrehozta a tatai szervezetet is. Ez idő
alatt közel harminc kiállítást, numizmatikai bemutatót tartottak,
több emléktáblát helyeztek el. Az éremgyűjtés a mai napig szabadidejének meghatározó tevékenysége. Az országos szervezet alelnökeként sokat tesz az éremgyűjtés népszerűsítéséért, előadásokat
tart, kiállításokat szervez. Kutatásai eredményeképpen több neves
személyiség tatai kötődésével ismertette meg a tataiakat. Számos
elismerésben részesült, megkapta a Széchenyi erenc és az nger
Emil jutalomérmet, a Pro umismatica emlékérmet és a Szentgáli
Károly jutalomérmet. Az elmúlt években feldolgozta ata sporttörténetét, írásai jelennek meg a város sportmúltjáról a atai Patrióta
közéleti magazinban, és szakmai cikkeket ír a atai ároskapu újságba is. Közel húsz éve a atai elevízió Közalapítvány kuratóriumi
tagja. A város közösségi, társadalmi életében a segítőkész közösségi
összefogás híve, minden városunkért végzett tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül, önkéntes lokálpatriótaként teszi.
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ata árosáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Kóthay
éter tanár, festő- és szobrászművész ata képzőművészeti életében betöltött kiemelkedő szerepéért, művészetszeretetre nevelő
pedagógiai munkájáért. atán született, az Eötvös ózsef imnázium matematika-fizika tagozatán érettségizett, majd Egerben
biológia-rajz szakon szerzett diplomát. 1
augusztusától idei
nyugdíjba vonulásáig a aszary ános ltalános skola tanára volt.
egyvenegy éves tanári pályafutása alatt tanítványai biológia és
rajz tantárgyakból számos városi, megyei, területi és országos versenyen szerepeltek sikeresen. Művészet iránti érdeklődése középiskolás éveiben kezdődött. ndíttatását édesapjától, Kóthay Ernő
festőművésztől kapta. Szobrászati tevékenysége elsősorban a fában
teljesedik ki, de fémszobrászattal is foglalkozik. A fa iránti szeretete
az Agostyáni Arborétum székely kapujában is megmutatkozik. vek
óta foglalkozásvezető tanára a atai ehetséggondozó Művészeti
ábornak. Számos kiállítása volt városunkban, az ország különböző
pontján és külföldön is. Művei több országban láthatók.

ata
árosáért kitüntetés bronz fokozatában részesült
Kovács zilvia háziorvosi asszisztens körzeti nővérként az
egészségügyben végzett több évtizedes emberséges, lelkiismeretes, önzetlen, segítő munkájáért. atabányán az Egészségügyi
Szakközépiskolában végzett általános ápolóként, majd a tatabányai kórházban dolgozott. Munkáját orvosírnokként folytatta,
közben körzeti nővéri szakképesítést szerzett. Ma a 8-as számú felnőtt háziorvosi körzetben végzi munkáját. eladata sokrétű, az adminisztratív és a nővéri teendőket is ellátja. Ha kell,
munkaidőn túl is látogatja az otthon fekvő betegeket, igyekszik
mindenben segíteni őket. A betegek gondozásán kívül fontosnak
tartja lelki támogatásukat is. ól tudja, az a beteg, akit szeretettel
ápolnak, könnyebben gyógyul.

ata áros íszpolgára címet kapott ro . r. Kerekes ándor
egyetemi tanár, aki szülővárosa, ata fürdővárosi, valamint borgasztronómiai adottságainak népszerűsítése, fejlesztése terén
végzett kimagasló szakmai színvonalú tanácsadói és támogatói tevékenységéért vehette át a kitüntetést. atán született, és itt is élt
1 1-ig. Ma is nagy tisztelettel emlékezik általános iskolai osztályfőnökére, néhai ekete stván tanár úrra. A Magyar udományos
Akadémia doktora, a Kaposvári Egyetem azdaságtudományi Kar
doktori iskolájának vezetője, egyetemi tanár. Hazai és nemzetközi
tevékenysége révén jelentősen növelte ata rangját és ismertségét. udományos és közéleti tevékenységével példaértékű módon
és nagymértékben gazdagította ata szellemi és erkölcsi értékeit,
és ezzel a város fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerzett.
emzetközi környezetvédelmi konferenciákon vett részt, ahol előadásokat tartott. emzetközi kutatásokban is közreműködött. Szakértőként számos országos jelentőségű környezetvédelmi konfliktus
kivizsgálásában dolgozott. ata áros nkormányzata 2016 októbere óta tagja a Magyar ürdővárosok Szövetségének. Kerekes
professzor úr a szövetség által létrehozott, a ürdővárosok udományos Kutatóintézete mellett működő udományos anácsadó
estület tagja, s emellett a atán működő sigmond Király orlovagrend nagymestere .
A fotókat Domokos Attila készítette.
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mi lesz veled művel dési áz?
Hamarosan döntés születhet Tata legvitatottabb épületének sorsáról. erczelly
la,
a Tatai ároskapu özhasznú rt. vezérigazgatója a képviselő-testület felkérésére
javaslatot tett a ház tartalmi és m szaki fejlesztésére. tervek szerint szabadidőközpontként m ködhet a jövőben, amely a gyerekeknek, ataloknak, családoknak,
közösségeknek biztos t tartalmas időtöltési lehetőséget.
égóta foglalkoztatja a tataiakat a
Magyary oltán Művelődési Központ
jövője, mivel a több mint ötvenéves
épület nem felel meg a megnövekedett és megváltozott igényeknek, a
helyzetet pedig tovább rontja az ingatlan rendkívül rossz műszaki állapota. A városvezetés több alkalommal foglalkozott már a kérdéssel, de
ezidáig nem született végső döntés.
ó pár évvel ezelőtt szóba került a
felújítása, amely az akkori kalkulációk szerint nyolcszázmillió forintba kerülne, és szerkezetvázig vissza
kellene bontani. A képviselő-testület
ekkor elnapolta a kérdést mondván,
megfontolandó, érdemes-e hozzányúlni és ekkora összeget fordítani
rá, vagy inkább új épületbe kell költöztetni a ház használóit .
nkormányzatunk 2016-ban pályázatot nyújtott be közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések megvalósítására a erület- és
elepülésfejlesztési Program keretében, amelynek kulcsprojektje a
könyvtár áthelyezése a Helyőrségi
Klubba. A pályázat első ütemében
megkezdődik az Ady Endre utca
12 14. szám alatti ingatlan felújítása. Mihelyst újabb források állnak
rendelkezésre, a második ütemet
követően átköltöztetik oda a könyvtárat, és létrehozzák a Magyary oltán udásközpontot. Amennyiben a
teljes projekt megvalósul, óvároson
olyan kulturális intézmény nyitja
meg kapuit, amely könyvtári szolgáltatásokon túl közösségi térként is
funkcionál. Mindeközben a Piarista
endházban már létre is jött egy
másik kulturális központ. 201 -ben
a atai Közösségi elsőoktatási Képzési Központ kezdte meg itt működését, amelynek köszönhetően ata
bekapcsolódott a magyar felsőoktatásba. em sokkal később a Magyary oltán épfőiskolai ársaság is a
házba költözött, amely többek között az élethosszig tartó tanulást és
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a tehetséggondozást támogatja. dén
augusztusban a képviselő-testület
létrehozta a atai end-ház Kft.-t,
amely a jövőben az épület és a benne
működő intézmények fenntartója és
üzemeltetője lesz. A tervek szerint
a cég további felsőoktatási képzéseket indít el más egyetemekkel kötött
együttműködési
megállapodások
keretében, illetve tanfolyamokat, továbbképzési programokat szervez.
A fenti döntések értelmében mind
atának, mind óvárosnak lesz saját
szellemi, kulturális centruma. Ezért
ismét felmerült a kérdés, szükség
van-e a jelenlegi művelődési házra,
amely egyre inkább méltatlanná vált
arra, hogy a város kulturális életét
szolgálja. A képviselő-testület ezért

felkérte az épületet üzemeltető és ott
közművelődési feladatokat ellátó atai ároskapu Közhasznú rt. vezérigazgatóját, erczelly Attilát, hogy
tegyen javaslatot a művelődési központ jövőbeni működésére, az épület
műszaki, építészeti fejlesztésére.
A vezérigazgató a képviselő-testület szeptemberi ülésére benyújtotta
koncepcióját, amelyben részletesen
tárgyalja a művelődési ház múltját,
jelenét, a város életében betöltött
szerepét, a közművelődés terén végzett munkáját, finanszírozását, valamint az épület infrastrukturális és
műszaki állapotát, továbbá javaslatot
tesz hasznosítására. A dokumentum
elkészítése előtt közvélemény-kutatást is végzett kollégáival, megkér17
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dezték partnereiket és a tataiakat,
miképpen gondolkodnak a házról,
mennyire kötődnek hozzá, le kell-e
bontani, milyen művelődési központot szeretnének stb.. A válaszokból kiderül, hogy a tataiak évente átlagosan
háromszor keresik fel az intézményt,
vagyis több mint hetvenezren látogatják, ebből körülbelül húszezren a
színházterem programján vesznek
részt. rzelmileg kötődnek hozzá, lebontását nem támogatják, a jelenlegi
épület átépítését, felújítását viszont
igen. A többség szerint atán olyan
központi létesítményre van szükség,
amely elsősorban a gyerekeknek, fiataloknak, családoknak biztosít kikapcsolódási lehetőséget.
A fentiek figyelembevételével
erczelly Attila egy közművelődési
alapfeladatokat is ellátó szabadidőközpont létrehozására tett javaslatot,
amely a Magyary oltán Művelődési
Központ utódjaként működne a jelenlegi helyszínen, a mostani épületet vasbeton szerkezetét megtartva
alakítanák át. A színháztermet és
kiszolgálóhelyiségeit csak kismértékben építenék át, ugyanis a partnerek,
színtársulatok, előadóművészek jó
véleménnyel vannak a színpad méretéről, kialakításáról, logisztikájáról.

i

A ház földszintjén közösségi főteret
alakítanának ki turisztikai és információs ponttal, valamint igényes vendéglátóegységgel. lyan találkozási
pont jönne létre, ahol a látogatók napilapokat, folyóiratokat olvashatnak,
valamint társas-, kártya- és egyéb
táblajátékokkal játszhatnak. ovábbá
részben elkülönítve egyéb kikapt
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csolódásra alkalmas rekreációs, illetve ügyességi játékokat is elhelyeznének itt. Az épületben többek között
hatalmas gyermekjátszótér, valamint
közösségi és családi események
megünneplésére alkalmas „parti szoba is helyet kapna. Az új szabadidő
központ kiemelt célja, hogy a közművelődési intézmények rendszeres
látogatásáról „leszokó” közösségek
visszatérjenek, illetve a fogyatékkal
élőket is közösségbe vonják, ugyanis a
fent említett játékok többségét ők pl.
kerekesszékesek is tudják használni.
A szabadidőközpont megvalósulásával a két városrész határán, a két kulturális központ között félúton létrejönne egy harmadik centrum, amely
a város könnyedebb szórakozását,
kikapcsolódását szolgálná.
A képviselő-testület köszönettel
fogadta a ház tartalmi és műszaki fejlesztésének koncepcióját, egyhangúlag támogatta, és felkérte Michl ózsef
polgármestert, hogy készíttesse el a
fejlesztésre vonatkozó pályázat beadásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányt, valamint építészeti
koncepciótervét, és bocsássa társadalmi vitára a javaslatot.
A városvezetés most közös gondolkodásra invitálja a tataiakat, várja a
véleményeket, javaslatok a koncepcióhoz.
P

Készült a Humán szolgáltatások
ejlesztése Magyary oltán mintajárásában tárgyú,
- . . azonos tószámú
projekt keretében.
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Tatai ipőgyár hosszú éveken keresztül a város meghatározó munkaadója volt. Saját óvodával, bölcsődével,
sőt N -es női kézilabdacsapattal is büszkélkedhetett.
evesen tudják, hogy itt készült a h res alföldi papucs,
amelyért még kirakatot is törtek. gyár alap tásának
nyolcvanadik évfordulója alkalmából olnár László
egykori igazgatóval felidéztük regénybe illő történetét.
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em, a könyvekben a cipőgyár
egykori dolgozóinak neve, be- és kilépési időpontja szerepel. Az első bejegyzések 1 41-ből valók, az utolsó
1 3. február 20-án készült, amikor
bevittem a bíróságra a felszámolási
okmányokat, és kiléptem. Augusztus végén találkozót szerveztünk az
egykori munkatársaknak, mindenki
megtalálta magát bennük. egkorábban a hamarosan kilencvenéves
ámosi ózsef lépett be, aki a régi
belépőkártyáját is elhozta a rendezvényre.
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A gyár alapítása óth yula tatai cipészmester nevéhez fűződik, aki kihasználta a háborúban rejlő lehetőséget, és elkezdett katonabakancsot
gyártani. Kibővítette ozgonyi utcai
kis üzemét, és létrehozta a atai ipőgyárat. Kezdetben szöges cipőt és
bakancsokat készítettek hadi meg19
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rendelésre. óth yula aztán 1 45ben kivándorolt Amerikába.
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1 45-ben államosították. Egy ideig nem volt benne rendszeres munka, hol felvettek új embereket, hol
megállították a gyártást. Az ötvenes
évek végén a földszintes gyárépületre emeletet húztak, és jelentősen
növelték a dolgozói létszámot. A hatvanas évekre a magyar cipőipar az
új iparosítási politikának köszönhetően a hazai könnyűipar egyik húzó
ágazata lett. A atai ipőgyár kezdetben önálló volt, aztán a
E -hez
tartozott, majd ismét független lett,
végül az Alföldi ipőgyárral vonták
össze azon a címen, hogy az azonos
technológiával dolgozó üzemeket
egyesíteni kell.
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le i varrott technikával, ez azt jelenti, hogy a bőrt kifordítva dolgozták rá a kaptafára, oldalt rámát varrtak rá, s arra ragasztották fel a talpat.
Elég stabil cipőt lehetett így készíteni, egyetlen egy baja volt mivel
a hátsórészt befelé dolgozták, nem
volt elég fle ibilis. 1 6 8 között
modernizáltuk ezt a technológiát. Az
Alföldi ipőgyár fejlesztési osztályának vezetőjeként megbíztak azzal,
találjam ki, hogyan lehetne hajlékonyabb, ugyanakkor stabil cipőt készíteni, mivel e port igény merült fel
gyermekcipőink iránt. Elég szűkösek
voltak ekkor a lehetőségeink, ezért
külföldi partneren keresztül hozattunk be alkatrészeket, amelyekkel
átalakítottuk gépeinket, és megal-
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kottuk az új elől-hátul kifelé fordított
fle i technológiát.
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1 8. november 15-én főmérnökként kerültem ide. Eredetileg
vegyészmérnök vagyok, azonban a
főnököm minden lehetőséget megadott, hogy képezzem magam. 1 8ban másoddiplomát szereztem a
Könnyűipari Műszaki
őiskolán.
Szakdolgozatomat, amelyet ragasztástechnológiából írtam, a őripari
udományos Egyesület az előző tíz
év második legjobbjának minősítette.
Ennek köszönhetően több beszállító
céggel megismerkedtem, meghívást
kaptam Ausztriába és émetországba, hogy tanulmányozzam a kinti
technikákat. Közvetlen, jó kapcsolatot alakítottam ki velük, így stabilizálni tudtuk a ragasztási technológiát az alföldi és a tatai gyárban is.
VI I
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emsokkal azután, hogy idekerültem, a tatai igazgató beadta nyugdíjazási kérelmét. Egyik nap a főnököm
az Alföldiből eljött és meghívott,
hogy igyunk meg egy pohár sört a városban. Az asztalnál ülve azt mondta Amíg megissza a sört, döntse el,
hogy elvállalja-e a tatai gyár vezetését, különben a pártbizottságból jön
ide valaki A gyár területén ekkor
hegyekben állt a szemét, az épületek borzalmas állapotban voltak, az
udvar közepén a sárban kétszázezer
cipő várt szovjet e portra. Elvállaltam, ugyanis nehezen viseltem volna,
ha mozgalmi ember ugráltat. Egy
TATAI PATRIÓTA
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kikötésem volt, én választhassam ki
a főmérnökömet.
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Személyes kapcsolatoknak köszönhetően sikerült elintéznem,
hogy március 31-ig, ameddig még el
lehetett számolni előző évre szovjet
e portot, a cipők vagonokon elhagyták áhonyt. Ezután csak decembertől januárig gyártottunk a Szovjetuniónak, amikor nem volt belföldi
megrendelésünk, a téli cipőt ugyanis
november közepéig ki kellett szállítani a hazai üzletekbe.
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ögtön az első évben megkeresett
bennünket a német emonte vállalat, a Schuh nion tagja, cipőik készítésére kerestek gyárat, a nálunk
alkalmazott fle i technika iránt érdeklődtek. Magyar származású bécsi
értékesítőjük útján jutottak el hozzánk. Eljött a főmérnökük, Helmut
Scharf is, aki kétszer végigment a
gyáron, belenézett az emberek szemébe, majd azt mondta
ata legyen átom az emberek szemében
az intelligenciát A végső döntést
azután hoztam meg, miután a bécsi képviselő félrehívott
Ha igent
mond, Scharf úr személyében szezononként két hétre megkapja Európa
legjobb szakemberét, ha ezt a maga
és cége javára tudja fordítani, nagyot
léphet előre. engeteg munkánkba
került, a német főmérnök két hét
alatt egy szezon teljes modellskáláját végigvitte próbagyártás szintjén.
tvettük a kinti számítógépes program által vezérelt páros cipőgyártási
rendszert: kódolva voltak az anyaTATAI PATRIÓTA

gok, a technológia, de még a bőr és
a cérna színe is. vente hetvenezer
pár cipőt készítettünk e portra, minden egyes darabon százötven-kétszáz ember hagyta kéznyomát.
Műszakilag és szakmailag is óriási
előrelépés volt ez nekünk Hatalmas inspirációt adott munkánknak,
hogy olyan rendszerbe csöppentünk,
amely akkor még ismeretlen volt Magyarországon. égy éven keresztül
készítettük a cipőket a németeknek,
bekerültünk a nemzetközi cipőipar
körforgásába.
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atán mindig is elsősorban férfiés gyermekcipőt készítettünk. Amikor idekerültem, akkor kezdték el
gyártani az első alföldi papucsokat
holland exportra, amelyeknek nagy
keletje volt a hippikorszak idején.
Speciális növényi cserzésű bőrből
készült, amely ritka a felsőbőrök között. riási sikere volt Az Alföldinek
akkoriban az Astoriánál volt üzlete,
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karácsony előtt, miután a gépkocsink
felérkezett az áruval, betörték az ablakát, mindenki ilyen papucsot akart.
Márciustól a gyerekek is ezt hordták,
emlékszem egy április 4-i ünnepségen a művelődési házban a lányok,
fiúk egytől egyig alföldi papucsban
vonultak a színpadra. e jó ég, valami nagy bűnt követtünk el gondoltam magamban. A enerál agyker
állalat hirdetést adott fel, hogy alföldi papucsot lehet rendelni. vente
húszezer párat adtak fel, ők voltak
az első csomagküldők a szakmában.
Egy pár nem jött vissza, soha nem
volt reklamáció, mindenki rongyosra
hordta. Senki nem tudta a papucsról,
hogy valójában tatai termék, és mi
fejlesztettük ki a technológiát.
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Hatszázan. A csúcsot 1 83-ban
értük el hatszázhetven dolgozóval,
amikor ismét önállóak lettünk, és
visszakaptuk a atai ipőgyár nevet. Ebben az időben az új politikai
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PORTA
irányelvnek megfelelően sorra függetlenedtek a gyáregységek, hogy
minél színesebb legyen a paletta.
A fle i technológia ekkor már leáldozóban volt, váltanunk kellett. j
partnerre tettünk szert, a ragasztott
technológiával dolgozó német erst
vállalatnak kezdtünk el cipőfelsőrészt készíteni, naponta négyszázötven párat. A lábbeli minőségben és
árban is az első három között volt a
német piacon. Az új feladatra a kollégákat is fel kellett készíteni, és újakra is szükségünk volt. Elindítottunk
egy szakmunkásképző programot,
és kidolgoztunk egy speciális betanítási módszert. Ennek köszönhetően a másodévesek már részt vettek a termelésben, a harmadévesek
pedig már a szalagnál dolgoztak a
tűződében. Kvárik ózsef irányítása
alatt húsz éven keresztül kiváló minőségben dolgoztunk a erstnek. Az
új megbízáshoz új üzemre is szükség
volt, nyugat-német exporthoz méltó
gyártócsarnokot építettünk. A németek ehhez is megadtak minden segítséget, megkaptuk speciális gépeiket.
Ekkor kezdődött ugyanis a cipőgyártás kitelepítése keletre, óriási üzemeket számoltak fel.
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em, mivel minőségi cipőt mégiscsak mi tudtunk gyorsan készíteni. A
németek olasz beszállítókkal dolgoztak, megkaptuk tőlük az alapanyagokat, elkészítettük a felsőrészt, és
hetente szállítottuk, tiszta bérmunka volt. A dolgozóink nagyobb része
belföldre gyártott. Az Alföldi mintájára itt is létrehoztunk egy mintaké-
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szítő részleget, ahol német tervező
segítségével minden szezonban új
kollekciót, harminc teljesen új férfiés gyermekcipőt álmodtunk meg.
Erre évente huszonnégyezer márka
szakértői díjat kaptunk.
H
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A nyolcvanas évek végén elindult
egy nekünk nem túl kedvező folyamat. A nagykereskedelmi vállalatok
elkezdtek importálni, sorba lemondták a rendeléseket. em tudtuk az
okát. vente tíz-húszmillió forintos nyereségünk volt, sokat fejlesztettünk, technológiát váltottunk, a
Gersten keresztül láttuk, merre halad a világ, sikeresek voltunk a szakmában. A szöuli olimpiára is tatai cipőben mentek férfi sportolóink, sőt
mindenki, aki a sportközpont közelében volt rendelt az olasz alapanyagokból készült makkos lábbeliből.
itkán fordult elő, hogy egy kisebb
vállalat bekerülhetett ilyen közegbe
1 88-ban. égül egy kereskedő bará-
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tom árulta el a titkot Az az igazság,
hogy kaptunk egy import keretet. Kimegyek écsbe a kereskedőhöz, veszek tőle félmillió pár cipőt, amit hamar el tudok adni, mert olcsón hozza
be Kínából, ai anról, és mindezért
ad nekem tizenöt shillinget páronként. Mi történt ebben az országban, valami teljesen megbomlott
gondoltam magamban.
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Elvesztettük a magyar piacot, az
infláció hirtelen olyan mértékűvé
vált, amely komolyan veszélyeztette
a tatai gyártás finanszírozását. lyan
megoldást kerestünk a kollégákkal,
amely a gyár épületeit, gépeit hasznosítja, a dolgozóknak pedig továbbra is munkát biztosít megkezdtük
a gyár privatizációját. A ersttel, a
unántúli ipőkereskedelmi állalattal, valamint a aninpe -szel közösen harmincmillió forint alaptőkével létrehoztuk a etac Kft.-t, és
leválasztottuk a gyárról. olgozóink
egy része ebben a cégben folytatta a
munkát, még tizenöt éven keresztül
készítettek felsőrészt a erstnek. A
többiek a sigmond Kft.-be kerültek, amely továbbfolytatta a belföldi
gyártást, ám egyre rosszabb körülmények között. égy éven keresztül
működött még, majd megvette egy
debreceni vállalkozás. A két cég létrehozása után benyújtottam a atai
ipőgyár felszámolási kérelmét, az
eljárás évekig elhúzódott. 1 3. február 20-án utolsóként léptem ki a
atai ipőgyárból. ióhéjban ennyi a
gyár története...
P
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Az augusztusi találkozó képeit
Ábrahám Ágnes Barbara készítette. A régi
képek Molnár László fotóarchívumából valók.
TATAI PATRIÓTA

HISTÓRIA
tata és t város eg es tése
Az egyesítés több egymással öszszefonódó tényezőnek köszönhető.
1 24-25-ben belügyminiszteri, illetve kormányrendelettel megteremtették jogi hátterét. Majd az 1 30-as
években fontos kormányzat által
támogatott – programmá vált az
egymáshoz egészen közeli vagy egybeépült községek egyesítése. Szigeti
Ernő adatai szerint húsz év alatt
több mint kétszáz községet helyeztek közös irányítás alá, 1 35 3 között hatvanötöt. A kedvező feltételek
ellenére a két községben, atán és
óvároson heves ellenállás bontakozott ki, amely még az országos sajtó
figyelmét is felkeltette.
Az egyesítés kezdeményezője,
szervezője, aktív harcosa, mi több
megvalósítója a tatai születésű tudós, a járás kutatója, a Közigazgatási
ntézet igazgatója, Magyary oltán
volt. Az egyesítési rendelet kiadásában Széll ózsef belügyminiszternek
volt döntő szerepe. Magyary Küzdelem a haladásért c. kéziratában
leírja, hogy a hivatalos közegek idegenkedése ellenére is sikerült tervét
megvalósítania, ugyanis ammers
német államtitkár előadást tarthatott intézetében, s ennek fejében érte
el a két község egyesítését. em tudjuk, mennyi ennek igazságtartalma,

a a
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Tatai-medence sz vében, a hegyektől ölelt reg-tó
partján, az sterházy uradalom területén két község
Tata és Tóváros fejlődött egymás mellett, egymással
párhuzamosan, egymást kiegész tve.
ach-korszakban,
-ban ugyan hatalmi szóval egyes tették a két
települést,
-ben mégis szétváltak.
. század
utolsó harmadától sikertelen küzdelem folyt a községek újraegyes tésére. sajtóban többször hangot kapott ennek gondolata
,
, ám
-ban,
majd
-ben az egyes tésre irányuló próbálkozások
kudarccal végződtek. égül
-ban jött létre az egységes nagyközség.
azonban történelmi tény, hogy ebben
az időben a fontos kérdések gyakran
vacsorákkal egybekötött magánbeszélgetéseken dőltek el, és az is igaz,
hogy Keresztes- ischer belügyminiszter nem támogatta az egyesítést.
A végső döntésben fontos, meghatározó szerepe volt adochay főispánnak és a vármegyének is. atán és
óvároson általános volt a vélekedés,
hogy a vármegyei törvényhatósági
kisgyűlés fellépése nélkül a belügyminiszter nem adta volna ki egyesí-

tési rendeletét. A járási főszolgabíró,
eviczky stván elszánt híve és harcostársa volt Magyarynak. Kálmán
Attila a főszolgabíró születésének
századik évfordulóján felidézte, milyen sokat tett ata idegenforgalmáért, városképének fejlesztéséért, kulturális fejlődéséért. egértékesebb
ténykedésének mégis azt tartotta,
hogy felkarolta és aktív fellépésével támogatta Magyary terveit. óth
Miklós, ata főjegyzője szintén az
egyesítés feltétlen híve volt.

ó

f

ini t

23

HISTÓRIA

Az egyesítésnek azonban számottevő, sőt befolyásos ellentábora is
volt. A korabeli újságok híradásai
egytől egyig azt sugallták, hogy a
testvérközségek lakosai öntudatosak, önérzetesek. nmagukat rendre polgároknak, településüket pedig
városnak nevezték.
üszkeséggel
töltötte el őket ata történelmi múltja. Az egyesített község nevének tárgyalásakor iber ános így érvelt „A
Tata helynév a magyar történelem
igen sok lapján szerénykedik, de Zsigmond király és német-római császár,
valamint Mátyás király uralkodása
idején, akik fényesen nagy udvartartásukkal itt mulatoztak, űzték a vadat
és csináltak világpolitikát, Tata a világtörténelemben is magasabb helyre
emelkedett, ezt a jelentőségét az ezután következő háborúkban és utána is
megtartotta…Tatát tehát Szt. Istvántól úgy a szeretet melege, mint sok ényes di ső és h res esemény, valamint
az utolsó király tragédiája kapcsolja a
nemzet történelméhez, így Tata ezeréves ősi patináját vétek lenne megsemmisíteni. Még a Magyar Közigazgatás
szaklap is úgy r sigmond koráról,
hogy ekkor Tata nemcsak Magyarországnak, hanem Közép-Európának is
központja volt.”
Büszkeséggel töltötte el az itt lakókat ata és óváros természeti szépsége, környezete. rdemes Magyary
24

oltán leírását idézni Budapest elől
a távolból ákkal koszorúzott domboldalon a piarista gimnázium barokk
épülete és a kéttornyú plébániatemplom képe tárul fel. Közelebb érve fasoros utakkal és villákkal és egy kisebb
tó tükrével megszakított árnyas park
látványa ogadja a szemlélőt. A községben kedves kis utcákon áthaladva
romantikus v zi malmok tűnnek elő,
majd az öreg tónak hatalmas víztükre nyűgöz le.
üszkék voltak a polgárok a főként
óvároson érvényesülő városias környezetre. ajniss erenc így írt erről
„Mintha a világ valami másnak indult
volna itt valamikor: művész álmodta uras városkának, amelyre közben
rátört az elrendezetlen magyar élet,
s teleszórta a széles közöket a szegények apró kunyhóival, a kereskedők
hivalkodó ki sinyes ényűzésével és a
vállalkozók koromfekete gyárkéményeivel.” A barokk stílusú községben
ugyan még soha nem járt, de mégis
azt mondja, a „reménytelenül kicifrázott századvégi polgári épületek között egy-egy barokk kapualj, remekbe
kovácsolt ablakrács, tiszta szép homlokzat is el- eltűnik.
Büszkék voltak kulturális teljesítményükre is. A 20. század elején a
főgimnázium megalakulásakor a sajtó úgy érvelt, hogy a tatai főgimnázium kifejezés nem azt jelenti, hogy

atán is lesz főgimnázium, hanem
azt, hogy ez lesz az első a társai között, országos szinten kiemelkedő
intézmény jön létre.
nérzettel töltötte el őket, hogy a
két község vezetése, polgársága számos területen együttműködik, öszszefog, és egymással harmóniában
valósítja meg céljait. Magyary is utalt
erre érvelésében, a riss újság 1 38.
márciusi számában konkrét példákkal is illusztrálta ezt: „A tóvárosiak
átsétálnak a tatai piacra, viszont Tatán nagyon sokan laknak, akiknek Tóvároson van a hivataluk. Tóvárosban
találja meg a tatai községi lakos azt
a kevés szórakozást, üdülést is, ami
osztályrészül jut neki. Hogy mást ne
mondjunk, Tóvároson fürdenek a tataiak.”
sszességében elmondhatjuk, hogy
az élet már régen egyesítette a két
községet, az egymásra utaltság öszszeforrasztotta, csak épp közigazgatásilag nem voltak egységesek. Közös
volt mindhárom felekezet irányítása.
óváros a tatai plébánia filiája volt, a
tatai plébános és a tóvárosi kapucinus atyák közösen látták el a terület
lelkipásztori szolgálatát, a református és izraelita hitközségi vezetés
mindkét településre kiterjedt. Közös
volt a társadalmi egyesületetek nagy
része is a casinó, a polgári olvasókör,
a jótékony nőegylet, a temetkezési
egylet, az önkéntes tűzoltóegylet , a
gazdasági jellegű szervezetek, egyesületek többsége iparos és kereskedő ifjak köre, kereskedők egyesülete,
ipartestület és bizonyos gazdasági
és infrastrukturális intézmények
is (a villanyszolgáltatás, a vásárok,
a vasútállomás, a posta, a távírda .
Közös volt az oktatás, a nevelés és a
kultúra is. A atán elhelyezkedő piarista főgimnázium később reálgimnázium fenntartásához óváros is
hozzájárult anyagilag. A gimnáziumban tóvárosi diákok is tanultak, létszámuk folyamatosan emelkedett. A
szegényebb növendékek a kapucinusok kollégiumában, a Szerafikumban
kaptak elhelyezést, ám a konviktorok
nevelése mindkét községben azonos
szellemben folyt. Mindkét település
lakossága látogatta az Esterházy család által szervezett sport- és kulturális rendezvényeket (lóversenyek,
szabadtéri színielőadások .
Mindez a különbözőségek ellenére kölcsönös tiszteletet, elismerést
jelentett a két községnek. homas
Mann Elcserélt fejek című indus leTATAI PATRIÓTA
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gendájában írja „A különbség összehasonlítást okoz, az összehasonlítás
nyugtalanságot okoz, a nyugtalanság
csodálkozást okoz, a csodálkozás csodálatot okoz…”
gyanakkor ata és óváros egymástól független, saját irányítású
közösséget alkotott. álasztott vezetőik voltak, akik védték érdekeiket,
ez a polgároknak biztonságot és kiszámíthatóságot jelentett. Ha valaki
atán lakott, de óvároson dolgozott
pl. hivatalnokként, a tóvárosi közösséghez tartozott, mert választójogát
óvároson érvényesíthette.
Mindezek ellenére ahogyan már
korábban említettem az egyesítés
kapcsán heves ellenállás bontakozott ki a két községben. Magyary a
sajtóban megjelent cikkeiben racionális érvekkel próbálta meggyőzni
őket. 1 36 februárjában publikált
Tata és Tóváros egyesítése c. írásában
hangsúlyozta, ata nem egyszerűen
vidéki központ, olyan járási székhely,
amilyen száznál is több van az országban, hanem „történelmi emlékekkel és
természeti kin sekkel, kedvező öldrajzi viszonyokkal, mezőgazdasági és
magasrendű kultúrtényezőkkel megáldott emporium, amelynek nemcsak
múltja, hanem jövője is van. ... Tata
mégis súlytalan fejtegette – befelé
és kifelé egyaránt.” Egy évvel korábbi
cikkében Mit kell tennünk Tatatóvárosért? a következőkkel magyarázta
álláspontját: ha a két közepes község
összeolvadna, tízezer fő feletti településsé válna. A városokkal együtt az
ország nyolcvan legnagyobb községe
közé kerülne. Ezek között azonban
TATAI PATRIÓTA

sok olyan helység volt elsősorban
alföldi mezővárosok, Kispest, Pesterzsébet, sepel stb. , amely városi
jelleg és történelmi múlt tekintetében „nem versenyezhet Tatával.”
Publicisztikájában arra is kitért, ne
felejtsük el, ez volt az a hely, ahol
sigmond német-római császár udvartartása körében fogadta a külföldi
követeket, az életművész Mátyás király pedig számtalanszor vadászott
itt a környező hegyekben. éleménye
szerint az egyesített atatóváros az
ország harminc legszebb és legfejlettebb városa közé emelkedhetne, és
ezáltal jelentősen növekedne politikai súlya is. Magyary merész és talán egyoldalú feltételezése szerint,
ha az összeolvadás már korábban
megtörténik, rianon után nem az
ötezer lakosú Komárom, hanem ata
lett volna a megyeszékhely.
A két községnek megközelítőleg
azonos létszámú lakossága volt, atán 6416-an, óvároson 5588-an éltek. Az összeolvadás során nemzetiségi ellentéttel nem kellett számolni,
ugyanis mindkét települést zömében
magyarok lakták, mindössze százötvenen voltak más ajkúak. A két település terjeszkedése következtében
összeért. Egy publicisztika arra hívja
fel a figyelmet, hogy a ifra-malom
egyik fele atán, másik fele óvároson
állt ez földrajzi tény. Az egyesítés
ellenzői azonban a Pesti Hírlapban
így érveltek: „És itt álljunk meg egy
pillanatra a két község összeépítettségénél, mint az egyesítés mellett felhozott egyik érvnél. Egy ponton tényleg
összeépültek, de ettől a ponttól kilométerekre nyúlik el hosszan az egyik
irányban az óriási kiterjedésű Tata,
az ellenkező irányban szintén nagy
távolságra Tóváros, vagyis a ejlődés
jegyében« állandó népvándorlás lesz a
két község között – teszi hozzá gúnyosan az újságíró – a közönség nagyobb
kényelmére.
Az egyesítés ellenzői ezenkívül számos egyéb indokot is felhoztak, miért
nem támogatják. Egyik ilyen érv volt
a vallási különbözőség. m Magyary
ezt adatokkal cáfolta, mindkét településen vegyesen éltek római katolikusok, reformátusok és izraeliták.
atán 3621, óvároson 4104 római
katolikus, atán 2321, óvároson
32 református lakott. Az izraelita
közösség mindkét helyen 300-350
között mozgott . ár tény, hogy a református közösség jelentősebb volt
atán. A községek eltérő arculatát is

hangsúlyozták míg óvároson változatos, városias képpel, széles úttal Esterházy út , mozival, szállóval
találkoznak a látogatók, addig atán
girbe-gurba, kanyargó kis utcákkal,
apró házakkal, kerékvetős nagy kapukkal, tágas udvarokkal, pajtákkal,
csűrökkel. A különböző fejlődést is
érvként hozták fel, ata népének fő
megélhetési forrása a mezőgazdaság
volt, a polgárias óvároson pedig az
ipar volt jelentősebb, itt helyezkedtek el az üzemek és a gyárak. Magyary ezt az ellenvetést is adatokkal
cáfolta atán 2 48 őstermelő lakott,
iparral 2234-en foglalkoztak, a közszolgálati és szabadfoglalkozásúak
száma pedig 05 volt. óvároson az
ipari és forgalmi foglalkozásúak száma 3238 volt, míg a közszolgálati és
szabadfoglalkozásúaké 11 0. Az ellenzők a fejlődés irányát is eltérőnek
tartották. A tataiak jól látták, hogy
óváros jövője az idegenforgalomban van, míg ata létkérdései egészen mások. óvároson féltek attól,
hogy az egyesítés az idegenforgalmi
fejlődés halálát jelentené, mert az
uradalom se a fürdőket, se világhírű
parkját és ménesét nem hajlandó a
községi idegenforgalom rendelkezésére bocsátani. Magyary azonban
stratégiai kérdésnek tartotta az idegenforgalom fejlesztését, meggyőződése szerint az egyesített község ebben eredményesebb lesz. atán pedig
azért aggódtak, hogy a korszerűsítés
mindkét községben azonos mértékű
lesz-e. Az egyesítés után nem fog-e
jobban fejlődni a vasút mellett fekvő óváros, nem nyomja-e el atát
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elkeik földrajzi elhelyezkedésük miatt nem értéktelenednek-e el óváros a
fejlődés miatt nem kerül-e
még előnyösebb helyzetbe
Mindkét község lakossága a pénzügyi terhek jelentős növekedésétől is tartott.
Féltek attól, hogy az egyesítés hívei között vannak
olyanok, akik nem akarnak
megállni, s a várossá alakulást szorgalmazzák, az pedig újabb kiadási és beruházási többlettel jár majd,
újabb terhet jelent a polgároknak. Magyary már 1 35ös cikkében próbálta őket
megnyugtatni: az egyesülés
után is megmaradhatnak
nagyközségnek, nem kell
várossá alakulniuk. Azért is
aggódtak, hogy részt kell vállalniuk
a másik község adósságából. 1 35ben a költségvetési hiány atán 44
volt, óvároson viszont 0 Magyary ennek áthidalására azt javasolta,
hogy a különbség az egyesülés után
is megmaradhat, és az adósságot az
fizeti, aki felhalmozta. Az ellenzők
joggal tartottak a létszámcsökkentéstől is. Magyary azonban kijelentette, ez nem fog bekövetkezni, sőt az
átalakítással járó munkák miatt több
emberre lesz szükség. Ezt az ígéretet
ilyen formában azonban nem lehetett megtartani a képviselők száma
nyolcvanról negyvenre csökkent. Az
ellenzők később ezt gúnyosan így
kommentálták: „Az egyesítés révén
elérhető megtakar tásokat hatékony
propagandával »megmagyarázták«
nekünk. Megtudtuk, hogy a két községben két községi orvos helyett egy
községi orvos is elegendő lesz, nyilván
mert az egyesítés folytán kevesebb
betegünk lesz. Megtudtuk, hogy egy
u aseprővel és egy szemetesko sival
kevesebbre lesz szükség, nyilván, mert
az egyesítés folytán kevesebbet fognak szemetelni az emberek.”
élelmet keltett az emberekben
az új képviselő-testület működése
is. Attól tartottak, hogy a két község
egyesített képviselő-testülete, amely
eddig külön-külön egyetértésben
dolgozott egymás mellett, állandó
küzdelmek színhelyévé válik. Az
egyesítéssel esetleg olyan új vezetőség kerül az élre, amely nem ítél
tárgyilagosan, egyik érdekét a másik
fölé helyezi. Ennek pedig az lenne a
következménye, hogy mindkét köz28

ség megakad a fejlődésben. agy
kérdés volt az is, hogy az egyesítés
után megtalálják-e azokat a képviselőket, akik elfogulatlanul tudnak
dolgozni.
Magyary egyesítési érvei között
szerepelt a közigazgatás egyszerűsödése is: egy költségvetést, egy számadási főkönyvet kell készíteni, egy
példányban kell vezetni a házassági
és a halotti anyakönyvi kivonatokat,
a választói névjegyzékeket, lajstromokat, törzskönyveket, szimplifikálódik a földadó nyilvántartása, valamint az adókezelés. Sőt, a kiadások is
csökkenek az intézmények összevonásával, a hivatali helyiségek arányosabb elhelyezésével. A két vágóhíd
helyett is elég lesz egyet üzemeltetni.
Fejtegetése szerint, ha az összkiadásokhoz viszonyítva sikerül 5 -os
csökkenést elérniük, az a két község
213.000 pengős összkiadásában 1011.000 pengő megtakarítást jelent
anélkül, hogy bárkit elbocsátanának
állásából.
1 36-ban Magyary oltán úgy
ítélte meg, nem lehet tovább várni
az egyesítésre. Már 1 35 novemberében úgy fogalmazott, ha nincs
összeolvadás, mindkét községben
mondjanak le minden reményről, ne
készítsenek nagy terveket. 1 36. február 2 -én és március -én is többhasábos cikkben érvelt az egyesítés
mellett Komárom és Esztergom vármegye lapjában. acionális fejtegetése azonban nem hozta meg a kívánt
eredményt, ezért a vármegye segítségét kérte. r. adocsay ászló főispán elnöklésével 1 36. március 10-

én megtartott vármegyei kisgyűlésen
ata és óváros községek egyesítése
ismét szóba került. Megemlékeztek
Magyary cikkeiről, mondanivalóját
nagy helyesléssel és elismeréssel fogadták. r. arzuly ózsef tatai jogász
kijelentette, Magyary doktor írásai
megalapozottak, ezért jogászként
az egyesülést kívánatosnak tartja és
elfogadásra ajánlja. eviczky főszolgabíró a jegyzőn keresztül igyekezett
nyomást gyakorolni az ellenzőkre.
1 36. március 31-én közölte „A két
község egyes tését a legrövidebb idő
alatt feltétlenül a megvalósítás stádiumába kívánom hozni.” Felhívta a
főjegyzőket, hogy „egyéni ráhatással,
a kérdés minden oldalról való alapos
megvilágításával” érjék el, hogy az
„egyesítés szükségessége és elhatározása mellett döntsenek.”
Mindkét község képviselő-testülete az egyesítés ellen foglalt állást,
a vármegyei kisgyűlés azonban kérelmet nyújtott be a belügyminiszterhez az egyesítés érdekében. A
miniszter ilyen előzmények ellenére
1 3 novemberében elrendelte az
egyesítést, végrehajtására 1 38. június elsejéig adott határidőt. Május
22-én megválasztották az új képviseleti tagokat és elöljárókat, ezzel
létrejött az új egyesített nagyközség,
akkori nevén atatóváros.
.
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dobroszláv la os
est művész m nkássága
Dobroszláv Lajos munkássága Dr. is Tiborné, a Tatai
Helytörténe gyesület elnöke javaslatára került a tatai
értéktár kincsei közé.
unkácsy-d jas festőm vészről
övesdi ónika m vészettörténész rt kiváló összefoglalót, amely az j orrás
. évi . számában jelent
meg. z rást itt is közreadjuk.
obroszláv ajos festőművész neve
fogalomnak számít mind atán, ahol
44 éven át élt és működött, mind a
felsőgallaiak körében, ahol 16 évet
töltött el. Emlékét szeretettel őrzik,
műveivel büszkélkednek, nem pusztán a művek rendkívül nagy száma,
az életmű viszonylagos ismertsége,
de művészetének kvalitása okán is.
ál aké

A curriculum vitae egyes fejezeteit
a mester vázlatfüzetei segítségével
is össze lehetne állítani. Szerencsés
körülmény, hogy az 1 10-es évektől
egészen haláláig vezetett, évszámmal
ellátott füzetek egyáltalán fennmaradtak mint a teljes életmű alapvető
TATAI PATRIÓTA

fontosságú dokumentumai. E mappák itineráriumként tudósítanak az
általa megtett útról, annak szó szerinti földrajzi értelmében állomáshelyek, utazások, művésztelepek és
a művészi fejlődésre vonatkozó átvitt
értelmében is. Kiderül ezekből, hogy
már 15-16 évesen szenvedélyesen
rajzolt nem válogatva a témákban és
motívumokban. A partiumi vidéken
élő család a fiatal obroszláv ajos
számára inspiráló szellemi környezetet biztosított. desanyja családjában,
az osztrák unnerek közt számon
tartott neves művészek is voltak. A
művész sorsa a trianoni tragédiával
párhuzamosan vett fordulatot amikor jelentkezett a budapesti Műegyetemre, hivatalos áttelepülését is kér-

vényezte, az ún. repatriálást, amely
azt jelentett, hogy családjától távol,
önállóan kell majd egzisztenciát teremtenie, saját lábán megállnia.
A korai vázlatfüzetek között szép
számmal akadnak az akadémiai években használt kis mappák, amelyek
kötelező tervezési gyakorlatok vázlatait, tájrajzokat, kompozíciós vázlatokat tartalmaznak, emellett tele
vannak technikai megjegyzésekkel,
festékreceptekkel. Egyértelműen kiderül, hogy iskolai leckefüzetként is
ezeket használta, tanárainak korrigáló-bíráló szavait, találó megjegyzéseit jegyezte fel bennük, sőt, mintegy
naplóként olvasmány- és kiállítás-élményeit, refle ióit is ezekbe írta.
„Edvi Illés A. azt mondta, hogy rövid,
megszabott idő alatt, gyors munkában
csinálja sokszor a legjobb dolgokat.
Nem kifogás tehát, hogy kérem, enynyi idő alatt nem tudom meg sinálni.
Amikor sietnie kell, akkor sikerül sokszor a legjobban valami. […] A rajzon,
festményen egy domináló tónusrészlet
sötét, a többi rész legyen tónusban világosabb (tónusellentét, kontraszt),
Ludwig Hohlwein plakátjain is így van.
Mindig van egy sötét, fekete, domináló
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folt, a többi rész világosabb színben
is. […] Meyer tanárom a zászló színes
tervére azt mondta, hogy döglöttek
a sz nek. Sz nben döglött. Művésznek
mindent szabad? […] Munkácsy kiállított nem keltett eltűnést. Megh vta
az újság rókat zsúrra rögtön elemelték.” A Képzőművészeti őiskolán
a korszak legjobb mestereinek, Edvi
llés Aladárnak és latz szkárnak a
keze alatt találjuk őt. rdemes azonban betekinteni leckekönyvébe és
pillantást vetni diplomájára, hogy
kiderüljön, milyen kiváló tanítvány
volt, s milyen nagyszerű mester- és
tanárgárda oktatott az akadémián. A
két világháború közti időszakban sőt
már 1 12-től, a nagybányai szellem
betörésétől kezdve a Képzőművészeti őiskola igen magas színvonalú
és szellemű oktatást nyújtott, s ezzel
együtt a rajztanítás (mint a végzett
növendékek kenyérkereseti lehetősége az európai átlagot meghaladó színvonalon állt s ehhez hasonló
megbecsültséget élvezett. Az igényes
és sokoldalú rajzpedagógia – a rajztanítást megreformáló mozgalmaknak
és társaságoknak köszönhetően a
tantárgy mai szerepével össze nem
hasonlítható jelentőséggel bírt az
általános és középiskolai oktatáson
belül. em volt tehát kényszerpálya
a végzett művésznek tanítást vállalni,
ennek ellenére természetesen nagy
kötöttséget jelentett a szabadfoglalkozású művészi léthez képest.
obroszláv ajos, miután színjelessel diplomázott az akadémián, a
felsőgallai polgári iskolába került.
A családalapítás és tanítás mellett
folyamatosan festett. Első kiállítását 1 33-ban rendezte elsőgallán.
1 3 -ben sikerült bejutnia a Műcsarnok kiállítására, a gallai abánt ábó
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rázoló, nagyszerű tájképével, s ezzel
megnyílt előtte az út a szakmai karrier lehetősége felé. A témaválasztás
egyszerűsége, a szinte keresetlen nézőpont kiválasztása adja meg a sáros
faluvég, a vidékiesség bensőséges
ábrázolásának kulcsát. A kiállításra beadott abán-kép mellett fennmaradt ugyanennek a témának egy
kevéssé napfényes, kevéssé aranyló
ábrázolása, amelynek a bányavidéket ábrázoló ereje, finom realizmusa
még jobb minőséget mutat. A művész
témája a 30-as években kizárólag elsőgalla utcaképek, életképi jelenetek
az őt körülvevő bányászok, a vidék
szegény embereinek életéből és arcképek templomba siető asszonyok, a
faluvégi kereszt előtt a fagyos télben
vacogó suhancok, a havas reggelben
érkező pusztai iskolások, a templom
kórusában éneklő gyerekek, sváb
parasztok, parasztasszonyok képei .
A zsánerábrázolásokkal nagy sikert
aratott az országos kiállításokon és
a sajtóban, műveit Esterházy Pál herceg vásárolta meg rendszeresen. eghíresebb bányász témájú alkotását, a
Sebesült bányász című nagyméretű,
feszültséggel, várakozással teli kompozíciót 1 42-ben festette. Az igazi
mélységeket arcképeivel érte el. ányászportréi között is találunk kiváló
alkotásokat, a legszebb portré azonban életművében egy rózsafüzért
morzsolgató öregasszony képmása,
amelynek melegsége, bölcsessége,
szépsége messze meghaladja a két
világháború közti festészet átlagos
színvonalát.
1 4 -es budapesti kiállítása a felfelé ívelő pálya karrier záróakkordjaként épül be az életműbe. A udapesten rendezett tárlat elsöprő sikert
aratott, a kiállításról a sajtó mellett
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a rádió is tudósított. A kiállításon
a fővárosi múzeumok is vásároltak
a képekből. A mélabús, kékszemű,
törékeny vidéki pro esszor nagy művész. Vízfestményeiben remekel! Tatatóvárosi akvarelljei maradandó értékű
alkotások.” írja a eggel tudósítója.
„Dobroszláv Lajos a bányászélet ismert estője most is hű maradt eredeti témaköréhez, néhány erőteljes
olaj estménye is tanúskodik erről. A
művész meglepetéssel is szolgál ezen
felül. Vízfestményeinek változatos sorozatával egyszerre a legjobbak közé
emelkedett. Közel negyvenöt pompás
akvarellt állított ki, klasszikus egyszerűséggel, könnyed te hnikával, költői
gyengédséggel és mesteri színérzékkel
teremtett alkotás valamennyi.” – írja
a Hírlap. Az 1 4 -es diadalmenet
után a korszak történelmi szituációjának, szellemiségének tulajdonítható változások, megrázkódtatások
sora köszöntött be obroszláv ajos
életében. Ekkor már jó ideje a tatai
gimnázium tanára volt. 1 48-ban,
a piarista iskola államosításakor általános iskolába helyezték át, majd
1 50-ben vallásos meggyőződése miatt elbocsátották állásából. t magát
is váratlanul érhette ezek után, hogy
az 1 50-es évben rendezett . Magyar
Képzőművészeti Kiállítás alkalmával
amelyet a szocialista realizmus nyitányának tekinthetünk elnyerte a
kulturális kormányzat frissen alapított díját, a Munkácsy-díj . fokozatát. A díjnyertes mű, az egész alakos
bányászképmás ma már nincs meg,
mert az állam, miután megvásárolTATAI PATRIÓTA
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ta a képet, egy lengyel delegációnak
ajándékozta. A bányászportré ahogyan a fotóreprodukcióból megítélhető szervesen illeszkedik az életműbe, a felsőgallai korszak finom
realizmusú képeinek folytatása, a
korábbi, tömörítő erejű bányászarcképek modorában készült, minden
heroikus, euforikus felhang nélkül.
A Munkácsy-díj elnyerése után álláshoz is jutott a mester a Múzeumok
Országos Központja a tatai állami
múzeum létrehozásával, a piarista
múzeum anyagának és a kastélyokból
lefoglalt ingóságoknak az államosításával bízta meg. Művészete akár ki is
teljesedhetett volna ezen sikerek és
elismerések hatására, ám közben az
őt körülvevő légkör egyre szorongatóbbá vált. Ha az akkori szakfolyóirat,
a Szabad Művészet lapjain megjelent
recenziókat olvassuk, nyilvánvalóvá
válik, hogy nem szűnt meg a rá nehezedő nyomás, megfigyelésének és
manipulálásának szándéka. Ma már
hátborzongató ezeket az írásokat olvasni, amelyek a kultúrpolitika eszközeként a művészektől egy hamis világ
ábrázolását akarták kikényszeríteni, a
festészetben a szocialista termelés dicsőségének megjelenítését, az új embereszmény és az új, ipari létesítményekkel gazdagított táj megfestését
követelték. obroszláv Olimpiai edzőtábor című képe kapcsán ahol pedig
tartózkodóan, de jól érzékelhetően
törekedett a mester eleget tenni a
szocializmus eredményei és szellemisége ábrázolásának , dacára annak,
hogy a Dunántúli táj-pályázat díját
nyerte el vele, elmarasztaló kritikákat
kapott.1 52-es budapesti kiállításáról így ír a Szabad Művészet érdemes
TATAI PATRIÓTA
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összevetni az 1 4 -es recenziókkal
A most ötvenéves művész ezen a kiáll táson nagyobbrészt kisebb igényű
munkákkal vett részt. Vízfestmény-sorozatának témái egyszerű balatoni,
folyóparti vagy falusi részletek. A
művész pontos meg igyelője az apró
szépségeknek, könnyű hangulatoknak. Előadásmódja is hozzásimul a
választott mondanivalók tartalmi
igénytelenségéhez. […] Még az intim
hangulatok is sajátságos új tartalmat
kaptak megváltozott hazánkban. És a
tájban elmerülő gondtalan szemlélődő mindinkább beleütközik például a
Balaton partján az üdülők, a pihenő
dolgozók ezreibe, a »csendes« falusi
ut án a dübörgő traktorba, a lankás
dombok elett eszülő villanyvezetékbe vagy a téres s kságon épülő gyárba,
stb., stb.. Egyre nehezebb keresni olyan
zugokat, ahová nem jutottak el az új
élet hozta változások. Ezekkel a szem-

rehányásoknak tűnő megjegyzésekkel
nem szándékunk a művész ötvenedik
születésnapjának ünnepét megrontani, de szeretnénk őt azok sorában látni, akik a népünk felemelkedését szolgáló művészet ügyében áradoznak.
Dobroszláv Lajos tehetsége sokkal
erősebb és elkészültségben alaposabb
annál, mintsem hogy kényszerűségből
válasszon kisigényű, mondanivalóban
szegény feladatokat…”
Az 50-es évek ezek után a visszavonulás korszaka volt. A tájfestészetbe
menekült, finom, atmoszférikus dunántúli tájakat festett, ember nem
járta vidékeket, erdei tisztásokat, völgyeket a erecsében, kezdetben olajban, majd az olajfestészet formanyelvével szakítva csakis akvarellben. A
vázlatkönyvek refle ióiban, költői
erejű és tömörségű szövegeiben nyomon kísérhetjük a természetbe való
menekülését, kivonulását, a tájfestészet megszületését. Az 1 55-ös vázlatkönyv szövegtöredékeiben így ír
reg-tó melletti erdőben. ehangolt
motívumkeresés közben, hogy nem
találtam jó és új témákat. Ellenben találtam sok szép részlet motívumot. Felötlött bennem: ezeket a szép részeket
kompoz ióba hozni szigorú természet
utáni stúdiumok alapján. Első ilyen
irányú képemet szeretném már látni
készen. Hogy fog menni? + MIND +”
Másik lapon Sokat rajzolni astúdiumokat. Állandóan mindenütt, mindent
igyelni, vázolni rajzban, sz nben. igurálist is. Tájat is. Világos nyárfatörzs
sötét háttér előtt. j elv ez j lehetőségek! Prohászka: A természet csak
ind t, lökést ad, a többi a lélek műve.
A természetben öléledtem, új erőt
nyertem (Szinyei).” Korábbi kedves
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témája, a zsáner és a portré teljesen
eltűnik az életműből, a táj azonban
új lehetőségeket és szemmel látható
örömet nyújt neki. A klasszikus, olajban készült tájképek mellett után
az akvarellek további lehetőségeket
rejtenek, hiszen par e cellence kerülik a nagy témát, a nagy motívumot,
kizárólag egy tisztán festői feladatról,
a fény megjelenítéséről szólnak.
A korai akvarellek, 1 44-45-től, illusztratív jellegűek, néhány ecsetvonásra korlátozódnak. éhány vonal,
néhány színfolt, némi téma igazi
mesterdarabok. Az 50-es, 60-as években már elmerül, szinte fürdik a színek szépségében, a fények mindent
átitató ragyogásában. Az reg-tó és
a seke vízfelületei, partjai korlátlan
mennyiségben adják a motívumot. Az
évek múlásával aztán egyre gyakoribb lesz a téli táj, a ködös-párás hangulat, a messziről ábrázolt motívum,
amelyben immár nem válik a néző részévé a látványnak. Az atmoszférikus,
intim részletek helyett tökéletes mesterségbeli tudással, ragyogó rajzművészettel ábrázolt és kidolgozott, lényegét tekintve azonban frissességét
és üdeségét vesztett, fáradtabb akvarellek kerülnek ki keze alól. Miközben
még mindig megszállottan, napi gyakorisággal készíti műveit, észrevétlenül távolodik az akvarell friss, fényes
szellemétől. saknem kívülálló, aki
mintegy dokumentálja a neki oly fontos, őt éltető természet képét.
s
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A pályaképben vázolt témák, korszakok hátterében az évszázad jellemző tendenciái húzódnak meg.
Amennyiben nem elégszünk meg
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a témaválasztást, a munkásábrázolás realizmusát, portréfestészetének
mélységét is minden bizonnyal latz
hatásának köszönheti, akinek agybányán, e bányásztelepülésen 18 6ban festett, Bányászok reggeli imája
című híres képe bizonyára előtte is ismert volt. A bányász-téma ez idő tájt
már polgárjogot nyert a művészetben, ám obroszláv ajoshoz hasonló, elkötelezett, hiteles, őszinte festője sem addig, sem azóta nem akadt e
területnek.
Az életműben nagy csoportot, korszakot jelölnek ki a zsánerábrázolások a 40-es évek elején. Ezek közül
csak a családot ábrázoló, családban
őrzött darabok maradtak meg, s ez
a körülmény kiválóan jelzi a képek
sikerét és súlyát az életművön belül.
A korszak műcsarnoki festészetének a század első felében mindvégig
legkedveltebb műfaja volt a zsáner,
amely azonban 1 45 után burzsoának ítéltetvén elfelejtődött, kikopott
és értéktelenné vált, noha folytatásra
lelt a szocreál festészetében is. Ma
ezek a 20. század első felében készült
alkotások töltik meg zsúfolásig műkereskedéseink falát. obroszláv ajos
minden mesterkéltségtől, édességtől,
drámai jelenetezéstől vagy naturalizmustól mentes életképei a legjobb
nagybányai hagyományokat az említett latz-kép szellemét őrzik.
A két világháború közti korszak
stílusának szerves részét képezi

obroszláv ajos művészetének helyi értéke és jelentősége alapján való
megítélésével, láthatóvá válnak azok
az inspirációk és kötődések, amelyek
művészetét az országos jelenségek
közegébe integrálják, és valódi jelentőségét megadják. Elgondolkodtató,
hogy szinte fel sem merült mindeddig
az az igény, hogy az életművet magasabb szinten értelmezzük, és obroszláv ajosban ne csak a tatai városképeket festő, idős, helyi mestert
lássuk. Miután olyan alkotóművészről van szó, aki élete utolsó 30 évében a világtól szinte elvonultan élt és
alkotott annak köszönhetően, hogy
nem akart és nem tudott alkalmazkodni a kor kívánalmaihoz –, talán
megbocsátható a kutatás
és értékelés közönye műi
t a tó a ton a
vészetével kapcsolatban.
Az indulás művészeti
közege arra az időszakra
esik, amelyben agybánya hivatalosan is teret
nyer a 20-as években, és a
korábbi német orientáció
után friss, franciás impulzusok itatják át a magyar
művészetet. A legkorábbi ismert
obroszlávfestmények,
felsőgallai
korszakának legelejéről,
szinte avantgarde munkák, harsány, dinamikus,
nagyvonalú ecsetkezeléssel, tiszta, erőteljes színfoltokkal.
okozatosan
tér vissza a 30-as évtized
végére mesterének, Glatz
szkárnak,
agybánya
vezető művészének festői világához. emcsak
a festői formanyelvet, de
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az iparművészeti tervezésben, lakberendezésben, viseleteken és az
építészetben felfedezhető, art deco
által áthatott nemzeti ornamentika.
obroszláv ajos vázlatkönyveiben,
mappáiban a kezdetektől az utolsó
évekig folyamatosan felbukkannak
ezek a nemzeti ízlésű tervek, amelyeket alkalmazott grafikai munkának
szánt. endkívül szívesen bíbelődött
a stilizált virág- és növényornamentika megalkotásával, kontúrozásával,
színezésével, és csodálatos lapokat
hagyott hátra. ármennyire is meghökkentő ezeknek a terveknek a
puszta létezése, mégis tudomást kell
venni róluk, mint az életművet végigkísérő műfajról, s mint a mester által
rendkívül kedvelt tevékenységről. alán kézügyesítő gyakorlatnak szánta
e rajzokat, talán komoly tervei voltak
ezekkel kapcsolatban, mindenesetre
az életmű ezen része teljesen visszhangtalan maradt.
obroszláv ajosnak az 1 50-es
években kibontakozó szocreálhoz
való viszonyát mint az életművet
meghatározó, megváltoztató körülményt
a pályakép kapcsán már
említettük. A kultúrpolitika olyan
nyomással nehezedett ez idő tájt az
alkotókra, hogy ad absurdum lehetetlenné tette működésüket. obroszláv ajos életművében ehhez a
periódushoz kapcsolódnak az ekkor
készült bányászképek mellett a tatai nagyhalászatnak, a szőnyeggyár
üzemcsarnokának, a tatai vasútállomásnak a képei, amelyek mind-mind
festőileg jól megoldott, sőt izgalmas,
de tartalmilag erőtlen és erőltetett
alkotások. A tájfestészetbe menekülés ezekben az években az ekkor már
klasszikusnak számító nagy mesterek életművében is érzékelhető. Az
egykori műcsarnoki mesterek előtt
hacsak nem akarták munkásmozgalmi hősök és termelési értekezletek
képeit festeni nem maradt más út,
mint a diszkrét és bensőséges téma,
a táj, s annak is az a kivágata, amely
lehetőleg nem tartalmaz villanyvezetéket, pöfögő traktort, épülő gyárat.
ehner ibor a 2002-ben megjelent
obroszláv-album bevezető tanulmányában találóan világít rá arra az
összefüggésre, hogy a nagybányai tanultságú mesterek szinte törvényszerűen orientálódtak az akvarellfestés
felé. Az akvarell természete ugyanis,
hogy meghitt, intim legyen, mintegy
lehetőséget adva a korigény szerinti témák elkerülésére. Az akvarellen
TATAI PATRIÓTA

nélkülözhető az ipari
táj, az emberi tevékenység mint főtéma ábrázolása, a nagyjelenet,
a narratíva. Miután ez
a generáció Edvi llés
mellett kiváló felkészültségre tett szert a
vízfestésben,
érthető,
hogy nem egy közülük
így obroszláv ajos is
ide vonult vissza. udjuk, hogy
obroszláv
ajos milyen kiváló volt
az akvarellben, s hogy
ezt mennyire elismerték, az 1 4 -es rajongó
recenziók tanúsítják. Az
1 50-es években azonban a művészt körülvevő csenddel
párhuzamosan, megszűnt a kiállítási lehetőség és a kritika is, így sem a
széles nagyközönségnek, sem a szakmának nem volt módja megismerni
munkáit. áadásul a 60-as évektől a
kultúrpolitika modernizmust támogató ellenszelében kellett állnia, olyannyira, hogy csodálatos alkotásait,
mint divatjamúlt műveket, éppen
hogy megtűrték a megyei tárlatok
anyagában.
lá ké

udjuk jól, hogy obroszláv ajos
mélyen hívő ember volt, ám hogy
vallásos festő lett volna, kevésbé
egyértelmű. Egyetlen vallásos kompozíciójáról sem tudunk, talán éppen azért, mert nem is festett ilyen
tárgyú alkotást. Sem bibliai témák,
sem Krisztus- vagy Mária-képek nincsenek az életműben. Minden képére
ráírta viszont életének jelmondatát
devizáját M
Mindent sten
nagyobb dicsőségére
oyolai Szent
gnác fohásza . emcsak akvarelljein, hanem olajképein is ceruzával
írva, sőt vázlatain, vázlatfüzetének
lapjain is megtaláljuk ezt a jelzést. A
családi legenda szerint az egyik akadémiai mester szólította fel tanítványait, hogy válasszanak maguknak
jelmondatot vezérfonalként, alkotói
hitvallásként. Az a körülmény azonban, hogy minden alkotásán, minden
egyes lapon, amely keze alól kikerült,
ott van a jel, hogy szignójánál is fontosabb volt számára a négy betű, arra
utal, hogy nem egyszerűen egy saját
jelzés alkalmazásának szokásáról van
szó. Amint a jelmondatot elemezzük,
felfedezzük benne az állítmány nél-
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küli imperativust, s nyilvánvalóvá válik, hogy nem pusztán jelzés, hanem
ajánlás, dedikáció. obroszláv ajos
életműve tehát nem olyan értelemben vallásos, hogy szakrális témát
ábrázol, hanem olyan értelemben,
hogy minden egyes alkotását, vonalát, munkáját stennek ajánlja. A obroszláv-oeuvre egy Istennek szentelt
életmű, ezen az alapelven nyugszik,
erre épült fel. gy forr egybe művész
és műve.
obroszláv ajos művészetének tanulsága emberi nagyságával fonódik
össze: szenvedélyesen, megszállottan
alkotó, emberi tartásához ragaszkodó
művész volt, aki a történelem fordulataira alázattal, a bölcs kívülállásával és nyugalmával tudott reagálni. E
művészi attitűdöt fogalmazzák meg
Pogány . ábor értékelő sorai „Emlékezetes, hogy nagyméretű igurális
kompoz iók is készültek műtermében.
rámai erejű életképekkel is jelentkezett a kiállításokon. Virtuóz jártassággal rendelkezik az olajtechnikában
sakúgy, mint a v z estésben. Egyéni
jellegzetességét mégsem az ábrázolásbeli biztonság, a minden művészi
feladat megoldására alkalmas szakmai képzettség, tényközlő kézügyesség
határozta meg, hanem egyfajta lírai
magatartásforma: elgondolkodó és
mérlegelő igyelem, a kegyes sz njáték,
vagy inkább a különös játékszín, a valóság iránti bölcs megértés.”
A atai Helytörténeti Egyesület
kezdeményezésére aborcz va szobrászművész készítette el obroszláv
ajos mellszobrát, amelyet az Angolpark Erzsébet királyné téri bejáratának közelében helyeztek el.
otók Kuny omokos Múzeum
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igó ózsef közel négyszáz összegyűjtött versét adta ki idén a Széphalom Könyvműhely Átváltó címmel. A tatai költő hosszú évekig csak
publikált, ezt követően jelent meg
korábbi két kötete
a Sziromnyi
1 2-ben, majd a Zárlatába a szívverésnek 2002-ben. A kötet szerkesztője, aán ibor költő három
évtized verseiből válogatott. émában összeillő, ugyanakkor különböző időben született műveket
illesztett egymás mellé, mintegy a
korszakok közötti átváltásként. Az
írások egyedi és érzékeny világához
méltó borítót igó ózsef lánya, igó
Anna tervezte, a kötet végén aán
ibor utószava olvasható.
A változatos szerkezetű és ritmusú szövegek egy meditatív világba
helyezik át az olvasót, melyben az
érzelmeknek is kiemelt szerep jut.
Bármilyen mélyre is jutunk akár az
emlékezésben, akár a fájdalomban,
bármilyen magasságba az öröm által, valamiféle feloldás mindig tör34

ténik. Ez utóbbi körülmény adja a
versek lírai erejét, amely folyamatos
újraolvasásra-újragondolásra
készteti az írások befogadóját. Az
elmúlásról írt sorok ritkán párosulnak olyan természetességgel és
életszeretettel, mint az Anyabú súszó soraiban …emlékemmel jönnek
rád az őszök neveld el magaddá
a hiányom ha hajlamod-vonásod
enyémben mosolyodba vissza nappal jövök és sak ekete hajad éjében alszom én el leányom
yakran emlékek tolakodnak felfelé, gyermekkoriak vagy közeliek,
máskor egy egész életen vonulunk
át. A számadás, a tanulság, a felidézni vágyás sorai ezek, ritkán a keserűségé. igó ózsef kedvelt költői
eszközként a legjobb értelemben
használja ki az embert egyedivé
tevő emlékezőképességet. télkezés
és harag nélkül szeret a múltba nézni, mintegy kívülről szemlélve a történéseket. Az árnyékok, a fények és
a színek mind részei ennek a múlt-

nak, és együtt alkotnak teljes képet.
A költőt mindig megkülönbözteti másoktól az a figyelem, mellyel
a világ felé fordul, és amelyből sajátos módon merít ihletet. igó ózsef verseiben párbeszédet folytat
embertársaival ugyanúgy, mint a
természettel. dafordulása az élethez, környezete jelenségeihez mindig érdeklődő, őszinte és tisztelettel
vegyes. Alkalom című versében az
írásra való ösztönzés egyszerűségéről ír Milyen sodás: évtizedeken át
tojásokkal tovább öröklődhetett a
rigó üttyögése és most el sapott
váratlan röviden: hallhatom s oganhat vers belőle vagy elejtődhet
is megannyi el nekem: alkalom
igó ózsef kötetét jó szívvel ajánlom mindenkinek, aki időt szakítana az elmélyedésre és az ismerős
érzelmek újfajta átélésére, valamint
szeretne betekintést nyerni egy különleges életműbe.
M
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két keréken gerlingenb l tatára
A történelem során az európai városok mindig is kapcsolatban álltak
egymással, ezek rendszerint gazdasági, politikai vagy kulturális alapon
működtek. A mai értelemben vett
testvérvárosi kapcsolatok a . világháború után jöttek létre, hogy hidakat
építsenek a különböző nemzetek polgárai között. Egy-egy hivatalos testvérvárosi látogatásból gyakran évtizedekig tartó személyes barátságok
alakulnak ki. A testvértelepülési kapcsolatok nagyon jó alkalmat teremtenek a tapasztalatcserére, a közös
értékek felismerésére, valamint az ellentétek feloldására. ata és a németországi Gerlingen testvérvárosi kap-

csolata 1 8 -ben kezdődött, amikor a
Stuttgart melletti kisváros felismerte,
milyen sok közös vonása van atával,
ugyanakkor kellő különbség is, amely
városunkat még vonzóbbá teszi.
Magyarország és émetország közötti testvérvárosi kapcsolatok sorában ata és erlingen az elsők között
jött létre. erlingen város közösségében a második világháborút követő
kitelepítések eredményeként nagy
szerepet kapott a Magyarországról
kiűzött német nemzetiség. A családok
szorgalmukkal és a beilleszkedésre
való hajlamukkal gerlingeni polgárokká tudtak válni, ugyanakkor öszszetartásukkal felhívták a figyelmet a
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magyarországi német kisebbség kultúrájára.
1 88-tól kezdve a testvérvárosi
kapcsolat aktív szereplője lett a émet emzetiségi Múzeum, amely akkor még országos bázismúzeumként
a magyarországi német kultúra központi helyeként szolgált. A múzeum és
a hagyományőrzés mellett a művészet
és a sport is kiemelkedő szerepet játszott a testvérvárosi kapcsolat alakulásában, hiszen minden alkalommal
olyan emberek, közösségek ismerték
meg egymást, akik érdeklődése közös volt. Az egyik évtizedek óta tartó
találkozási pont a atai Minimaraton
eseménye, amelyen a gerlingeni futóklub jelentős számú versenyzővel
vesz részt, valamint a németországi
Solitudelauf , amelynek rendszeresen vannak tatai indulói.
A korábbi években a testvérvárosi
sportolók nem egyszer stafétafutással, vagy kerékpárral érkeztek Gerlingenből atára.
„Nem akármilyen biciklis csapatot
láthattak a tataiak is az elmúlt napokban a város utcáin. Az 1860-70-es
évekből származó nosztalgia járgányokkal érkezett ugyanis Tatára a testvérváros, Gerlingen kerékpáros klubjának tizenegy igen lelkes résztvevője.
k ezekkel a korabeli óriás akerekű
járművekkel t z nap alatt tették meg a
900 kilométeres távolságot az Alpokon
keresztül a két város között. ... S hogy
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kik e lelkes bi iklizők lljon itt nevük
is fényképükkel együtt: Alfred Baltus,
Georg Dehner, Achim Knorr, Harald
Götz, Herbert Nocker, Georg Angerer,
Erich Kleinknecht, Peter Scherber,
Fritz Ludmann, Konrad Winkler, Paul
Rahn.” iciklivel erlingenből atára, 1 2. június 20., 24 óra
A 2000-es évek során is számos
alkalommal érkeztek erlingenből
atára kerékpárosok. 2002. szeptember 28-án egy erlingenben élő,
svájci kerékpáros érkezett atára,
aki onauschingentől a ekete-tengerig tartó túrája során ejtette útba
városunkat. A fiatalembert Hetényi
amás, akkori polgármester köszöntötte az éppen atán tartózkodó
Horst Arzttal együtt, aki a magyar
kapcsolatok egyik legfőbb gerlingeni
támogatója.
2006 augusztusában
a Minimaraton alkalmából kerekezett atára Alfred alz és Erik itt,
majd 200 . május 18-tól 20-ig tartó
erlingen- ata-Szőgyén testvérvárosi találkozóra kb. százötven vendég
érkezett erlingenből. A delegáció
egyik csoportja már korábban útnak
indult futva, kerékpáron vagy görkorcsolyával huszonegy harminchathetvenhat év közötti futó, két görkorcsolyás, kilenc kerékpáros és egy
mozgássérült kerékpáros kézi hajtású kerékpárral . A 2012. június
15 18. között megrendezett hármas
testvérvárosi jubileumi ünnepségre
erlingen- ata 25 éves, Szőgyén- ata
15 éves, Szováta- ata 10 éves közel
kilencven gerlingeni érkezett, a társaság fele futva vagy két keréken.
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A 2018. augusztus 3-tól atán a
émet emzetiségi Múzeumban látható Két keréken című kiállítást Licht
und Schatten – 200 Jahre Kulturgeschichte des Fahrrades címen erlingen
város múzeumában nyitották meg a
kerékpár feltalálásának kétszázéves
évfordulója alkalmából 201 októberében.
1815-ben kitört az indonéz ambora vulkán, a levegőbe került hamu
1816 nyarára teljesen elsötétítette
az északi félgömb egét. Ennek következtében aratáskiesés, éhínség,
alultápláltság miatti járványok és
lóhalálozás sújtotta Európát. Mivel
a lovak jelentős mozgatóerő kiesést
jelentettek, a kerékben látták a megfelelő helyettesítő eszközt. Sauerbonni Karl rais báró, a bádeni erdő őre
Mannheimben fejlesztette ki az első
kormányozható kétkerekű eszközt, a
fából készült futóbiciklit futómasinának nevezte el. Az 181 -ben feltalált
futókerékpárt később róla nevezték
el drezinának, amely inkább német
nyelvterületen terjedt el. apjainkban
Magyarországon a gyermekeknek készítenek futóbiciklit, amely nagyban
fejleszti egyensúlyérzéküket. Kezdetben nagy volt a lelkesedés rais báró
futógépe iránt, de sajnos nem tartott
sokáig. éhányakat az egyensúlyvesztéstől való félem tartott vissza
használatától, másokat a magas ár és
a cipők jelentős amortizációja. ovábbá az, hogy a legtöbb erdei, földes út
nem volt alkalmas biciklizésre. Mivel
a futókerékpározók gyakran a járdát
használták, a balesetveszély miatt
sokfelé meg is tiltották a kerékpározást. Ennek következtében megszűnt
az érdeklődés a báró találmánya
iránt, őt magát pedig rágalmazták és
üldözték.
ritz udmann úr, gerlingeni kerékpárgyűjtő aki a megnyitóra családjával atára látogatott bocsájtotta
a kiállítás rendelkezésére a történeti
minta alapján újjáépített futókerékpárt, amelynek méretarányos változatát az unokájának is elkészítette. ud-
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mann úr és fia sok egyéb kétkerekű
eszköz mellett velocipédeket is gyűjt,
amelyekkel az 1 80-as években hoszszabb utakat is megtettek. 1 2-ben
egy gerlingeni csoport tagjaként atára jöttek el velük. Az útról készült fel-
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vétel jelenleg megtekinthető a émet
emzetiségi Múzeumban.
A kiállítás magyarra fordítva a Fény
és árnyék nevet viselte erlingenben,
mivel a kerékpár feltalálásának egyaránt voltak fénysugarai és árnyoldalai.
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Az egyik első fénysugár a kerékpárfejlődés történetében a pedálok első
tengelyen történő alkalmazása és a
kerék megnagyobbítása volt, ezeknek
köszönhetően a szerkezet mozgása
gyorsabbá vált. rais találmányát követő évtizedekben különböző kísérleteket tettek arra, hogy a futókerékpárt
mechanikus szerkezettel hajtsák meg.
Ennek ellenére csak 1860-ban történt
nagyobb áttörés, amikor is ranciaországban pedálszerkezettel látták el.
Kérdéses, hogy a párizsi kocsigyártó
Pierre Michau vagy Pierre allament
volt-e az első, de az biztos, hogy a
ma kerékpárként ismert kétkerekűt
Michau nak sikerült piacra dobnia.
Már 1865-ben négyszáz járművet
állított elő évente. A taposópedál Michau kétkerekűjénél a magasabb
első kerékre került. Az első kerékpár
fából készült, és eredetileg nem volt
se fékje, se rugózása. A folyamatos
fejlesztések eredményeképpen 1860
végére megszületett a kovácsoltvas
kétkerekű. Az első kerekeket három
méretben készítették el 80, 0 vagy
100 cm-es átmérővel. sszehason-
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lításképpen egy 28 colos kerékpár
kerékmagassága 1 cm. A velocipéd
kezdeti fejlesztése azon az elképzelésen alapult, hogy a kétkerekű első
kerekét meg kell nagyobbítani ahhoz,
hogy a pedál átfordításával nagyobb
utat lehessen megtenni. Mint legtöbb
esetben, ennek is megvolt az árnyoldala, hiszen minél magasabbra ül az
ember, annál nagyobbat esik. A pedál
mérete változtatható volt, a kerekeket egy darabból készített vaspánttal
fedték. yakran felmerül a kérdés,
hogyan szálltak fel rá. A kiállításon
bemutatott velocipédek hátsó vázán
egy kis fellépő látható, amelyről a
már mozgó kerékpár nyergére ugrottak fel, és ugyanennek a segítségével
tudtak leszállni. A kerékpár ebben az
38

időben nem számított kényelmes közlekedési eszköznek A vasalt abroncsozás miatt az utazás rendkívül erős
zötykölődéssel járt, ezért a korai kétkerekű járműveket bonehakers-nek,
azaz csontrázónak is nevezték.
18 0-től Angliából jöttek az első
hatékonyabb újítások, itt ugyanis
megmaradt az érdeklődés a kétkerekűek iránt. A szigetországban ames Starley és illiam Hillman dobta
piacra az első velocipédet 18 1-ben,
amely az Ariel nevet kapta. A tömör
gumival ellátott, 1,25 m magas első
kerékkel rendelkező kerékpár minden pedálátfordulásnál 3, 3 m utat
tett meg. A hátsókerék átmérője 35
cm volt, és egyelőre csak támasztó
funkciót töltött be. ontos újítás is
történt, amely a küllőket érintette.
A korábbi típusoknál a küllő sugár
irányba a kerékagyból indult ki, és merőlegesen kapcsolódott az abroncsba. Ezáltal azonban deformáló erőhatás lépett fel, amely a küllők gyors
elöregedéséhez vezetett. Az Arielnél a
küllők először érintőlegesen kerültek
a kerékagy peremére, ezáltal a korábbiak helyett egy toló- és húzóterhelés
keletkezett, amely pontosan a deformálódás ellen volt hatékony. 18 4-től
az egymást keresztező, kerékagyat
érintő küllők bevezetésével továbbjavították a kerékpár stabilitását. A
velocipéd
annak ellenére, hogy
csak a jómódúak engedhették meg
maguknak
nagy népszerűségnek
örvendett Angliában leginkább a jól
szituált fiatal férfiak használták sporteszközként és státusszimbólumként.
18 8-tól hatvan gyártó háromszáz
féle modellt készített, többek között
összehajthatót is kínáltak. pari előállítása émetországban csak 1881ben kezdődött meg.
A kétkerekű sikereinek árnyékában
további kísérletek zajlottak Európában és Amerikában, azért, hogy a kerékpárokat – a ma már természetes
– hátsó kerék meghajtással készítsék
el. A futómasinához és a taposópedállal ellátott kétkerekűhöz hasonlóan a velocipéd esetében is a nehézségek mozdították elő a fejlesztést.
A velocipédnél a problémák abból
adódtak, hogy az első kerekekre helyezett ülés az utas súlypontját nagyon magasra és nagyon előre helyezte, ezért a fel- és leszállás nagy
felkészültséget és ügyességet igényelt. tazás közben egy nagyobb
fékezés, a talaj egyenetlenségei vagy
akár a legkisebb útakadály is ahhoz
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vezethetett, hogy az utas átrepült a
kormányon. Az ilyen fejreállások nem
egyszer halállal végződtek.
A következő mérföldkő az alacsony
vázas bicikli, ún. biztonsági kerékpár
feltalálása volt, erre már egyforma
méretű kerekeket szereltek. A pedálokat itt már középen helyezték el,
és láncmeghajtással hozták forgásba
a kereket. A mai kerékpárhoz vezető
fejlődési lépcsők ismét Angliában történtek meg. 18 -ben Henry a son
mutatta be az első olyan alacsony
kétkerekűt, amelynél a hátsó kerék
meghajtása egy középen elhelyezett
lánccal történt. Ezen alapult illiam
Suttonnak és a velocipéd feltalálója
unokaöccsének, ohn Kemp Starleynek találmánya. k készítették el
1884-ban az alacsony kerékpárok
első sikeres modelljét, amelyet over
néven vittek piacra. A over . elnevezésű modell 1888-tól volt elérhető,
ez tekinthető a mai bicikli prototípusának. Két, küllőkkel ellátott alacsonyabb kerékkel és egy hátsókerékre
helyezett láncos hajtószerkezettel
készült el. Az állítható nyerget merőlegesen helyezték a pedálok fölé, így
a jó erőátvitelt is lehetővé tették. Az új
alacsony kerékpárok nagy hátránya
volt a tömörgumiból készült kerék,
amelyet előbb rugózással próbáltak
javítani, majd 1888-ban ohn oyd
unlop belfasti állatorvos feltalálta a
levegővel felfújt kereket. Körülbelül
ezzel egy időben tették még biztonságosabbá a kerékpározást, ugyanis
megoldották a kivilágítást. A velocipédekre és az alacsonyabb kerékpárokra olajlámpást vagy karbidlámpákat akasztottak. Majd 1 20-tól betört
a piacra a dinamó világítás, amelyet
a osch cég egészen az 1 60-as évekig készített. Az 18 0-es évektől
kezdve nagy lendületet kapott a kerékpáripar. Különböző anyagokat és
szerkezeteket próbáltak ki, technikai
fejlesztéseket hajtottak végre, például
szabadonfutó, abroncsfék és kontrafék, illetve piacra dobtak olyan újításokat is, mint a tandem, az összecsukTATAI PATRIÓTA
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ható bicikli vagy a fekvő bicikli.
Paul aray családja emesvárról
származott taposópedállal ellátott
különleges fotel formájú kerékpárt hozott létre az 1 20-as években, amely
huzaláttéttel hozta mozgásba a hátsó
kereket. Ez a kerékpártípus is látható
a kiállításon, amely szintén udmann
úr gyűjteményéből származik. Ebben
az időszakban már a kerékpár fejlesztése versengett az igazi presztízstárgynak számító motorkerékpárral,
ez Paul aray találmányának formáján
is látszik. Az alacsony felépítménynek
köszönhetően a későbbi években különböző kerékpártípusok születtek,
így készült el például az alacsony vázas kerékpár nőknek, az összecsukható
Magyarországon kemping
bicikli, továbbá a közlekedési eszköz
gyermek változata. Mindhárom modell egy-egy korai képviselője megtekinthető a kiállításon. A gyerekbicikli
az 1 50-es években készült és többszöri javításon esett át, mint ahogyan
ez a második világháború után még
szokás volt. A bemutatott kerékpárok
között különleges helyet foglal el egy
első generációs elektromos kerékpár,
amely szintén egy gerlingeni lakos,
Sprenger úr alkotása. Sprenger úr találmányát a város és a vállalat közötti
közlekedés ihlette, kerékpárjára egy
kis segédmotort épített a osch autótechnikai részlegének segítségével,
amelyet akkumulátor működtetett a
lámpával és a rádióval együtt. A szerkezet segítségével már az 1 80-as
ik
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években könnyebb volt a hegymenet,
a lejtőn lefelé pedig újratermelődött
az energia. Akkoriban a osch még
nem érdeklődött a találmány iránt, de
manapság már gyártanak elektromos
rásegítéssel ellátott kerékpárokat, sőt
azóta piacvezetők lettek. Sprenger úr
találmánya jócskán megelőzte korát.
A kiállításon látható egy szintén
gerlingeni tűzoltókerékpár, amelyet
az önkéntes tűzoltóságnak építettek felvonulásokra. A kerékpárt kék
fénnyel, akkumulátorral működő jelzőkürttel szerelték fel. üzet ugyan
nem oltottak vele, csak utcai felvonulásokon spriccelték vele a látogatókat. Hasonlóan különleges kétkerekűekkel képviseltetik magukat a
kiállításon a művészi kerékpárosok. A
hazai teremkerékpár sport 1 4-ben
hintette el magjait Komárom-Esztergom megyében. agy yörgyi testnevelő, szertorna edző egy testnevelő
továbbképzésen kapott lehetőséget
az új sportág kipróbálására. A Komárom-Esztergom megyei Sportszövetségen keresztül Baj község és Worms
városa között testvérvárosi kapcsolat alakult ki, amely megteremtette a
sportág itthoni alapjait. A aj Kerékpársport Egyesület mentora a ormsi
egyesület lett Hans orn vezetésével.
A művészeti kerékpárhoz különleges
örökhajtású kerékpárokat használnak, a meghajtó és a meghajtott lánckerék közötti 1 1 arányú áttétellel. A
kormány is speciális, a versenyzők
állnak, ülnek is rajta. A kerékpárokat
visszafelé is könnyű hajtani. Különleges gumikkal szerelik fel, hogy biztosabban érintkezzen padló felületével.
Egy ilyen kerékpár nagyon személyes
tárgy. A nyereg a tanuló időszaktól,
egészen felnőtt korig kíséri használóját, miközben a kerékpárt természetesen nagyobbra cserélik.
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A kiállítás csupán első, újrakezdő
lépés annak érdekében, hogy ata németországi testvérvárosával még szorosabbá fűzzük a kapcsolatot, hiszen
a sport a társasági élet informális
terepe, ahol hasonló érdeklődésűek
találkoznak egymással. A kerékpárok
kapcsán további érdeklődőkre számíthatunk a környezetvédelem és az
egészséges életmód hívei, valamint a
kreatív kerékpárépítők köréből is.
Az 1 0-es évektől kezdve az európai országoknak egyre fontosabbá
vált, hogy a háború viszontagságait
átvészelő emberek egymás kultúráját
megismerjék. gy tűnik, émetország
azokkal a magyarországi településekkel került szorosabb kapcsolatba,
ahol jelentősebb volt a német nemzetiségi lakosság, illetve aktív kulturális
tevékenység folyt. Ezt a hagyományt
szeretnénk folytatni a émet emzetiségi Múzeum és a erlingeni árosi
Múzeum együttműködésével, közös
kiállításokkal és programokkal.
M

néprajzos muzeológus

A fotókat Kocsi Imre készítette a kiállításmegnyitón.
Köszönjük Osgyáni Zsuzsa nemzetközi
referensnek a testvárvárosi kapcsolatokról adott információkat és képeket!
Készült a Humán szolgáltatások
ejlesztése Magyary oltán mintajárásában tárgyú,
- . . azonos tószámú
projekt keretében.
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ehéz dologra vállalkozik, aki egy
közösség vagy egyházi mozgalom
lelkiségét szeretné másokkal megismertetni, mert a lelkiség olyan,
mint a családi légkör, megfoghatatlan, mégis az első pillanattól kezdve
érzékelhető, mindent átjáró valóság.
Meghatározhatatlansága nem annyira a dolgokban vagy az eseményekben, hanem a viszonyokban rejlik
Istennel, egymással és a világgal
való kapcsolatunkban. letünknek
ezek a legrejtettebb, legtörékenyebb,
szemmel legkevésbé látható, mégis
legmeghatározóbb valóságai. Amikor a ferences lelkiséget szeretnénk
meghatározni, vissza kell nyúlnunk a
forrásokhoz milyen volt Assisi Szent
erenc istenkapcsolata, hogyan viszonyult az emberekhez, a világhoz.
A ferences lelkiségben élők az évszázadok folyamán újra és újra megfogalmazták, mit jelent ferencesként
élni.
Szent erenc életének központi
élménye az Úrral való találkozása,
a vele való kapcsolata. stent mint
önségest és
i sőségest imádja,
ugyanakkor vallja, hogy szelíd és irgalmas, aki megrendítően közel jön
az emberhez. Számára sten teremtő és gondoskodó Atya, a legfőbb jó
40

és minden jónak forrása, aki iában
és elkének működésében nyilatkoztatja ki magát. agy tisztelettel
van az üdvtörténet nagy eseményei,
különösen a megtestesülés és a kereszthalál iránt, amely egyértelműen
bizonyítja sten alázatát és emberhez
való odafordulását. Határtalan szeretete az r iránt a szentírás, az eucharisztia, a szent liturgia és az Egyház
iránti tiszteletben is megmutatkozik.
Assisi Szent erenc istenélménye
és abból fakadó evangéliumi élete
már kortársai közül is sokakat követésére buzdított. Hatása azóta is
érzékelhető az Egyházban és a világban. A lelkiségét követő közösségek
összességét nevezzük ferences családnak. Első férfi követői mindenüket
hátrahagyva testvéri közösségben
éltek szerzetesi életet, ők a ferences
család első rendje. Az évszázadok folyamán ebből a közösségből három
nagyobb szerzetesrend alakult ki a
ferenceseké Kisebb estvérek endje
M , a minoritáké
M onv ,
valamint a kapucinusoké
M ap .
Szent erenc lelkisége azonban nemcsak a férfiakat érintette meg Szent
Klára, Assisi egyik előkelő családjának sarja is a ferences életmód szerinti radikális szegénységben akarta
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követni ézust, a második ferences
rend körülötte alakult ki, ebbe az
ágába tartoznak a különböző klariszsza Szegény rnők vagy Szent Klára
endje
S közösségek. erenc
testvéreinek életmódja, derűs, vallásosságában is vidám, szabad lelkülete a világban élőket is megragadta.
Szent erenc nekik alapította a harmadik rendet, ők a világban megmaradva, akár családban élve követték
az alapító lelkiségét. k alkotják ma
a Szekuláris Harmadik endet, más
néven a erences ilági endet S
vagy
.
A erences ilági end, amelynek
én is tagja vagyok, olyan emberek közössége, akik hasonló szemmel néznek a világra annak ellenére, hogy
különböző munkakört töltenek be, a
társadalom különböző részein vannak jelen. gyekeznek megvalósítani
életükben azt az eszményt, amelyet
Szent erenc életén keresztül megértenek, s igyekeznek mindenkit közelebb vinni stenhez és tanúságot tenni ézusról viselkedésük meggyőző
erejével.
A ferencesség több mint nyolcszáz
éves történetében egyértelműen
kikristályosodott, hogy Szent erenc
követői milyen alapokra kell, hogy
TATAI PATRIÓTA
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építsék lelkiségüket. Az alapító nem
írt elő különleges tevékenységet
vagy speciális életvitelt, csupán az
evangélium szerinti életre buzdít, s
minden foglalatosság elé az „imádság és áhítat szellemének” fenntartását helyezi. letünk központja ezért
az evangélium, ebben szemléljük és
ehhez törekszünk igazítani életünket. egulánk életszabályunk és
egyéb szabályzataink adnak bátorítást és iránymutatást arra az élettervre, amely az evangélium megélését jelenti. Azért, hogy ezt egész
életünk programjává és feladatává
tegyük, fogadalommal kötelezzük el
magunkat, amelynek megtartásában
segítségül hívjuk a Szentlélek kegyelmét, az Egyház szentségi szolgálatát,
a oldogságos Szűz Máriát, Szent erencet, valamint a testvéri közösség
egységét. Ezek nélkül különösen a
mai világban elképzelhetetlen ferences módon élni.
A ferences lelkiség egyik fontos
alappillére a fraternitás, vagyis a
testvéri élet. A közösségek olyan
testvérekből állnak, akik máshonnan
jöttek, neveltetésük, tudásuk és műveltségük különböző, nem feltétlenül
jó barátok a szó mai értelmében ,
nem választották egymást, mégis
sten ajándékai egymásnak. Egy család tagjai, olyan családé, amelyben
megtapasztalható az otthon légköre.
isztelik, gondozzák és elfogadják
egymást, egymással szemben pedig
a kiengesztelődést és megbocsátást
gyakorolják.
A ferences lelkiség másik fontos
eleme a minoritás, vagyis kicsinylét”, amely azt jelenti, megmaradni

egyszerűségben és béketűrésben. A
ferences szegénység ennek fontos
eleme. Az anyagi javakkal kapcsolatban regulánk azt ajánlja, hogy
„...anyagi igényeiket visszafogva, ragaszkodás nélkül használják az ideig
való dolgokat annak tudatában, hogy
az Evangélium szerint sak kezelői a
rájuk bízott javaknak Isten gyermekei javára. Így igyekezzenek rendünk
tagjai „megtisztítani szívüket minden birtoklási és uralkodási vágytól.”
eg 11. élekben kell szegénynek
lennünk, és örömmel kell lemondanunk mások javára. Egyénileg is szolidaritást kell vállalnunk a valóban
szegényekkel. A világi ferencesek
Krisztust és Szent erencet követve
mások szükségleteire nyitottan élik
életüket. A jó gazda gondosságával
kell figyelnünk a ránk bízott javakra, hogy pontosan tegyünk eleget
a megbízásnak. A világi ferencesek
másként élik a szegénységet, mint a
ferences család többi ágának tagjai.
Mivel családi életet élnek, rendelkezniük kell a szükséges anyagiakkal,
ezért az ő szegénységük többlépcsős szegénység, amelyet a család
életállapotától függően időről időre
újragondolnak. gyanis mások az
anyagi szükségletei egy családnak,
amelyben gyermekek is élnek. Miután ők kirepültek , a szülők újra
élhetik a szívükben őrzött egyszerű
életet, amelyre csak ketten tettek fogadalmat.
Azért adtam írásomnak Az öröm és
remény hírnökei címet, mert fel akartam hívni a figyelmet regulánk egyik
nagyon fontos pontjára „A Ferences
Világi Rend tagjai mint a tökéletes
ii
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boldogság hírnökei, minden körülmények között azon fáradozzanak, hogy
másoknak örömet és reménységet adjanak.” eg 1 . Arra köteleztük el
magunkat – közösségileg és egyenként is –, hogy az evangélium örömének és reményének hírnökei legyünk
a világban. Szavainkkal, tetteinkkel,
egész életünkkel magunkkal visszük
az evangéliumi örömet és reményt a
társadalom minden zugába. Hírnökei vagyunk az örömnek, hogy van
Mennyei Atyánk, aki soha nem hagy
árván minket, aki megmentésünkre
elküldte hozzánk Szent iát. Hírnökei az örömnek, hogy Jézus Krisztus
testvérünk és barátunk, aki üdvösségünkért feláldozta önmagát. Hírnökei az örömnek, hogy a Szentlélek
templomai vagyunk, aki szüntelenül eláraszt minket éltető erejével
és megszámlálhatatlan ajándékával. s hírnökei a reménynek, hogy
el fogunk jutni sten országába, ha
megvalósítjuk életünkben a szeretet
parancsát, mivel ézus Krisztus halálával és feltámadásával a halál már
nem rémisztő végzet, hanem nővérünk”, akin keresztül hazajutunk Istenhez.
eren ma is küldi testvéreit és nővéreit a mindennapok útjára, hogy
éljék és hirdessék az Evangéliumot,
mint minden embernek szóló örömhírt. A testvéri közösségek öröme
Krisztusból fakad és Krisztushoz vezet. Öröm részt venni Krisztus megváltó tetteiben és küzdelmében az
ember teljes felszabadításáért. Öröm
odamenni azokhoz, akik éhezik és
szomjazzák a gyöngédséget, barátságot és igazságosságot. Hiszen ők
térítenek meg minket a szeretetre,
vezetnek ki önmagunkból, hogy szeretetünk ingyenes legyen. Isten részt
ad öröméből: a teremtő szeretetből.
Az evangéliumi öröm testvéri cselekedet. Hiszen meghívás a reményre és az
életre. Testvéremnek, férjemnek, feleségemnek, gyermekeimnek, szomszédomnak, munkatársamnak szüksége
van az én örömömre, hogy élhessen,
ahogy nekem is az övékre.”1
Ha szeretné jobban megismerni a
ferences lelkiséget, esetleg elköteleződni ennek az életformának, megtalál bennünket a Kapucinus templom
szentmiséin. Szeretettel várjuk
M
állandó diakónus

1
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Várnai Jakab OFM:Kézikönyv a Ferences
Világi Rend életéhez. Agapé, 1992 .
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Kicsit hihetetlennek tűnik, de egy
10. századi magyar sírban nyolc sakkfigurát találtak a régészek. A iósgyőri vár feltárásakor is előkerült
egy 14. századi szarvasagancsból
készült faragott sakkfigura. Mindez arra enged következtetni, hogy a
sakkot mi magyarok már több mint
ezer éve megismertük, „játszottuk”
és azóta is játsszuk.
a

a o szá o s k s o t a sakk

Széchenyi stván nagyon jó sakkozó volt. Kossuth ajos, Szacsvay
mre, az 1848-4 -es forradalom
és szabadságharc mártírja, Klapka
yörgy, Erkel erenc és sokan mások
a magyar történelemből ugyanúgy
kedvelték a sakkot, mint Klebelsberg
Kuno miniszter vagy Kállay Miklós
miniszterelnök.
Az első Magyar Sakkszövetséget
1 11-ben alapították, 1 21-ben új-

Po
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jászervezték, amely aztán folyamatosan és sikeresen végezte munkáját.
A magyarok a sakkolimpiákon négy
alkalommal 1 2 -ben, 1 28-ban,
1 36-ban és 1 8-ban megnyerték a férfi csapatbajnokságot. A nők
1 88-ban és 1 0-ben is győztek.
Egyéniben Polgár suzsa 1 6-tól
1
-ig a női világbajnoki cím birtokosa volt.
atá száztíz év
ls lé és k t

t tték

az

Az első sakkversenyt a tatai gró
Esterházy Miksa által alapított Tata-Tóvárosi parosok és paros jak
Köre szervezte 1908. november 15-én
a kör Bercsényi utcai helyiségében, a
volt Egressy házban.” 1 A kör vezetője hosszú éveken keresztül Stein Sándor volt. öbbszöri próbálkozások és
előkészítések után 1 12-től minden
évben még az első világháború zavaros éveiben is megrendezték a
ata- óvárosi ástya Sakkversenyt,
amelyeken az első
években
tíz-tizenöt,
később már húsz-huszonkét sakkozó vett
részt. „Közöttük többen
voltak olyanok is, akik
más sportágakban is
megmutatták
képességeiket, mint Bányai
Béla, Friedman Hugó
és Vilmos, Horváth
Gyula, Kantner Ernő,
Mura-Mészáros József,
Stein Sándor, Schwarcz
ai n

o

Ernő, Spitzer mre, Szabó sigmond,
Telkes Károly és Földes Pál.” 2
1 24-ben a négy hétvégén tartó
városi bástyát Szarvas ózsef nyerte meg 10,5 ponttal. A következő évtől már a ata- óvárosi Atlétikai lub
sakkszakosztálya volt a városi versenyek szervezője, hiszen „az egyesületnek jó erőkből álló sakk sapata volt:
Kuglmayer Ede, Szarvas József, Telkes
Károly, a Reiner ivérek, a szakosztályvezető pedig Ha ker Andor volt. 3
A tatabányai sakkozókkal 1 2 ben találkoztak először, amelyre érdekes helyszínen és körülmények
között szabadtéren, az iskola udvarán került sor sok érdeklődő jelenlétében. A Kuglmayer Ede, dr. Szarvas
yula és dr. Molnár ászló alkotta
A csapat 3 2-re verte a atabányai
Sport lub S együttesét.
lát
ttó
kozó s volt

t sz k
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Az 1 30-as évekre mozgalmas és
színvonalas sakkélet alakult ki atán,
ebben szerepe volt láthy ttó itusznak is, aki soha nem felejtette el,
hogy atán született.
láthy ttó itusz 1860-1 3
jómódú tatai kereskedő családba
született, iskoláit atán és écsben
végezte. 1882-ben a bécsi Műegyetemen szerzett gépészmérnöki oklevelet. Kiemelkedő képességű ember
volt, legjelentősebb találmánya az
1885-ben ippernovskyval és érivel közösen megalkotott transzformátor, amelyet javaslatára zárt vasTATAI PATRIÓTA

MOZGÁSBAN
tizedek neves sakkozója, Barcza Gedeon nyerte, a sakkmesterekét Szabó
László.” 4
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maggal készítettek. ilágszenzációt
jelentett, hogy elsőként kapcsolt öszsze hőerőművet vízerőművel.
agyszerű fejszámoló és sakkozó volt, 18 1-ben ipcsében jelent
meg a sakkfeladványait tartalmazó
Vielzügige Schachaufgaben című
könyve. Sokáig övé volt a világ leghosszabb sakkfeladványa, s ma is
ő tartja a rekordot az illegális sakkfeladvány olyan állás, amely szabályos játszma során nem jöhet létre
kategóriában 2 2 lépéssel. A nevezetes feladvány azért illegális, mert az
e6-on, h4-en és a g5-ön álló világos
gyalogok csak a b, d, illetve az f vonalról kerülhettek oda, ehhez pedig
8 ütés szükséges, márpedig a sötétek
táborából csak 4 tiszt hiányzik.
láthy nevét viseli a atabányai
Szakképzési entrum láthy ttó
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma atán. 2002-ben a
126.315-ös kisbolygót is róla nevezték el.
láthy kezdeményezésére 1 3435-ben a Magyar Sakkszövetség tiszteletbeli elnöke is volt a A sakkszakosztálya 1 35. augusztus végén
kétnapos meghívásos nemzetközi
sakkversenyt rendezett Esterházy
erenc angolparki kiskastélyában,
amelyen tizenkét külföldi sakkozón
kívül részt vett a teljes magyar élmezőny és a magyar sakkvezetés is.
láthy ekkor külföldön tartózkodott,
így a meghívás ellenére sem tudott
eljönni. A verseny d szközgyűléssel
indult, melyen részt vett Abonyi István szövetségi vezető, Chalupetzky
Ferenc alelnök, akik a versenyen induló külföldi és hazai sakkmestereket köszöntötték. A verseny elügyelő
Batek László szövetségi kapitány volt.
Az amatőrök versenyét a későbbi évTATAI PATRIÓTA
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A tatai nemzetközi sakkverseny sikerességét jelzi, hogy 1 36-ban újabb
országos sakk-csapatbajnokságnak
adott otthont a város, ennek helyszíne a Szarka fogadó volt, a győztes
csapatnak felajánlott Esterházy ezüst
serleget a udapesti Sakkozók Köre
vihette haza. A legjobb egyéni teljesítményt a budapesti Kórody Keresztély nyújtotta. Ezekben az években a
tatai sakkozók szakmai vezetője dr.
Mocsy Aba volt.
A tatai sakkozók a városi bajnokságok és különböző kupák mellett
a környező városok sakkozóival is
megmérettettek. A Komárommegyei
Hírlap 1 32. július 16-i száma arról
tájékoztatja olvasóit, hogy „a komáromi sakkozók nyol tagú sapata mérkőzött meg Tata-Tóváros sakkozóival
az Esterházy-Szálló kerthelyiségében.
Már a kora reggeli órákban lehetett
látni Tata-Tóváros őut áján sakktáblával a hónuk alatt a szálló felé igyekvő sakkozókat.
Az 1 40-es évek második felétől
elsősorban kerületi, vármegyei és évfordulós sakkversenyeket rendeztek,
eleinte magánalkalmazottak alkották
a tatai sakkozók zömét. Az 18484 -es forradalom és szabadságharc
századik évfordulójára emlékezetes
népi egyéni- és csapatbajnokságot
szerveztek atán hat csapattal, amelyet egyéniben Pintér ászló, csapatban pedig a atai örös obogó nyert.
A vármegyei csapatbajnokságot a atabányai ányász S nyerte meg a atai Kinizsi előtt.
A atai ársadalmi Sakkszövetség
1 55. szeptember 4-én sakkfesztivált tartott több tatai helyszínen, elsősorban iskolák osztálytermeiben
és vendéglátó egységekben, amelyen
száznyolcvan-kétszázan sakkoztak
egy időben. Ezt követően ugrásszerűen növekedett a különböző tatai csapatokban versenyzők száma atai
Szakszervezeti SE, atai Kinizsi, atai
ipő stb. . 1 5 -től kezdve évente
rendeztek sakkfesztivált, akkor már
csapatversenyt is.
A A 1 1. október 23-i újjáalakuló közgyűlésén kilenc szakosztálya
között találjuk a sakkot is.
A tatai sakkélet hosszú évek múltával, az 1 80-as évek elején indult

újra orics incéné óka néni és
Szobi éza vezetésével. Kezdetben a
aszary ános ltalános skolában és
a Magyary oltán Művelődési Házban folyt szakkör jellegű sakkoktatás,
végül a Kőkúti ltalános skola lett
a tatai sakkozás fellegvára. Kitartó
munkájuknak köszönhetően a gyerekek már az alsó tagozatban megismerkedhettek a sakkal, mindent
elkövettek, hogy meg is szerettessék.
ejlődésük biztosítása érdekében
mester és mesterjelölteket kértek
fel az edzések vezetésére. orics
incéné kitartóan szorgalmazta, hogy
a Kőkúti ltalános skola sportiskolai
programjába a solnai-módszert követve a sakkozás is bekerüljön.
A 80-as évek végére néhány tehetséges tatai sakkozó eljutott arra
a szintre, hogy kinőtte az iskolai kereteket, és egyesületben igazolt versenyzőként ülhetett asztalhoz. Ezzel
ata és ezen belül a Kőkúti ltalános
skola az utánpótlás-nevelés fontos
bázisa lett. Szemeti rpád és ászló
mre nemcsak a korosztályos, hanem
a felnőtt mezőnyben is megyei csapatbajnoki cím,
nemzetközi
minősítés megszerzése szép eredményeket értek el. Sikeresen játszott
agdi ímea és ifj. Szobi éza is, akik
a Kőkúti ltalános skola tanulóiként
korosztályos magyar bajnoki címet
szereztek.
Az ifjúsági és felnőtt sakkozók
sikerei megteremtették az igazolt
versenyzőkből álló egyesület beindításának feltételeit. Az 1 2-ben
megalakult Páneurópai Sakk Kör
létrehozásában nagy szerepe volt
orics incénének és dr. okros Albertnek. A tehetséges sakkozó generációnak köszönhetően a megyei
felnőtt mezőnyben is jöttek az eredmények, a dobogós helyezések. Ebben az időben vált igazolt verseny-
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MOZGÁSBAN
László Imre, a megyei sakkszövetség elnöke, nemcsak a megyei hivatal ügyes-bajos dolgait
intézi, hanem maga is régóta
játszik versenyszerűen. A sakk
iránti szeretete Tatáról, a Kőkúti Általános Iskolából indult.
Vámosi László: Milyennek látja
a sportág helyzetét, különösen
Tatán?

ok o
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t

zővé ata eddigi legkiemelkedőbb
sakkozója, okros Albert többszörös
korosztályos magyar bajnok, Európa-bajnok harmadik helyezett, nemzetközi mesteri cím birtokosa. alán
legnagyobb sikerét az fjúsági Sakk
ilágbajnokságon érte el, ahol ,5
ponttal a tizedik helyen végzett.
1 6-ban azonban orics incéné vezetésével több felnőtt sakkozó
siszár Miklós, Kulhanek ózsef,
Somogyi amás és Péter, Szemeti rpád, ászló mre és Attila, Horváth
saba, iez orbert kivált korábbi
egyesületéből és megalakította a éniusz ata árosi Sakk Egyesületet. A
működésbe bekapcsolódott a Színes
skola is, majd 1 8-ban a megyei
csapatbajnokságon aszály mögött
a második helyet szerezték meg. Az
iskolai versenyeken, diákolimpiákon
természetesen a két egyesület sakkozói közösen képviselték ata városát.
A Páneurópa Sakk Kör többszörös megyei bajnok csapata 2002-ben
megszűnt. A éniusz ata árosi Sakk
Egyesület megnyerte az 1
. évi megyei . osztályú csapatbajnokságot, így
feljutott az
-be, majd két év múlva
az
-be. Ezt a teljesítményt a továbbiakban háromszor ismételte meg,
összesen öt szezont töltött magasabb
osztályban. 2002-ben a tatai sakkélet
ismert alakját, ászló mrét a megyei
sakkszövetség elnökévé választották,
ezt a tisztséget azóta is betölti.
„A 26. Zalakarosi Sakkfesztiválon
rendezték meg a nyílt magyar bajnokságot. Nyolcvanketten ültek asztalhoz az asztalok mellé, köztük Bokros
Albert nemzetközi mester és Czebe
Attila nagymester a THAC sakkozói. A
végeredményt illetően Bokros Albert a
4., Czebe Attila az 5. helyen végzett. A
kettős igazolással rendelkező Bokros a
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László Imre: Bizakodó vagyok!
A megyei versenysakkozók többsége hobbijátékos. A sportszakemberek többnyire társadalmi
munkában végzik egyesületi feladataikat. A éniusz Sakk Egyesület ata- aszály az eredményeket tekintve hatékonyan működő
sportszervezet, rendre esélyese
a bajnokságnak. A tizenegy megyei egyesületből, szakosztályból
öt ma is az
-ben szerepel, és
emellett lehetőségeikhez mérten a többi bajnoki osztályban is
megállják helyüket.
V.L.: Milyen erős az utánpótlás?

L.I.: Az utánpótlást tekintve a
éniusz SE csapatánál a legjobb
a helyzet a megyében. Szinte folyamatosan van olyan tehetség,
aki korosztályos magyar bajnok,
illetve helyezett. öbben ifjúsági
Nagykanizsa SK együttesével aranyérmet szerzett.” 5
Az évek során a Kőkúti ltalános skola mellett a aszary ános ltalános
skola, a atai eformátus imnázium
és a Színes skola Személyközpontú
voda, ltalános skola és imnázium
is bekapcsolódott a tatai sakkéletbe.
A 2008-as bajnoki szezonban ismét
két sakkegyesülete volt a városnak,
ugyanis a HA újjászervezte sakkszakosztályát dr. okros Albert vezetésével, aki célul tűzte a magasabb
szintű versenyzők szerepeltetését. övid idő alatt megyei csapatbajnokok
lettek, és feljutottak az
. reyer
csoportjába, majd egy év múlva az
-t is megnyerték. Az
-es szereplést azonban orics incéné és dr.
okros Albert halála, valamint több
játékos más egyesületbe történő igazolása nem tette lehetővé.
A éniusz SE tovább folytatta jó szereplését, 2012-ben megnyerte az
-es bajnokságot, utánpótlás sakko-

válogatott kerettagok Pásztor
alázs, ohus dám és ibusz
omokos. A 201 -ben elért rszágos fjúsági sapatbajnoki cím
pedig önmagáért beszél. tt a tatai egyesületnél többeknek egyéni edzője van, ez természetesen
jóval hatékonyabb a szakkör jellegű foglakozásoknál.
V.L.: Mi az irány a jövőben?

L.I.: tt is, mint minden sportban
az utánpótlás.
V.L.: Hogy állunk jelenleg?

L.I.: A legnagyobb bázis a megyében még mindig a Kőkúti ltalános Iskola, ez látszik is diákjai
eredményességén. sányi Magdolna tanárnő és sólig óbert
sakk szakedző áldozatos munkájának köszönhetően a fiatalok
rendre bejutnak a diákolimpiák
döntőibe, és az országos megmérettetéseken is megállják a helyüket. A jövő Az internet ideiglenes
megoldást jelenthet, mivel nem
szükséges egyik helyről a másikra utaznunk, hogy megtartsuk az
oktatást, ám a személyes jelenlét
az esetek többségében célravezetőbb.
V.L.: Köszönöm.

zói közül többen is
és E indulási
jogot szereztek, majd úgy döntöttek,
hogy a aszály SE sakkszakosztályával egyesülnek éniusz Sakk Egyesület ata- aszály néven. A korábbi
évek neves sakkozói is visszatértek az
egyesületbe. 201 -ben pedig elsők lettek az rszágos fjúsági sapatbajnokságon, így az egyesület Magyarország
nyolcvanhat utánpótlás-nevelő egyesülete közül a kilencedik helyen áll a
Magyar Sakkszövetség ranglistáján.
Felhasz ált k zlés k
1.2.3. Körmendi Géza-Sütő Olivér: Sportegyesületek és sportélet Tatán 1910-1985. Kiadó: Tatai
Atlétikai Club, 1987, 41.o.
4. Maróczy Géza: Világversenyek élén. Összeállította: Barcza Gedeon, Budapest, 1977, 79.o. 231.o.
5. 24 ÓRA megyei napilap, 2007. június 14. 15.o.
Tatai Polgármesteri Hivatal honlapja,
László Imre kézirata, szóbeli közlése és fotóarchívuma
Zorics Roland fotóarchívuma
Tatai Városkapu újság
Szűts János, a Komárom-Esztergom Megyei Sakkszövetség volt elnökének kézirata
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old lake gol otel nem csak a
gol szerelmeseinek
Nem csak a golfozóknak érdemes az Old Lake Golf Hotelbe látogatni, a természet
és az aktív turizmus kedvelőinek is felejthetetlen élményt nyújt a negyven hektáros
arborétumi környezetben elhelyezkedő golf és konferencia szálloda. Sokan azt gondolják, hogy Tatától távoli, zárt hely, pedig szerves része a városnak és a helyi turizmusnak. Dér Péterrel, a hotel igazgatójával beszélgettünk.
l l
s t té t va a
k a ol
é lt az l
ol Hot l l sél é

l ak

Ezt a területet emeteségpusztának hívják, az 1 00-as évek elején
az Esterházyak ide szerették volna
letelepíteni a kamalduli szerzeteseket. égül az innen tizenöt kilométerre lévő Majkot választották, ahol
Szent yörgy vonal kereszteződést
találtak, ennek ellenére a neve megmaradt. Ezután az Esterházyak vadászbirtokként használták, kastélyt
is építettek ide, amelyet 1 45 után
cselédlakásként használtak, illetve
állatokat tartottak benne. 1 1-ben,
TATAI PATRIÓTA

amikor Magyarországon rendezték
a vadászati kiállítást, az elhanyagolt
épületből iána néven szállodát csináltak, amely az akkori érának nagyon kedvelt vendéglátóhelye volt,
még ichard urton és Elizabeth
aylor is megszállt itt. A rendszerváltás környékén a Pannónia vendéglátó
vállalat megszüntette az üzemeltetését, és teljesen magára hagyta az itt
lévő ingatlanegyüttest. Ezt követően
az 1 0-es évek végén kezdődött el
az a fejlesztés, amelynek eredményei
ma itt láthatók. A befektetők mindenképp olyan beruházást akartak
megvalósítani a negyven hektáros
területen, amely során minden ter-

mészeti és épített érték megmarad,
ezért döntöttek a golfpálya mellett.
Idén húsz éve, hogy megnyílt az Old
ake olf lub. Az ingatlanfejlesztés
következő állomásaként szállodát
alakítottak ki a régi gazdasági épületekben, amelyet az évek folyamán
tovább bővítettek. Ma már harmincnégy szobás konferencia, valamint
törökfürdő hangulatot idéző spa
részleggel várjuk vendégeinket.
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evünk alapján sokan azt gondolják, hogy csak golfozókat várunk, de
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MESTERSÉGEM CÍMERE
ez nem igaz. Szállodánk ugyanúgy
működik, mint egy normál szálloda,
amelynek fő profilja a golf- és a konferenciaturizmus. Parkunkat sem
csak golfozók látogathatják, nagyon
sok céges családi napot és esküvőt
tartanak nálunk, amelynek központi
helyszíne az Esterházy pajta.
Ha ól t o a l ak ol l
az ls k k z tt alak lt a a o szá o és azóta s s t l sok l l
l
sa átossá okkal í a
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Magyarországon összesen kilenc
klub van, amely rendelkezik tizennyolc szakaszos bajnoki pályával. A
tatai arborétumi környezetével igazi ritkaságnak számít köztük, ma
már a régió egyik legnépszerűbb
golf komple uma. A bajnoki mellett,
amelyre csak pályaengedéllyel rendelkezők mehetnek fel, vannak gyakorló pályáink is, ahol a kezdők is
kipróbálhatják a játékot. ekik külön
kilencven perces olfízelítő csomagot állítottunk össze, a program során elektromos golfautókkal e-car
körbevezetjük őket a pályán, megismertetjük velük a játék alapvető szabályait, és profi oktatónk irányításával elüthetik első labdáikat.
l
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áltozó, az egyes részek általában
két-ötszáz méteresek. A pálya úgy
van kialakítva, hogy a klubháztól indul és oda ér vissza, ez légvonalban
hat kilométert jelent. A játékos körülbelül hat és fél óra alatt megy végig rajta, közben tizenkét kilométert
gyalogol. Ezért mondjuk, hogy a golf
mind fizikailag, mind szellemileg nagyon kemény sport.
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Képzeljen el egy háromnapos bajnokságot, ahol negyven fokban vagy
szakadó esőben játszanak. em beszélve arról, hogy maga az ütés is
igen összetett mozdulatsor, ezer dologra kell figyelni közben.
ol ól sokak ak az t szé
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em drágább, mint a síelés vagy a
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tenisz. Sok sztereotípia él az emberekben róla, jöjjenek el hozzánk és
lebontjuk em kell e trém öltözet
se hozzá, elég egy galléros póló vagy
ing, vászonnadrág, erős cipő és esernyő vagy esőkabát. alljuk, hogy a
golf mindenkié. Magyarországon komoly kultúrája van a sportnak, csak
sajnos a 20. század második felének
politikai berendezkedése nem tett
túl jót neki.
óta átsszák azá k a

Andrássy éza gróf 1 02-ben mutatta be a sportot a fővárosi óversenypályán. 1 10-ben megalakult
a udapesti olf lub. A két világháború között nagyon sikeres férfi
válogatottunk volt, valamint egy kimagasló tehetségű női játékosunk,
Szlávy éláné Hevesi Erzsébet, aki
tizenkilenc alkalommal nyerte meg
a magyar bajnokságot. 1 26-ban Európa legjobb játékosának, valamint a
világ ötödik legjobb női golfozójának
választották. 1 51-ben kitelepítették, ezután be is tiltották hazánkban
a golfot. vtizedekig nem voltak létesítmények, generációk nőttek fel
úgy, hogy semmifajta kapcsolatuk
nem volt a sporttal. Az 1 0-es évek
közepén kezdték újraszervezni a
golféletet, de csak 1 8 -ben alakult
meg a Magyar olf Szövetség. Ma
Magyarországon alig éri el az ezret
a golfozók száma, míg Szlovákiában
nyolcezren, sehországban hatvanezren játsszák egészen a kicsiktől az
idősekig. ekünk még nem sikerült
elérnünk ezt az áttörést, bár mindent
megteszünk érte, klubunk fő célkitűzése a golf itthoni népszerűsítése.
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lyan magyar golfozók kellenek,
mint úszásban Hosszú Katinka vagy
teniszben ucsovics Márton, akik
megjelennek a híradásokban, és példaként lehet a gyerekek elé állítani.
Sajnos itthon még nem alakult ki az
a fajta klubélet sem, amelyre külföldön számos példát látunk: a környéken élők nemcsak játszani járnak ki a
pályára, hanem társadalmi életet élni
is. Az elmúlt években komoly energiát fektettünk abba, hogy szélesebb
körben elterjesszük a golfot. Ebben
a munkában hatalmas mérföldkövet
jelentett, hogy 2004-ben Kelet-Közép-Európában elsőként három évre

elnyertük a világ egyik legnagyobb
profi versenyeztető cégétől, a adies
European our-tól a adies entral
European pen rendezési jogát. Ezzel a lépéssel Magyarország ismét
felkerült a világ golftérképére.
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endszeresen tartunk bemutatókat, a agy Sportágválasztó rendezvényen is évről évre részt veszünk,
és mindig örömmel látunk iskolás
csoportokat. 2012-ben sikeresen pályáztunk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál a olf ehetségpont
kialakítása atán c. projektünkkel.
Programunkba bevontuk a Kőkúti,
a aszary, a alentum, a ávorka, valamint egy dorogi és egy komáromi
iskolát azzal a céllal, hogy minél több
diákkal megismertessük és megszerettessük a golfot. Komoly hangsúlyt
fektetünk az utánpótlás-nevelésre,
az elmúlt években klubunk több tehetséget nevelt, akik sikerrel megállják helyüket a junior versenyeken.
2013-ban atán rendezték meg a Európai limpiai eménységek ornáját, amelyen a régió hat országának
junior válogatottja vett részt. 2015
júliusában pedig a ee est ood unior our első, agy- ritannián kívüli versenyét tartották nálunk. Annak
érdekében, hogy sportolóink télen is
gyakorolhassanak, indoor golfoktató
helyiséget hoztunk létre, ahol szimulátor segítségével oktatunk.
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Mindkettőt külön céggel üzemeltetjük, szakemberek foglalkoznak a
vendégekkel. t évvel ezelőtt nyitott
kalandparkunkban két gyerek és egy
felnőtt pályával várjuk a látogatókat.
Az ősfák és oszlopok között kifeszített köteleken változatos pályákat
alakítottunk ki. A parkot egyébként
az a értes Alpintechnika Kft. üzemelteti, amelyik a magyar via ferratákat vasalt utak felmérte és kiépítette. eniszklubunk három salakos
pályáján egész évben folyik a játék,
ugyanis télen sátorral fedjük be. Sok
tatai rendszeresen jár hozzánk.
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MESTERSÉGEM CÍMERE
friss levegőt, fáradjanak el, érje őket
számos élmény, majd este térjenek
vissza Külföldi, elsősorban skandináv és német nyelvterületről érkező
golfturistákkal is próbáljuk megismertetni a hely értékeit. A környékbeli szolgáltatókkal nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, kölcsönösen
ajánljuk egymást és számíthatunk
egymásra, legyen szó akár egy nagyobb konferenciáról, amikor is jóval több embert kell elszállásolnunk,
mint ahány szobánk van. Ha hozzánk
sokan jönnek, az egy idő után az
egész városnak jó.
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Elsősorban budapesti cégek szerveznek nálunk konferenciákat, illetve tréningeket, de nagy számban
fogadunk komáromi, oroszlányi és
tatabányai vállalatokat, a hozzájuk
érkező külföldi mérnökök, menedzserek is rendszeresen szállnak
meg nálunk.
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Háromszázhúsz
négyzetméteres szekcionálható konferenciatermünkben háromszázhúsz vendéget
tudunk leültetni, illetve további három rendezvényteremmel tudunk
szolgálni. riási előnyük, hogy közel
vagyunk az M1-es autópályához, épp
udapest-Székesfehérvár- yőr metszéspontjában. egionális értekezleteknek is kiváló helyszíne szállodánk, ugyanis écstől, Pozsonytól és
udapestről is közel hasonló távolságra vagyunk. A helyen, a termeken,
a technikai eszközökön, a parkolón, a
konyhán túl az is nagyon fontos, hogy
a hotel milyen kiegészítő programokat tud kínálni a konferenciára vagy
csapatépítő tréningre érkezőknek.
entrumunkban golfozhatnak, akár
a kezdők is kipróbálhatják, ellnesTATAI PATRIÓTA

sezhetnek, teniszezhetnek, ellátogathatnak kalandparkunkba, továbbá
sárkányhajózhatnak, evezhetnek az
reg-tavon, kisvonatozhatnak a városban, biciklizhetnek, túrázhatnak,
elmehetnek a Fényes tanösvényre vagy a atabányai ia erratára,
megnézhetik a várat vagy a környék
borospincéit stb.. örekszünk úgy
összeállítani kísérő programjainkat,
hogy a vendégek minél jobban megismerjék a várost és a környéket.
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gy van, rengeteg embert, nemzetközi és hazai céget hozunk a városba,
akik egyébként nem feltétlen jönnének ide. Ha már itt vannak, ismerjék
meg ezt a gyönyörű barokk várost,
és vegyék igénybe a különféle szolgáltatásokat Menjenek ki, szívjanak
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ata turisztikai fellendülésének
köszönhetően egyre több egyéni
vendéget fogadunk. Az elmúlt években nagymértékben megnövekedett
azon szolgáltatások, élmények, látnivalók száma, amiért érdemes atára
jönni. riási a verseny értük, amivel
nem tudunk és nem is akarunk versenyezni, mi soha nem leszünk önálló célpontja a vendégeknek. Hozzánk
elsősorban olyanok érkeznek, akik
a város és a környék szolgáltatásait
veszik igénybe, mint például a fesztiválozók vagy az aktív turisták. Mindenképp említésre érdemes, hogy
ata az elmúlt években igazi esküvővárossá vált, évről évre egyre több,
elsősorban környékbeli, budapesti,
győri pár érkezik hozzánk, hogy itt
ebben a városban, ebben a miliőben
mondja ki a boldogító igent.
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egyen bármilyen jó a konferencia,
ha az étel nem ízlik, nem fogja meg a
vendégeket, többet nem jönnek viszsza. gy van az esküvővel is, ha nem
jó a catering, nem ajánlják senkinek.
em egyszerű egy szálloda konyháját
vinni, mivel háromszáz fős ebédtől
kezdve egy tál családi napos ételen át
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egészen két fős gyertyafényes vacsoráig kell tudni mindent jól elkészíteni,
más ez, mint egy nyolcasztalos étterem. Szerencsére kiváló séfünk van
ognár Krisztián személyében, akinek mindez nagyon jól megy. Az esküvőknél meglepő módon még mindig
a hagyományos menüsort kérik, húslevestől a töltött káposztáig. A konferenciákon fontos a széles választék, a
vendégek elsősorban a könnyedebb
fogásokat, szárnyasokat, halakat fogyasztják. Mivel egyre több a glutén
és laktóz érzékeny, odafigyelünk arra,
hogy ők is minél több étel közül tudjanak választani.
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jra divat lett belföldön pihenni. Ez
egyrészt a bérjövedelmek emelkedésének köszönhető, másrészt pedig annak, hogy rengeteg nagyon jó színvonalú szállodai egység született, ahová
élmény elmenni. Manapság minden
régió törekszik arra, hogy fejlessze
turisztikai szolgáltatásait. Az emberek pedig azt tapasztalják, hogy itthon is hasznosan el tudják tölteni az
idejüket, nem kell feltétlen külföldre
menniük. Más ma a alaton is, mint tizenöt évvel ezelőtt, fellendült a gasztro- és az aktív turizmusa. römteli
tény, hogy egyre fiatalabb korosztály
jelenik meg a belföldi turizmusban.
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Még mindig sokan a nagyobb ellness hoteleket részesítik előnyben,
de egyre többen keresik az egyediséget akár lakberendezésben, akár
szolgáltatásban, s ezért képesek a legeldugottabb helyre is elmenni.
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öbb alkalommal szerveztünk már
húsvéti programot, illetve gyereknapot. Hangversenytermünkben ingyenes komolyzenei koncerteket tartunk, legutóbb Szent ván éjjelén igh

Andrea iszt- és Príma-díjas hárfaművész, a eneakadémia rektora és alázs ános iszt-, Príma- és
unior Príma-díjas zongoraművész lépett fel, másnap hangszerbemutatót
is tartottak. Mindig szívesen látjuk a
város vendégeit is, ha kis programmal
szeretnék színesíteni itt tartózkodásukat. agy élmény volt nekünk is,
amikor a atára látogató csángó gyerekeket fogadhattuk, és tarthatunk
nekik egy kis golfbemutatót. Szeretnénk közelebb hozni a tataiakhoz az
ld ake olf Hotelt, hogy jussunk
eszükbe, ha aktívan szeretnék eltölteni szabadidejüket, vagy rendezvényre, esküvőre keresnek helyszínt, vagy
csak elfogyasztanának egy családi
ebédet.
P
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ESZEM-ISZOM
fotó: Pikant

Tanultuk, hogy a vendéglátás művészet! Tapasztaltuk, hogy a vendégszeretetet nem lehet pótolni!
Tudjuk, hogy jót enni, jót inni, jó helyen – ez az élet PIKANTériája!
Mindennek jegyében várjuk Önöket a Pikant Étterembe.

roston sült szűzérmék erdei gombamártással, káposztás palacsintával
Hozzávalók

Palacsinta
· 1 db tojás
· 60 g liszt
· 125 ml tej
· 125 ml szóda
· 50 ml napraforgó olaj
· 1 csipet só
· petrezselyem zöldje
Káposzta töltelék
· 200 g káposzta
· 50 g vöröshagyma
· 15 ml napraforgó olaj
· só, bors, cukor
Erdei gombamártás
· 100 g csiperkegomba
· 100 g erdei gomba
· 35 g vöröshagyma
· 40 g vaj
· 100 ml főzőtejszín
· 15 g étkezési keményítő
· só, bors, tárkony, kakukkfű
Szűzérme
· 800 g szűzpecsenye
· só, bors
· 1 szál rozmaring
· 50 ml napraforgó olaj
· 50 g vaj
TATAI PATRIÓTA

Elkészítés

A palacsinta összetevőit elvegyítjük, és annyi szódát öntünk hozzá, hogy elérjük a lágyan folyós
palacsintatészta állagot, majd
petrezselyemzölddel színesebbé varázsoljuk. Közepes lángon
megsütjük a palacsinták mindkét
oldalát.
A káposzta külső leveleit eltávolítjuk, negyedeljük, majd legyaluljuk. A hagymát apró kockára vágjuk. Egy nagyobb lábosban
olajat hevítünk, rászórjuk a hagymát és üvegesre dinszteljük. Ezt
követően hozzáadjuk a reszelt
káposztát, majd állandó keverés
mellett tovább pirítjuk. Sózzuk,
borsozzuk, majd közepes lángon
lefedve körülbelül 15-20 percig
dinszteljük. A fedőt levesszük, és
magas hőmérsékleten állandó keverés mellett körülbelül 10 percig pirítjuk.

A gombamártáshoz az apróra vágott hagymát megpirítjuk a vajban, majd hozzáadjuk a szeletelt
gombát és magasabb lángon öszszepirítjuk. Sóval, borssal, zöldfűszerekkel ízesítjük. Ha megpuhult, hozzáadjuk a vízzel elkevert
keményítőt és besűrítjük, a tejszínnel még krémesebbé tesszük.

A húst megtisztítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. A rozmaringot finomra aprítjuk, és bedörzsöljük vele a szűzpecsenyét.
15-20 percet pihentetjük, ezután közepes lángon kevés olajon
megsütjük. A végén hozzáadjuk a
vajat, és 4-5 percet pihentetjük a
húst.
A palacsintát megtöltjük a pirított
káposzta töltelékkel, feltekerjük
és félbe vágjuk. Mellé helyezzük
a szűzérméket, majd ráöntjük az
erdei gombamártást.
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