A tataiak patrióták, hiszen minden érdekli őket:
a város történelme, története, és persze napjaink történései is. Nem egyszerűen csak lakni
szeretünk városunkban, hanem múltjának közös
feltárói is vagyunk, akár szakmánk, hivatásunk,
szolgálatunk része ez, vagy csak egyszerűen a
szeretetünk okán. Élni szeretünk itt, az Öreg-tó
partján, nem csak lakni és nem csak az ünnepnapokon, hanem szeretjük annak minden hétköznapi pillanatát is. Sokszor emlegetjük: ‒ Jó
tatainak lenni!
Talán nyáron ez még inkább igaz, a nyár különleges hangulata, a hosszabb esték sétái, a
szép délutánok családi alkalmai, a kora reggeli
fotó: Domokos Attila
futások, mind-mind egy másik csodálatos helyen. A hétvégéken mindig történik valami: Tatai
Patara, Sokadalom, Víz, Zene, Virág Fesztivál, futóversenyek, élükön a Minimaratonnal, az új versenyszámként megjelent triatlon vagy a strandröplabda, a Tatai Barokk Fesztivál a Mesterkurzussal,
a Bor és Hal ünnep, megemlékezéseink, ünnepeink: Összetartozás napja, Szent István ünnepe –
mind megannyi nagyszerű program, kikapcsolódási és erőgyűjtési lehetőség.
Szeretjük városunkat, és ez a szeretet abban is megmutatkozik, hogy közös erővel folyamatosan
szépítjük, gazdagítjuk. Szépen csordogál már a forrásvíz a Kismosóban, újra autózhatunk a Hajdú
utcában, megújult a bevásárló központ, és éppen most készült el az Építők parkja. Őszre készen
lesz a kastély is, és a Rendházban további épületszárny újul meg. Közös igyekezetünknek szép
eredményei vannak. Nagyon sokan saját portájukat is rendbe tudták tenni, sokan a házuk előtti
terület megszépítését is magukra vállalták, mert az összefogás azt is jelenti, ha a közös feladatokból
valamit én is meg tudok oldani, nem várok másra, hanem megteszem, így is szépítve a városomat.
Jó itt élni ‒ mondogatjuk ‒, s ennek csak egyik része a környezet szépsége, mind a Teremtőtől
kapott természeti örökségünk, mind az elődeink és magunk által létrehozott épített örökségünk.
Városunk szellemi léte legalább annyira meghatározó, és közösségeink aktivitása is különösen erős
tényező városi közérzetünk alakulásában. Készül a Mi, Tataiak című fotóalbum, amelyben minden
tatai közösség helyet kaphat, hogy arcával is vállalva tataiságát megörökítsük a jövőnek 2019-et.
Az Eötvös Öregdiák közösség is könyvet ír emlékeiről, és még jó néhány új kiadvány készül Tatáról
az idén is.
Gazdag város a miénk. Ebben az évben is közel háromszáz esküvőre számítunk, ennek várhatóan a fele tatai pár lesz. Több mint száz új kis tataira is számítunk, de örömmel vesszük a hozzánk
költöző leendő tatai családokat is. Gazdagságunk elsősorban a családokban, az erős családokban
van, civil közösségeinkben és a keresztény egyházközösségeinkben, melyek személyes biztonságunkat, gyarapodásunkat segíthetik, biztosíthatják. Gazdagságunk az egymásra figyelésben, az
egymásért tenni akarásban rejlik, a gyengébbek megsegítésében, a rászorulók támogatásában.
Tatán mindenkinek lehet munkája, így anyagi biztonsága is. Folyamatosan jönnek létre az újabb
munkahelyek, a tataiak válogathatnak a lehetőségek között. A Család és KarrierPONTUNK (CSAK
PONT) arra hivatott, hogy összetalálkoztassa a munkavállalót a munkaadóval, hogy a különleges
igények, problematikus helyzetek esetére is találjunk megoldást mindenki örömére.
A végén persze mindig oda lyukadunk ki, hogy a sok-sok lehetőség és adottság közepette is
rajtunk múlik, hogyan érezzük magunkat szép és egyre gazdagodó városunkban. Egyéni életünk
alakítása valóban saját felelősségünk és feladatunk, de ha tudunk benne egymásnak segíteni, akkor sokszorozódik az öröm is! Így legyen!

Michl József
polgármester
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...és természetesen további variációk is elképzelhetők

Elkészült a tanulmányterv a művelődési központ
építészeti átalakításáról.
Hamarosan a tataiak is
megismerhetik a terv részleteit, sőt el is mondhatják
véleményüket, ugyanis a
városvezetés fórumok keretében vitára bocsátja az
elképzelést. A ház jövőbeni
hasznosításáról Berczelly
Attilát, az épületet üzemeltető és ott közművelődési
feladatokat ellátó Tatai
Városkapu Közhasznú Zrt.
vezérigazgatóját kérdeztük.

ési á k

etke ik

Tavaly nyáron a képviselő-testület felkérte, hogy
tegyen javaslatot a művelődési központ jövőbeni
működésére, az épület műszaki, építészeti fejlesztésére. Mit tartalmaz a szeptemberben benyújtott
koncepciója?
Megbíztak, hogy tegyek javaslatot arra, mi legyen a központtal és azokkal a feladatokkal, amelyeket jelenleg ellát.
Számba vettük a lehetőségeket: 1. Ne történjen semmi –
ezt egyből elvetettük. 2. Bontsuk el a jelenlegi házat, és
épüljön egy teljesen új a régi helyén vagy máshol – ezt is
kizártuk. A harmadik lehetőség a mostani épület felújítása volt – emellett döntöttünk. Azt is át kellett gondolnunk,
milyen funkciót szánunk neki a jövőben. Kisebb közvélemény-kutatást végeztünk, megkérdeztük partnereinket
és a tataiakat, miképpen gondolkodnak a házról, menynyire kötődnek hozzá, le kell-e bontani, milyen művelődési házat szeretnének stb.. A válaszokból kiderült, hogy
a tataiak évente átlagosan háromszor keresik fel az intézményt, vagyis több mint hetvenezren látogatják annak
ellenére, hogy a kulturális szolgáltatások területén nagy a
konkurencia. Számos gazdasági társaság is végez köz-
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Amikor belépünk, olyan érzésünk támad, mintha egy
tatai térre érkeznénk: barátságos, hívogató hangulat
fogad, ahol nem ázunk meg, és mindig kellő fény van.
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művelődési tevékenységet, rendez
fesztiválokat, továbbá a szállásadók
is szerveznek különböző kulturális
programokat a városban. A közvélemény-kutatásból nyilvánvalóvá vált,
hogy a megkérdezettek kötődnek
az épülethez, lebontását nem támogatják, a jelenlegi átépítését, felújítását viszont igen. A többség szerint
Tatán olyan központi létesítményre
van szükség, amely elsősorban a
családoknak, fiataloknak kínál kikapcsolódási lehetőséget. Ezen vélemények figyelembevételével egy
közművelődési feladatokat is ellátó
szabadidőközpont létrehozására tettem javaslatot, amely a Magyary Zoltán Művelődési Központ utódjaként
működne a jelenlegi helyszínen, a
mostani épületet – vasbeton szerkezetét megtartva – alakítanánk át.
Az új ház a legszélesebb társadalmi
réteg kulturális, szabadidős és szórakozási igényeit kielégítő komplexum lesz, amely a közös élményre,
együttlétre épül.
Miért marad a jelenlegi helyén a
ház?
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Az emberek jelentős része gyalog
szeret menni a művelődési házba,
szabadidőközpontba, ezért jó, ha
a centrumban van. A mostani helyszín könnyen elérhető Tata bármely
pontjából. Közel van a közlekedési
csomópontokhoz és a turisztikai-

lag leglátogatottabb területhez, az
Öreg-tóhoz és a várhoz. Nem is értem azokat az elképzeléseket, amelyek egy ilyen jelentőségű épületet a
város szélére tennének. Mi legyen a
belvárosban, ha nem a szabadidőközpont? Ez a legideálisabb helyszín, nem beszélve arról, hogy a
környék további fejlesztési lehetőségeket rejt magában. A szabadidőközpont létrehozásával példát statuálunk arra, hogy megfelelő módon
alakuljon át a történelmi negyed többi része is.
Milyen egyéb szempontokat
vettek figyelembe a koncepció
megalkotása során?
Többek között Tata kulturális hagyományait: mi mindent hoztak létre
elődeink, és milyen kulturális élet
alapjait tették le. Gondoljunk csak
királyainkra, az Esterházyakra, a piarista szerzetesekre! Köztudott és
elfogadott, hogy ha kultúráról van
szó, Tatán mindig egy picit több
van: itt található a megyei múzeum,
és sokáig a mi művelődési házunk
volt a megyei művelődési központ.
Az a közeg, ahol létrejön az új ház,
sokkal nagyobb elvárásokkal bír.
Ezenkívül figyelembe vettük, milyen
társadalmi jelenségek tapasztalhatók jelenleg a kultúra területén, a
művelődési házak látogatottságában. Manapság nem járnak ilyen

helyekre az emberek, ha csak nem
konkrét programra mennek. A kisgyermekes családok sem látogatják
a művelődési házat, mert nincs ott
semmi. A fiatalok teljes szabadidős
tevékenységét lefölözte a vendéglátás, gasztronómia: kávézókban,
kocsmákban, bárokban, büfékben,
szórakozóhelyeken találkoznak. Ez
azonban nem jó! Olyan közösségi
színtérre, központra van szükség,
ahova az emberek spontán betérhetnek, kikapcsolódhatnak, jól
érezhetik magukat. Rossz időben
játszótér helyett is idejöhetnének
a kisgyerekesek minden előzetes
információ nélkül. A kereskedelem
találta ki ezt fantasztikus módon: létrehozott egy utcát, ahol nem számít
az időjárás, sétálni lehet, kirakatokat
nézni – plázának hívják. Ma gyakorlatilag a spontán találkozások egyik
legfontosabb színtere, sőt bármilyen
tevékenységre alkalmas, az emberek úgy járnak-kelnek benne, mintha
az utcán lennének, és teljesen mindegy, hogy kint sötét van, vagy esik.
Plázává alakítanák a művelődési
házat?
Olyan plázát kell létrehozni, ahol
nem ruhát, elektronikai eszközöket
árulunk, hanem szabadidős tevékenységet kínálunk különböző korosztályoknak. Elsősorban a fiataloknak és a kisgyermekes családoknak,
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mert nekik sokkal szervezettebb
tevékenységekre van szükségük,
mint az idősebbeknek, akik megszervezik maguknak programjaikat.
Pláza hangulatot kell teremteni – ezt
jó értelemben mondom –, ahol időjárástól függetlenül találkozhatnak a
hét bármely napján.
Mi mindent terveznek a szabadidőközpontban?

Mi lesz az épületben jelenleg
működő könyvtárral és a többi
tevékenységgel?
A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár külön intézmény, nem tartozik a Városkapu Zrt.-hez. A jelen-

Földszinti alaprajz
földszint alaprajza m 1:200

Emeleti alaprajz
emelet alaprajza m 1:200

legi elképzelések szerint a könyvtár
a Magyary Zoltán Tudásközpontba
költözik, amely a volt Tiszti Klub helyén jön létre. Az új centrum a civilek
társadalmi életének is színtere lesz,
továbbá turisztikai és gasztronómiai
szolgáltatásokat is nyújt. Szóval a
művelődési házra vonatkozó koncepció könyvtár nélküli épülettel
számol, amelyben természetesen a
klasszikus művelődés házi tevékenységek is megjelennek, és képzőművészeti kiállításoknak is otthont ad.
Mivel a városban több intézmény,
szervezet is folytat közművelődési
tevékenységet az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján, az új
épület kaphat olyan funkciót, amely
nincs a városban, mégis lehetőség
(kétezer négyzetméter) és igény van
rá.
Megmarad-e a színházterem?
A színháztermet és a kiszolgá-

lóhelyiségeit csak kismértékben
építenénk át, ugyanis a partnerek,
színtársulatok,
előadóművészek
jó véleménnyel vannak a színpad
méretéről, kialakításáról, logisztikájáról. Nincs is még egy ilyen
adottságú előadótér a városban. A
színházterem nagyon jól megfér a
szabadidőközpont mellett, ugyanis
az épület délkeleti részén található,
külön is lehet működtetni.
Kit kért fel a képviselő-testület a
tanulmányterv megalkotására?
Siklósi József Ybl-díjas építészt,
Makovecz Imre tanítványát, aki már
több díjazott művelődési ház – például a sárospataki – megalkotásában vett részt. Amikor felkértük, az
a szándék vezérelt bennünket, hogy
olyan művész beállítottságú építész
nézze meg, aki bele tudja helyezni az épületbe az elképzelt funkciókat, ugyanakkor tekintettel van
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A ház földszintjén közösségi „főteret” alakítanánk ki turisztikai és
információs ponttal, igényes vendéglátóegységgel, a fogyasztás
kényszere nélkül, de annak lehetőségével. Olyan találkozási pont
jönne létre, ahol a látogatók napilapokat, folyóiratokat olvashatnak,
beszélgethetnek, valamint társas-,
kártya- és egyéb táblajátékokkal
játszhatnak. Részben elkülönítve
egyéb kikapcsolódásra alkalmas
rekreációs, illetve ügyességi játékokat is elhelyeznénk. Lenne biliárdasztal, bowling pálya, táncgép
és egyéb érintőképernyős játékok.
Az épületben hatalmas gyermekjátszótér is helyet kapna csúszdákkal, mászókákkal. Itt animátorokat
is foglalkoztatnánk, akik vigyáznak
a gyermekekre, amíg a szülők elintézik a bevásárlást. Közösségi
és családi események megrendezésére alkalmas termek is helyet
kapnának, ahol születésnapokat,
baráti összejöveteleket lehet tartani.
A szabadidőközpont kiemelt célja,
hogy a közművelődési intézmények
látogatásáról „leszokók” visszatérjenek, valamint közösségbe vonjuk
a fogyatékkal élőket, a fent említett
játékok többségét ők (pl. kerekesszékesek) is tudják használni.
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arra, hogy a ház egyik vége Tata
legemblematikusabb épületéhez, a
várhoz van közel, míg a másik az
autóbusz-állomáshoz és a bevásárlónegyedhez, vagyis műemléki és
modern környezet határán helyezkedik el. Siklósi József tökéletesen
megértette és átérezte a koncepcióban megfogalmazott szándékot és
az itteni dilemmát. Nagyon jó tanulmánytervet készített. Ha a megálmodott épület abban a nagyságban és
minőségben készül el, ahogyan azt
elképzeltük, akkor haszna és hatása messze túlmutat a város határán,
példaértékű lesz.
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Milyen épületet álmodott meg
Siklósi József?
Küllemében – mind vizuálisan,
mind filozófikusan – illeszkedik a
várnegyedhez, ugyanakkor modern és elegáns. Amikor belépünk,
olyan érzésünk támad, mintha egy
tatai térre érkeznénk: barátságos,
hívogató hangulat fogad, ahol nem
ázunk meg, és mindig kellő fény
van. Amíg ott tartózkodunk, biztosan
jól érezzük magunkat, még akkor is,
ha nem konkrét programra jöttünk,
ugyanis érdekes dolgokat találunk,
és ismerősökkel is találkozhatunk.
Megújul-e az épület környezete
is?
A koncepció nem tartalmazza az
épület környezetét, de nyilvánvaló,
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hogy amikor egy ilyen jelentőségű
épülethez hozzányúlunk, nem kezelhetjük önmagában. Hozzátartozik az
egész várkanyar, ezért a következő
lépésben ki kell találnunk annak
megújítását is. Mindig egészben,
városi szinten kell gondolkodnunk,
a beruházások, fejlesztések – például a Piarista Rendház, a Magyary
Zoltán Tudásközpont – egytől egyig
annak a nagy tervnek részei, amilyennek látni szeretnénk Tatát évtizedek múlva. Sőt nemcsak városi,
hanem térségi szinten is fontosak
a fejlesztéseink. Nézzük meg, hány
kistérségi, tatabányai, komáromi jön
hozzánk kikapcsolódni. A szabadidőközpont nekik is megadja mindazt
télen, amit nyáron az Öreg-tó és a
Cseke-tó.
Úgy tudom, a városvezetés szeretné vitára bocsátani a terveket, olyan szabadidőközpontot
szeretne megvalósítani, amely
élvezi a tataiak támogatását. Milyen formában kérik ki véleményüket?
Néhány hete készült el az építészeti tanulmányterv. A közeljövőben
különböző fórumok keretében megmutatjuk a terveket a tataiaknak.
Tudjuk, hogy nagyon sokakat érdekel a művelődési ház jövője, ezért
mindenképp lehetőséget szeretnénk
teremteni arra, hogy elmondhassák
véleményüket. Bár személy szerint
én inkább meggyőzni szeretném

őket arról, hogy a jelenlegi körülmények között ez a megfelelő út. Mindenképp jól át kell gondolnunk döntésüket, hiszen nagyon sok pénzről
van szó.
Előfeltétele-e a központ megvalósulásának, hogy létrejöjjön a
Magyary Zoltán Tudásközpont,
ahova a könyvtár költözik?
Nem előfeltétele, de mindenképp
ki kell költöznie addigra az épületből, amikor elkezdjük a művelődési
ház beruházását.
Mikor valósulhat meg legkorábban a szabadidőközpont?
Ha ma megkapnánk az összes
pénzt, amely szükséges a megvalósításhoz, akkor is legalább másfél-két év lenne, mire teljes egészében elkészül. Sajnos még messze
vagyunk ettől, hiszen még elő kell
teremtenünk a pénzügyi forrásokat.
Ahhoz, hogy támogatásra érdemesnek ítéljék a szabadidőközpontot,
egyedi, átütő, Tata határain túl nyúló
tervet kell produkálnunk.
Pállné Bodonovich Ágnes
képek: Siklósi József látványtervei
Készült a Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú, EFOP-1.5.2-162017-00043 azonosító számú
projekt keretében.
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Tavasszal befejeződtek
a Kismosó-patak mederrekonstrukciós
munkálatai, a május 24-i
ünnepélyes átadáson a
megújult forrásmedence
és mederszakasz mellett
egy új tanösvényt is birtokba vehettek a tataiak.

A Kismosó-forrás a felszín alatt alig
néhány méterrel húzódó triász kori
(mintegy 190 millió éves) mészkőből fakad. Az egykori földrengések
révén számos tektonikai törésvonal
alakult ki a város alatt, melyek egyike
éppen itt, a Kismosó-forrásnál és az
egykori Kertaljai-völgyben húzódik.
A patak „Kismosó” elnevezése onnan ered, hogy egykor a helyszínen
kiépített forrásmedencében naponta
mintegy 725 köbméter kristálytiszta,
18,5 fokos karsztvíz tört fel. A környéken lakó asszonyok ide jártak
ruhát mosni, de több Komáromi
és Nagykert utcai kert végében is
kialakítottak kisebb mosómedencéket.
2011-ben észlelték először a tan-

uszoda alatti szakaszon, hogy a
Kismosó-patak korábbi medrében
vizesedések jelentkeznek. Az évek
során a karsztvízszint emelkedésével egyre nagyobb területek kerültek
víz alá, majd 2015-ben a Kismosóforrás medencéje is újrafakadt.
2018 tavaszán indultak el a patak
mederrendezési munkálatai. Első
lépésben a forrásmedence feltárását kezdték meg a területen, miután
Tata 327,7 millió forintos támogatást kapott a magyar kormánytól a
karsztvízszint-emelkedés okozta ‒
azonnali intézkedést igénylő ‒ károk
elhárítására.
A Nagykert utca páratlan házszámú telkeinek végében korábban
olyan elöntések jelentkeztek, melye-

ket a Kismosó-patak régi medrének
környezetében elapadt karsztforrások újra fakadása, és a karsztvíz által táplált talajvízszint jelentős
emelkedése okozott. A problémát
nehezítette, hogy a Kismosó-patak
korábbi medrét néhány évtizede
megszüntették, és a vízfolyást magasabb szinten zártszelvénybe helyezték. Emiatt az egykori meder
környezetének vízelvezetése ellehetetlenült.
A patak rendezésének elsődleges
célja az volt, hogy a mederfenék
süllyesztésével ‒ a karsztvízszint
lokális megcsapolása által ‒ a mélyebb szinten fakadó vizeket megfelelő biztonsággal elvezessék, és az
ennek következtében kialakuló de-
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pressziós sáv hasznosíthatóvá váljon. A zárt csővezeték helyett nyitott
árkot építettek, mivel ezzel a megoldással hatékonyabban biztosítható a part menti sávok víztelenítése.
Egy 1885-ös kataszteri térkép alapján sikerült fellelni a Kismosó-patak
forrásmedencéjének egy részét,
melyben folyamatos vízutánpótlás
tapasztalható. Akkoriban nem tárták
fel teljes egészében a medencét,
viszont a pontos műszaki tartalom
meghatározásához
szükségessé
vált további feltárása, és így elindulhatott a mederrekonstrukció.
A munkálatok során egy ideiglenes drén lefektetésével zajlott a terület víztelenítése, amely lehetővé
tette a munkavégzést azáltal, hogy
elvezette a területen felgyűlt vizet.
Ezt követően kerülhetett sor a nyílt
árok kialakítására. A feltörő források
vizének levezetésére kialakítottak
egy új mederszelvényt, amely műtárgyakkal, bukókkal kőburkolatot,
és egy nem vízzáró reno matracos
burkolatot kapott, mely a környezetből képes folyamatosan levezetni a vizet. Korábban a patakra
volt kötve a Kocsi utcai vízelvezető
betoncsatorna. Ehelyett új vezeték
épült. A csatorna régen a kerteken
keresztül vezetett ki a Május 1. útra,
idén azonban átkötötték a Kismosópatak új, nyílt medrére. A csatornafelújítás részeként 2019 februárjában
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öt darab 220 centiméter átmérőjű
vasbeton iránytörő aknát emeltek be
a szakemberek a patakmederbe. A
Kocsi utcától a Nagykert utca végében lévő telkek irányába ezt követően valósult meg a csapadékcsatorna teljes rekonstrukciója.
A munkálatok második szakaszában a konkrét meder építése, kialakítása, és a patak környezetének
rendbetétele zajlott. A régi forrásmedence már nagyon rossz állapotban
volt, ezért annak falán belül új fal
készült. Mivel ehhez nem állt rendelkezésre elegendő mennyiségű, vízépítéshez megfelelő tatai kő, a medence falát és a mederszakaszt is
tardosi vörös kőből készítették el: a
felújított mederszakasz hossza több
mint 300 méter.
A megújult mederszelvény mellett új tanösvény vezet, amelynek
mentén információs táblák adnak

tájékoztatást a kivitelezésről, a
Kismosó-patak és környezetének
történelméről, a helyi forrásokról,
a vizek környezetének növény- és
állatvilágáról, valamint a visszatérő források adta lehetőségekről. A
murvázott sétányt úgy alakították
ki, hogy a gyalogosok mellett a kerékpárosoknak és a babakocsival
érkezőknek is ideális legyen. Tata
legfiatalabb tansövényére – mely
a Forrás tanösvény nevet viseli –,
közel negyven fát ültettek, és az önkormányzat saját költségvetéséből a
közvilágítást is kiépítette.
Mivel a visszatérő források az
egész
Dunántúli-középhegység
területén problémát jelentenek, a
Belügyminisztérium és az Országos
Vízügyi Főigazgatóság egy projekt
keretében alaposan felméri az érintett térséget, hogy meghatározza
azokat a beavatkozási, hidrogeológiai és mérési pontokat, amelyek
munalapján az összes szükséges mun
kát el lehet végezni. A 327,7 millió
táforintos, Tatát érintő közvetlen tá
mogatás mellett a Magyar Közút
forinNonprofit Zrt. közel 150 millió forin
helyreállítátot kapott a Május 1. út helyreállítá
sára. Idén év elején döntés született
arról is, hogy városunk további 150
millió forintot kap a Malom-patak
folytatásámederrendezésének
folytatásá
ra, így összességében mintegy

600 millió forint érkezett az állami
költségvetésből célzottan a tatai
karsztforrások okozta problémák
kezelésére és az ezzel kapcsolatos
turisztikai vonzerő növelésére. Az
önkormányzat jól tudott élni ezzel
a lehetőséggel, hiszen eddig 150
millió forintot tett hozzá ezeknek a
programoknak a sikerességéhez,
például a Hajdú utcai munkák finanszírozásához. A városvezetés
készen áll további támogatások
fogadására is. Tatán a vízrendezéshez kapcsolódó munkák során az
elmúlt években már számos eredmény született. Ilyen volt a Réti 8-as
tó és az Angolkert rehabilitációja,
a Malom-patak megújításának első
szakasza, a Fényesen a katonai medence megújítása, a kastélykertben
a Forrás-tó helyreállítása és a Hajdú
utcai munkálatok.
A Kismosó-patak területének víztelenítése mellett az önkormányzat
célja volt az is, hogy újabb szép környezetű, látványos, turistákat is váró
helyszín jöjjön létre, amely amellett,
hogy közvetlen gyalogos és kerékpáros összeköttetést teremt a Kocsi
utca és a Május 1. út között, újabb
alkalmat ad a tataiaknak és az ide
érkező vendégeknek a sétára, kikapcsolódásra, elmélyülésre.
Ábrahám Ágnes Barbara
fotók: Ábrahám Ágnes Barbara
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Pápai Joci az egyetlen magyar énekes, aki kétszer is képviselte hazánkat az
Eurovíziós Dalfesztiválon. Annak ellenére, hogy a tatai előadó idén nem jutott be a
döntőbe, méltán vagyunk büszkék rá. Az alábbi interjút néhány nappal a versenyre való
kiutazása előtt készítettük vele.

KÖZELKÉP

Már az összes felkészülésen túl
vagyunk. A svéd licencű verseny
során nagyon komoly előírásoknak
kell megfelelni. Március végéig le
kellett adnunk a fellépéssel kapcsolatos összes anyagot, még azt
is, melyik másodpercben hova nézek, hova lépek. Most már inkább
csak mentálisan készülök. Olyan
az Eurovízió, mint az egyéni sportolóknál az olimpia: egyedül képviseled hazádat, egyedül állsz fel a
színpadra. Nyugalomra, lelki békére van szükség, amelyből erőt meríthetsz, ha nehézségeid adódnak.
Több mint fél hónapig leszek távol
a családomtól, ez elég hosszú idő,
nagyon fognak hiányozni, ezért az
utazásig igyekszem minél több időt
velük tölteni.
Már
rutinos
versenyzőnek számít, hiszen két évvel ezelőtt is n képviselte
Magyarországot az Eurovízión.
Máshogyan készül-e idén,
mint 2017-ben?

a színpadról – bár hányadik helyen
is végzel –, hogy megtettél minden
tőled telhetőt.
Egyedül utazik vagy kíséri
egy stáb?
Az MTVA delegációja jön velem,
mindvégig mellettem lesznek, de
a színpadra egyedül kell kiállnom,
hogy elénekeljem a dalomat kétszázhúszmillió ember előtt.
Érez-e elvárásokat azzal
kapcsolatban, hogy hányadik helyen kell végeznie?
Nem, csak magammal szemben
támasztottam elvárásokat, de hangsúlyozom nem a helyezéssel kapcsolatosan. Maximalista vagyok,
szeretem a legjobbat nyújtani, és
sokat teszek azért, hogy fejlődjek,
még jobb legyek. Szubjektív, kinek
mi tetszik. El kell fogadni, hogy nem
mindig tudsz hatni az emberekre,
ízlésbeli dolgokról pedig butaság
vitatkozni. Bízom benne, most is
úgy jövök le a színpadról, mint két
évvel ezelőtt: mindent kiénekeltem
magamból, mindent megtettem a
hazámért.
Mit kell tudni Az én apám
című
számról,
amellyel

Magyarország nevezte a versenyre?
Az édesapámról, kettőnk kapcsolatáról szól. Molnár Ferenc
Caramellel közösen szereztem a
dalt, a szövegét is ő írta. Csodálatos volt vele dolgozni, mert jól ismeri édesapámat, tudja, milyen ember,
mennyire szeretjük egymást. Az ő
ötlete volt, hogy az a dallam és érzelmi világ, amelyet megálmodtam,
róla szóljon.
Milyen ember az édesapja?
Ő a legnagyobb ember, akit valaha ismertem. Egy fiúnak, ha jól
működik a kapcsolat, az apja a
legnagyobb ikon. Egészen különleges az apa-fia viszony, olyan
biztonságot nyújt a fiúnak, amelyet
senki, semmi más nem tud pótolni.
Nagyon büszke vagyok rá, mindig
ott volt mellettem, támogatta művészi törekvéseimet, és bízott abban,
hogy egyszer valóban befutok.
Soha semmin nem változtatnék a
kapcsolatunkban, tökéletes volt és
az is mindmáig. Mindenkinek olyan
szülőket kívánok, mint az enyéim!
A Pápai család nagy köztiszteletnek örvend Tatán: szüleit sokan ismerik és szeretik

Mindent ugyanúgy csinálok. Akkor
az Origo című számmal nyolcadik
helyen végeztem, de lehettem volna tizenötödik vagy huszonötödik
is. Annyi pontot kaptam, amennyit
magyar előadó még soha. Ezen a
versenyen a részvétel a fontos, próbálom nem olyan véresen felfogni,
mint oly sokan itthon. Tavaly például egy izraeli lány nyert, aki elég
bolondos számot adott elő csiberuhában. Nem kell mindenáron nyerni, az a fontos, hogy úgy gyere le
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Megnyerte a DAL 2019
versenyt,
így
Ön
képviseli
hazánkat
az
Eurovíziós
Dalfesztiválon
május közepén Tel-Avivban.
Hogyan készül a megmérettetésre?
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a legnagyobb ember, akit vala a ismertem.
gy fi nak, a jól m ködik a kapcsolat, az apja
a legnagyobb ikon. gészen k lönleges az apa-fia
viszony, olyan biztonságot ny jt a fi nak, amelyet
senki, semmi más nem tud pótolni.
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Édesapjával a Pápai Galériában
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nem háborgott? Nem hibáztatta-e az Istent, hogy nem
segít?

a városban, antikvitás üzletük van a központban...
Jól esik, hogy ezt mondja, én is
így érzem. Ritka, hogy egy roma
családot így befogad és szeret egy
település. Azt hiszem, szüleimmel,
testvéreimmel rászolgáltunk erre az
elmúlt harmincöt-negyven évben. A
tataiak mindig is mellettem álltak,
nagyon sok szeretetet kapok tőlük,
hálás vagyok érte. Ezúton szeretném is meghívni őket a júniusi Víz,
Zene, Virág fesztiváli koncertemre.

tatai patrióta / 2019 nyár

Két
gyermek
édesapja,
mindketten a Fazekas utcai
ének-zene tagozatos iskolába járnak. Követi-e valamelyikük a zenei pályán?
Örülnék, ha ők is zenészek lennének, de nem akarom rájuk erőszakolni az akaratomat. Náluk még
nem körvonalazódott annyira, mint
nálam ennyi idősen, hogy a zene
az én utam. Nagy kérdés, mit választanak majd, mindenesetre a
fiam nagyon muzikális, hároméves
kora óta dobol.
Felesége a gyerekek születése
óta otthon van. Ezek szerint
a hagyományos családmodellben hisz?
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Ha a feleségem dolgozna és nem
lenne otthon, semmi sem működne
úgy, ahogyan működik. Napi tizenöt-tizenhét órát dolgozom, az elmúlt
három évben nem volt ötnél több
szabadnapom. Szükségem van rá,
hogy otthon legyen, amikor hazaérek, hiányérzetem lenne, ha nem
várna. Természetesen, ha odaállna
elém, és látnám a szemében, hogy
elég volt az otthonlétből, támogatnám abban, hogy munkát vállaljon.
A családon kívül van egy
másik nagy szerelme, Tata.
Több interjúban hangsúlyozta már, mennyire szereti.
Mit jelent Önnek a város?
Tata a megnyugvás szigete. Sok
helyen jártam már a világban, sok
felé hívnak fellépni, de bárhol is
vagyok, mindig hazavágyom, itt
szeretek legjobban lenni. Az egész
várost csodálom, szeretem minden
pontját, a történelmét, kultúráját. Elképzelhetetlen, hogy máshol éljek,
itt születtem, és itt szeretnék meghalni.
agyon erős az istenhite, akkor sem hagyta el t, amikor
sokáig mélyen volt lelkileg,
mert nem jött el az áhított siker, nem futott még be. Soha

Sok gondolat járt a fejemben, miért nem sikerül, de az Istent soha
nem hibáztattam. Mindig is imádtam, és bíztam abban, hogy nem
feledkezik meg rólam, és egyszer
eljön az én időm. Próbára tett az
Isten úgy, mint a kiválasztott népet,
amely negyven évig vándorolt a sivatagban és mannán élt. Kiálltam a
próbát, soha nem hagytam el őt, és
küzdöttem az álmaimért. Megtanultam, hogy a harc az élet része. Tízszer annyit kaptam az Istentől, mint
amiről valaha is álmodtam, még
szorosabb lett a kapcsolatom vele.
Elégedett-e most? Mit szeretne még elérni ezen a pályán?
Hálás vagyok az Istennek az útért,
amelyen járok. A legnagyobb művészek sem dőlhetnek soha hátra,
nem mondhatják azt, most már
elég, befutottam, nincs tovább. Hiába vagyok már ismert és elismert,
érzem, még nagyon sokat kell fejlődnöm.
Miben?
Mindenben. Szeretnék még jobb
és nagyobb koncerteket adni, már
fél éve azon dolgozunk, hogy javítsunk a fellépéseimen. Szeretném
meghálálni a közönségnek, amit
kapok tőlük, át akarom adni nekik
mindazt, amit én érzek a koncerteken.
Hajthatatlanul küzdött álmaiért, mélység ől
utott
magas a, sokan erőt meríthetnek a történeté ől. Példaképnek tartja-e magát?
A felkérések alapján igen. Töb-

KÖZELKÉP

Hamarosan megnyílik Tatán
a Peron Music Könnyűzenei
Tehetséggondozó és Képző
Központ. Ha jól tudom, tár-

gyaltak esetleges együttműködésről, tanításról.
Mivel autodidakta módon zenélek,
és ösztönösen írom a dalaimat, a
szövegeket, nem hiszem, hogy alkalmas volnék tanításra. Viszont jó
tanácsokkal tudok szolgálni azoknak, akik szeretnének dalokat írni,
önmagukat felfedezni, hiszen ebben jártas vagyok. Nagyon örülök
a kezdeményezésnek, szükség van
ilyen intézményre nemcsak Tatán,
hanem a világ minden pontján. Az
Eurovízióra világhírű dalírók mennek. Csoda, hogy egy dal, amelyet
kis roma srác írt a szobájában és
vitt el, a nyolcadik helyen végzett

a közönség szeretetével, ugyanis a
szakmai zsűri nem állt mellém két
éve, a nézők viszont igen, ha rajtuk
múlik, még előrébb végzek.
Mit üzen a közönségnek pár
héttel az Eurovízió előtt?
Nagyon hálás vagyok, hogy mellettem állnak, nélkülük senki sem
volnék. Tőlük kapom a legnagyobb
visszajelzést, hogy jó úton járok.
Kérem, kövessenek továbbra is és
drukkoljanak nekem!
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Domokos Attila

17

tatai patrióta / 2019 nyár

bek között az Emberi Erőforrások
Minisztériuma kért fel, hogy lépjek
fel az ország különböző pontjain
tartott rendezvényein, és meséljem el a mélyszegénységben élő
gyermekeknek saját történetemet:
hogyan harcolt és érte el álmait
egy egyszerű roma srác. Az én példámból a legszegényebb és legnehezebb körülmények között élők is
erőt meríthetnek. Ha csak egy gyereket is motiválni tudtam szavaimmal, már megérte.

VÁROSHÁZA
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Lassan teljes a foglalkoztatottság a Tatai
járásban, ugyanis
3%-ra csökkent a
munkanélküliségi
ráta. A közfoglalkoztatási programban
dolgozók száma is
egyre kevesebb, ma
már a megüresedett
helyekre is nehéz új
embert találni.
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VÁROSHÁZA

Az elmúlt évek gazdaságfejlődésének köszönhetően számos
vállalkozás bővült, illetve újak telepedtek le a Tatai járásban. Ennek
következtében jelentősen nőtt a
térségben a foglalkoztatottak száma. 2010 márciusában még 2210
regisztrált álláskeresőt tartottak
nyilván, 2018 decemberében már
csak 539-et, vagyis nyolc év alatt
11,7%-ról 3%-ra csökkent a munkanélküliség. A nyilvántartott álláskeresők aránya a gazdaságilag
aktív népességen belül évek óta
kedvezőbb a megyei és országos
adatoknál, 26-27000 keresőképes lakosból mindössze 500-600an munkanélküliek, vagyis már
majdnem teljes a foglalkoztatottság a kistérségben.
Mindenképp érdemes kiemelni
az aktív korú, anyagilag és szociálisan is hátrányos helyzetű
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő álláskeresőket, ugyanis az elmúlt években
folyamatosan csökkent a számuk,
2015 márciusában még 246-an
voltak, 2018 decemberében már
csak 38-an.
A pozitív változás legfőbb oka,
hogy Magyarország Kormánya a
2010-2014 közötti ciklusban elindította új alapokra helyezett köz-
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foglalkoztatási programját, amelyben a Tatai járás önkormányzatai
kezdettől fogva részt vesznek.
A program célja, hogy átmeneti
munkalehetőséget biztosítsanak
azoknak, akik nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon,
kiemelten kezelve a hátrányos
helyzetű álláskeresők csoportjába tartozó segélyezetteket. A
járás önkormányzatain kívül a város tulajdonában álló cégek – közülük kiemelkedően a városüzemeltetési feladatokat ellátó Tatai
Városgazda Nonprofit Kft. – is
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VÁROSHÁZA

részt vesznek a közfoglalkoztatási
programban. Az elmúlt években
az új rendszernek köszönhetően
segély helyett nemcsak munkát,
hanem a segély összegénél jóval
magasabb munkabért is kaptak a
rászorulók. Elvégzett munkájukkal
Tata városa és a kistérség is sokat
fejlődött, ugyanis többféle területen tudták alkalmazni a közfoglalkoztatottakat.
Egy-két éve új fejezet kezdődött
a közfoglalkoztatásban, ugyanis a program átmeneti jellegéből
adódóan egyre többen tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon.
2015-ben még közel másfélszer
annyi közfoglalkoztatott dolgozott
átlagosan, mint a tavalyi esztendőben. Mára eljutott odáig a járás,
hogy a kilépő létszám feltöltése is
komoly nehézségekbe ütközik.
Az elmúlt négy évben több mint
300 közfoglalkoztatottat vontak be
munkaerő-piaci képzésekbe, ahol
nemcsak alapkomptenciáik fejlődtek, hanem OKJ-s szakképzettséget is szerezhettek. A bővülő
álláslehetőségek hatására egyre
többen találtak munkahelyet. A
Tatai Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának – csak foglalkoztatási támogatással – 74 közfoglalkoztatottat sikerült kivezetnie a
versenyszférába. Legkönnyebben
azok tudtak elhelyezkedni, akik-
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nek piacképes szakmájuk volt, és
csak átmeneti helyzet miatt kerültek a közfoglalkoztatásba.
Az önkormányzatok, intézményeik és cégeik nemcsak a közfoglalkoztatottaknak, hanem nappali
tagozatos diákoknak is biztosítanak nyári munkalehetőséget szociális, kulturális, városrendezési,
parkfenntartási és egyéb területeken. A nyári diákmunka program sikerességét mutatja, hogy

az elmúlt évben másfélszeresére
nőtt a jelentkezők száma, és a regisztráltak egytől egyig el tudtak
helyezkedni. A fiatalok nemcsak
pénzt kerestek, hanem komoly
munkatapasztalatra is szert tettek,
ugyanakkor szociálisan is érzékenyebbé váltak.
Mindeközben a Tatai Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályára
benyújtott munkaerőigények alapján 2018-ban közel háromezer új
vagy megüresedett álláshelyre kerestek munkavállalót, vagyis bőven
vannak még betöltetlen pozíciók.
Bizakodásra ad okot, hogy a kistérségből még mindig több ezren
járnak dolgozni nap mint nap másik településre, elsősorban Tatabányára, Komáromba, Győrbe és
Budapestre. Az Ipari Park új és
bővülő cégei is legfőképp az ingázókra számítanak, őket szeretnék
meggyőzni a helyben maradásról.
Minek is utazna bárki órákat naponta, ha tíz-tizenöt percre is talál
megfelelő munkahelyet?!
Pállné Bodonovich Ágnes
Készült a Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú, EFOP-1.5.2-162017-00043 azonosító számú
projekt keretében.

PORTA
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A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi
csoportja idén ünnepli megalakulása huszonötödik
évfordulóját. Izing László elnököt kérdeztük a szervezet múltjáról és jelenéről.
Hogyan kezdődött a tataiak működése?

Melyek voltak az első programok?

1994 őszén alakult meg a KÉSZ
azzal a céllal, hogy mindenki, aki
szeretne – hivatásának, szakképzettségének, tapasztalataink megfelelően –, aktív közéleti szerepet
vállalhasson lakóhelyén polgártársainak, városának javára. Már
az első pillanatban nyilvánvalóvá
tettük, hogy működésünket keresztény alapelveken képzeljük
el, vagyis minden tisztességes
szándékú törekvést támogatunk,
és együttműködünk a keresztény
értékeket el nem utasító erőkkel,
amelyek az emberek és a haza javát akarják.

Lendületesen indultunk, pár héten belül már vendégünk volt Pápai
Lajos, akkori püspökünk és
Jelenits István tanár úr, piarista
tartományfőnök. Programjaink lebonyolításában nagy segítségünkre volt Virág János kapucinus
házfőnök, aki nemcsak a csoport
megalakulását támogatta, hanem
rendszeresen vendégül is látott
bennünket. Működésünk gerincét
azóta is a többnyire havi gyakoriságú programok adják, amelyekre
előadókat hívunk, akik mondanivalójukban keresztény és nemzeti értékeket közvetítenek. Már

é et en
működésünk elején felmerült az
igény, hogy a Tata közösségeinek
és civil szervezeteinek szánt rendezvények időpontját összehangoljuk. A közelgő ezeréves évforduló kapcsán közös kiadványok
megjelentetését, illetve rendezvények szervezését is terveztük.
Ezért együttgondolkodásra hívtuk
a civil munkatársakat. 1999-ben
megalakult a TaKTuS (Tatai Kulturális és Tudományos Szervezés),
amely begyűjtötte a szervezetektől a tervezett rendezvények adatait, majd a kapott programokból
havi ajánlatot állított össze. Ekkortájt szerveztük meg az első
városi szintű jótékonysági estet
is, amelyet azóta is minden évben
az adakozásról példát mutató Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe
környékén rendezünk meg. A bál,
amelynek megszervezésében és

Árpád-házi Szent Erzsébet szobra a tatai kórház
homlokzatán
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eres tényként

PORTA

lebonyolításában a Tatai Polgári
Körök Szövetsége is nagy segítségünkre van, igazolja, hogy Tata
szervezetei, közösségei fontos célokért képesek összefogni. Egyik
évben a befolyó összegből a névadó szobrát ajándékoztuk városunk kórházának homlokzatára.
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Igaz-e, hogy a Tata és Térsége
Civil Társulat gyökereinek kutatásakor is találkozunk a helyi
KÉSZ csoporttal?
A Stuttgart melletti Gerlingenben
kiemelkedő jelentőséggel bír az
egyesületek évente megrendezett
közös utcai, ünnepi eseménysorozata. Valahányszor ott jártunk, a
civil szervezetek összefogásának
e szép példája, az ott megtapasztalt jó hangulat, kicsit – jó értelemben vett – irigységgel töltött
el. Úgy gondoltuk, hasonló rendezvény, fontos állomás lehetne a
hatékony helyi összefogás kialakításában, ezért 2004 szeptemberében megszerveztük az első Tatai
Civil hétvégét, amelyen huszonöt
szervezet vett részt. Két napon át
mindegyikőjük önálló pavilonban
képviseltette magát városunk közönsége előtt, illetve tablón vagy
színpadon előadás keretében is
bemutathatta tevékenységét az
érdeklődőknek. Az első hétvége
után sikerült együtt tartani a résztvevőket, és pár hónappal később
– akkor még informális keretek
között – megalakult a Tatai Civil
Társulás. Megvalósult az összefogás. Két nyertes pályázattal a
kezünkben pedig elkezdtünk egyfajta „közösségi életre nevelést”,
amely mellett természetesen a
szakmai kapcsolatokat is igyekeztünk erősíteni.
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Koncert a BorDóHáz bejáratánál

Hol és hogyan zajlott ez a szerteágazó tevékenység?

Mi jellemzi ezeket a programokat?

A közösségek működéséhez sikerült ideális körülményeket biztosítanunk a Fazekas utcai BorDóHázban. A 1887-ben épült,
rusztikus szépségében felújított
ház hangulata miatt nemcsak civil
és kulturális programok, hanem
bensőséges társasági összejövetelek és családi ünnepek megrendezésére is alkalmas. Az éneklés is
szívesen látott tevékenység e falak
között, az Esterházy Énekegyüttes
például évekig itt tartotta próbáit
és készült fel színvonalas fellépéseire. A dalolás mint közösségi tevékenység nem áll távol a másik
– fehér asztal mellett zajló – társasági eseménytől, a borozgatástól
sem. Másfél évtizede működik a
borbaráti társaság, amely szintén
e falak között tart rendszeres tematikus borkóstolót. Szoros kapcsolatban állunk a Magyar Piarista Diákszövetség tatai tagozatával
is. Velük közös rendezvénysorozatot is indítottunk a házban BorDóHázi Esték címmel, amely a tudományos ismeretterjesztés szintjén
foglalkozik különböző helytörténeti és közéleti témákkal, amelyek
kifejtésére tataiakat kérünk fel.

A sorozaton eddig három vonulatot lehetett kitapintani, egyrészt az
itt született, de Tatáról elszármazott
hírességekről hallhatunk beszámolókat, mint Giesswein Sándor
vagy Kantner Károly. Másrészt
azok vallomásának lehetünk tanúi, akik ugyan itt élnek, de nem
ismerjük őket eléggé, pedig van
mondanivalójuk a város közösségének. Népszerű programunkká
fejlődött a „Vendégünk a vezetőnk” sorozat, amelynek során
már beszélgettünk a polgármesterrel, a megyei közgyűlés elnökével, országgyűlési képviselőkkel,
valamint minden helyben működő egyházi felekezet vezetőjével
is. Ezen alkalmak során lehetőségünk van megismerni azoknak
az embereknek a gondolatát,
gondját-baját, de örömét is, akik
a legkülönfélébb fórumokon képviselnek bennünket, tataiakat, és
ténykedésükkel hatással lehetnek
társadalmi, politikai, valamint kulturális életünk mindennapjaira.
Milyen célok érvényesülnek
még a programok megtervezése során?

PORTA

Cs. Kiss Ernő előadása

szerzetesi hatást, amely Tata létrejöttétől kezdve folyamatosan
érvényesült egy, olykor több rend
működésének köszönhetően. Ezt
többször is megkíséreltük bemutatni. 2014-ben különös jelentősége volt a piaristák tatai megtelepedése 250 éves évfordulójának.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az
alap- és pedagógus továbbképzések indításával visszatért az élet
a környék kulturális és oktatási

Jubileumi szentmise 2009-ben
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Igyekeztünk közösségeink kerek
évfordulóit is méltó módon megünnepelni a sikeresnek bizonyult
keresztény hetek során. Ilyenkor
szívesen volt velünk Dr. Osztie
Zoltán, egyesületünk országos
elnöke is. Városunk életében a
szerzetesrendek is mindig jótékony hatással voltak a település
lelki és kulturális életére. Munkája
során a Diákszövetség és a KÉSZ
is nagy segítségként értékeli a

PORTA

nöm.
Hogyan látják a KÉSZ országos
központjában a tataiak működését?

Küldöttgyűlés megnyitója 2017-ben

színvonalára hosszú éveken át jótékony hatású intézményükbe.
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A sorolt gazdag programkínálat
komoly szervezőgárdára utal.
Hogyan működik a csapat?
A negyed évszázad alatt – hoszszabb-rövidebb időre – többen
is csatlakoztak hozzánk, hogy
segítsék munkánkat. Valamennyi
név felsorolására nincs mód, de
örömmel említem az alapítók közül
Dr. Turi Róbert és Haraszti Mihály
piarista öregdiákokat, előbbi az
első időben titkárunk is volt. Talán
osztálytársuk is volt Dr. Nemes
Lajos, a Debreceni Egyetem
későbbi professzora, szintén
elnökségi tagunk, akit az öt évvel később életre hívott piarista
diákszövetségi tagozat első és
jelenlegi elnökeként is tisztelhetünk. A KÉSZ helyi csoportjának titkári teendőit az első tíz
év után Steiner Tímea vette át,
jelenleg pedig Lengyel Ida látja el a feladatot nagy segítségemre. Az elnökségben sokat
jelent Dr. Horváthy Dorothea és
Dr. Szabó Gábor részvétele is.
Nagy hálával tartozom feleségemnek, Csillának, aki nemcsak

támogatja egyesületi munkámat,
hanem még saját feladatot is vállalt. Mint a Tatai Polgári Körök
Szövetségének elnöke, korábban
alpolgármester, Horváthy Lóránt
az Erzsébet bál lebonyolításában
feleségével együtt pótolhatatlan
segítők. Michl József polgármester úrral is gyümölcsöző a
kapcsolat, támogatja tevékenységünket. A kezdetektől fogva
elképzelhetetlen volna a tatai
civilek összefogása Domokos
Ágnes, a Tatai Civil Társulás elnöke nélkül. Az egyházi vezetők
közül az alapításban résztvevő
Virág János, majd Szalai Gábor
atya is tagunk volt. Eredményes
együttműködés alakult ki Végerbauer Richárddal és Dr. Havassy
Bálint plébános úrral is. A soksok segítséget ezúton is köszö-

Jó híre van helyi csoportunknak, erre is utal, hogy 2016-ban
az országos elnökségbe is beválasztottak. Mindmáig eredményes küldöttgyűlésként emlegetik, amikor 2017-ben – éppen
Szent Mártonnak, a Nagytemplom patrónusának ünnepén –
Tatán gyűlt össze a „szervezet
központja”. Az egész országból,
mintegy nyolcvan helyi csoportból érkeztek a küldöttek a hétvégére. Az azóta „tatai workshop”
néven emlegetett összejövetelen
megalkottuk a szervezet elkövetkezendő öt évre szóló stratégiáját. A város nyitott szívvel
fogadta a vendégeket, maradandó élményt szereztünk segítőink
áldozatos munkájával, hozzájárulásával. Mindenkinek emlékezetes marad a záró szentmisén az
Esterházy Énekegyüttes közreműködésével előadott, Menner Bernát
által komponált mise is.
Van-e a kedvező megítélésnek
hatása az országos működésben is?

Küldöttgyűlés bankettje 2017-ben
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Hogyan méltányolták ezt az állandó, a közösségért végzett tevékenységet?
2010-ben a Tatai Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége és a
Tatai Civil Társulás vezetőjeként
– a város kulturális életének gazdagításáért, a civil szerveződések,
szervezetek összefogásáért végzett kiemelkedő munkám elismeréseképpen – Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesültem.
2017-ben a KÉSZ tatai csoportjának elnökeként, a Neszmélyi
Borút Egyesület titkáraként, valamint a Tata és Térsége Civil Társulás
alapítójaként és alelnökeként tüntettek ki a Mindennapok Hősei
program keretében. Ugyanebben
az esztendőben a rendtartományi találkozón, a háromszázéves
jubileumi szentmisét követően
Labancz Zsolt tartományfőnök

konfráteri diplomát adományozott nekem. Ezt az elismerést – a
laudáció szerint – azok kaphatják
meg, akik sokat tettek a piarista
rendért, a piarista hagyományok
megőrzéséért és továbbadásáért.
Tekintsünk előre is! Milyen programokkal készülnek a huszonötödik jubileumra?
Programsorozattal
szeretnénk
emlékezetessé tenni az évfordulót. Országos szervezetünk Szent
László lovagkirályunkról szóló
könyv kiadását kezdeményezte.
Ennek városházi bemutatója lesz
az első rendezvényünk, amelyre
Kolozsvárról érkeznek előadók.
Egy-egy jubileum alkalmával többnyire visszatekint az ember, célszerű ilyenkor kritikus szemmel
nézni az eltelt évek munkáját, és
fontos kifejezni a sikeres működés miatt érzett örömünket is.
Mindkettőre van okunk, de ezekre
alapozva bizakodóan nézhetünk a
jövőbe. Az elmúlt negyed évszázad egy emberöltő, amely a tagság életkorában is visszaköszön,
de sikerült kapcsolatot találni a
fiatalokkal is, ezt az idén időszerű
tisztújítás során is megjelenítjük.
A KÉSZ szervezi és bonyolítja le
a Szent Kereszt templom családi
napját és a hittantábort is, melyek
a fiatalabb generációknak jelentenek közösségalakító és lelkiekben
gazdagító alkalmakat. Folytatjuk
a BorDóHázi Esték sorozatunkat,
hamarosan Havassy Bálint atya
lesz a vendégünk. Meghirdetünk
egy képzőművészeti pályázatot is,
amelynek célja az egyházközség
területén fellelhető pléhkrisztusok
felújítása. Közeleg a Nemzetközi
Eucharisztiai Kongresszus, melylyel kapcsolatosan a tataiak büsz-

kén emlékezhetnek városunk szülöttére, Kanter Károlyra. Terveink
között szerepel egy munkásságával foglalkozó konferencia és lelki
program szervezése is. A jubileum
alkalmából Szent Márton ünnepe
táján – napra pontosan huszonöt
évvel az alapítás után – hálaadó
szentmisén veszünk részt. Az ünnepségsorozatot a hagyományos,
immáron XXI. Árpád-házi Szent
Erzsébet jótékonysági bállal zárjuk, amelynek Makláry Ákos, a
KÉSZ országos elnöke lesz a
védnöke. Ez alkalommal is jól ismert, kedvelt művészvendégeket
köszönthetünk.
Milyen országos szervezésű
programjai lesznek idén a helyi
csoportoknak?
Az évente két alkalommal megtartott küldöttgyűlés mellett említeni kell a KÉSZ jubileumát.
Dr. Csanád Béla atya, teológiai
professzor 1989-ben alapította a
napjainkra közel négyezer tagot
számláló szervezetet. A harmincéves jubileumot ősszel üljük az
Országház felsőházi termében, a
kongresszusra országunk vezetői
is hivatalosak. Csoportunk életében fontos szerepet játszik a zarándoklat, amely idén október 5-re
esik, és Kalocsán jövünk össze.
Nagy öröm, hogy Bálint atya immár
negyedik alkalommal tart velünk
lelki vezetőként. A zarándoklat során a sok száz résztvevő imádkozik országunk jövőjéért, és kérjük
a Jóisten kegyelmét a kétezeréves, de napjainkra törékennyé
vált európai kereszténység megsegítésében is.
Tatai Patrióta
A képek Izing László
fotóarchívumából valók.
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Az évek során többször volt
előadónk Kovács Sándor Kárpátalja szakértő, aki a millenniumi
országgyűlés egyik határozatáról,
annak végrehajtásáról írt könyvét
Tatán is bemutatta. Ebben a műben
a történelmi Magyarország területén felállított hét emlékmű leírása
is szerepel. Annyira megtetszett a
kiadvány, hogy az emlékműveknek
négy körút során való végiglátogatásáról döntöttünk megteremtve a
lehetőséget a találkozásra az ott
élőkkel. Az országos összejöveteleken nem mulasztottam el az utazások népszerűsítését, valamint
az élménybeszámolók megtartását sem. Mivel a KÉSZ központ
is igyekszik a határon kívüliekkel
való kapcsolatok erősítésére, így
egy nemrég beindított projektben
a helyi törekvéseinket is értékelve
fontos feladatokat kaptam.
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KÉRDÉS

Az 1990-es évek végén történt.
Nagyszabású testvérvárosi találkozót szervezett Tata Város Önkormányzata, amelyre valamennyi
akkori testvértelepülésünk – közöttük a németországi Gerlingen,
mely 1987 óta testvérvárosunk,
és az akkor éppen legfrissebb
partnerünk, a szlovákiai Szőgyén
község – meghívást kapott. A
megérkezés napján a vendégek a
szokásos módon üdvözöltek min-

ket, a vendéglátókat, és természetesen egymást is. Hamarosan
kötetlen beszélgetés alakult ki a
szálloda portáján. Én magam is
igyekeztem a társaság tagjaival
szót váltani. Kivel, milyen nyelven
lehetett. Fiatal német kolléganőm mosolyogva figyelte, ahogy
elbeszélgettem Nágel Dezsővel,
Szőgyén polgármesterével. Utána félrevont, és nekem szegezte a
kérdést:
– Ti tulajdonképpen milyen nyelven beszéltek egymással a svodíni

polgármesterrel?
– Magyarul – válaszoltam –, mert
ők is magyarok, csak Szlovákiában élnek.
Történelmi Magyarország, első
világháború, Trianon, második világháború – gyorsan tisztáztuk a
kérdést, mert sietnünk kellett.
Hány keserves évtizeden, mennyi
szenvedésen, fájdalmon és megaláztatáson siklottunk át mi ketten,
néhány perc alatt, ott, a szálloda
halljában – miközben körülöttünk vidáman nyüzsgött Európa…

Szőgyén község a Garam alsó folyásától nyugatra, a Dunától északra, Esztergomtól 27 km-re fekszik.
Felszíne dimbes-dombos, legmagasabb pontja a 273 méter magas
Almahegy. Területén két mély árok
húzódik, amelyek esőzéskor a Párizspatakba vezetik a vizet. Lakóinak
száma 2486, ebből napjainkban 76
százalék magyar nemzetiségű.

Szőgyéni látkép
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SCHEUDEN – SZŐGYÉN – SVODÍN
Persze, Szőgyén község történetéről beszélve nem szorítkozhatunk csupán a 20. század hányattatásaira.
A régészeti kutatások eredményei bebizonyították, hogy ez a terület már a kőkorszak elején lakott
volt. Az első ásatásokat a Busahegyen végezték, több ezer éves
kőszerszámokra bukkantak ezen
a helyen. Feltárták egy település
maradványait is az i.e. 4. évezredből. Ezután a Busahegy elnéptelenedett, de az i.e. 3. évezred derekán két újabb településnek adott
otthont.
A község keletkezésének időpontját és nevének valódi eredetét a mai napig homály borítja.
Tudjuk azonban, hogy 1156-ban
már létezett, és Scheudennek hív-

ták. 1242-ben tatárok foglalták el.
Kivonulásuk után IV. Béla király
szlovák és német telepeseket hívott a községbe. Mintegy negyven-ötven német család érkezett,
és a község ezzel két részre szakadt. Létrejött az „Ungarica Villa
Sceudin”, és a „Theutonica Villa
Sceudin” – ezek tulajdonképpen
megfelelnek a máig használatos
Magyarszőgyén és Németszőgyén
elnevezéseknek.
A török háborúk idején Szőgyén
stratégiailag rendkívül fontos település volt. Ennek bizonyítéka,
hogy – az érsekújvári védelmi
rendszer részeként – sánccal körülvett palánkvár épült itt. A törökök kivonulása után az országban
rendfenntartó csoportokat szerveztek, 1696-ban Szőgyénben
is megalakult egy ilyen egység.
1703-ban kitört a Rákóczi sza-

badságharc, amelynek során a
nagyságos fejedelem katonái, a
kurucok, Szőgyént is elfoglalták.
Erős tábort hoztak itt létre, amely
egyben élelmiszer lerakat is volt.
1768-ban vagyonösszeírás céljából bizottság érkezett Szőgyénbe.
Az általa készített jegyzőkönyvből
tudjuk, hogy Magyarszőgyénben
és Németszőgyénben akkor öszszesen 330 család élt (174 illetve
159), amelyek 4533 katasztrális
hold területen gazdálkodtak és
rétjeik évente 428 szekér szénát
adtak.
Az 1848-as forradalom eszméi
Szőgyénben is lelkes fogadtatásra találtak. Május 16-án alakult
meg a helyi nemzetőrség, amelynek kapitányává Pathó Pállt választották.
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Egyes vélekedések szerint a szőgyéni Pathó Páll Petőfi Sándor közismert
versének hőse. Nemesi családból származott, 1829-ben költözött
Szőgyénbe, ahol községi jegyzőként
működött. Bár nem volt sokáig az
1848-as nemzetőrség parancsnoka,
mégis a község történetének egyik
legismertebb alakjává vált. A magyarszőgyéni temetőben van eltemetve.

Pathó Páll szobra Szőgyénben
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A 19-20. század fordulóján
Szőgyén lakóinak száma folyamatosan növekedni kezdett. Ekkor
merült fel először a két község
egyesítésének gondolata is. Ennek
legfőbb támogatója Csongrády
Gyula jegyző volt.
Az I. világháborús mozgósítás
a lakosság többségét a mezőkön
érte, mert még javában folyt az aratás. A behívottak a templom előtt
gyülekeztek, ahonnan cigányzene kíséretében Köbölkútra vitték
őket, itt vártak a vonatok. Csak a
nők, az öregek és a gyermekek
maradtak otthon, akiktől nemsokára az állatállományt is elkobozták. A szegénység napról napra
nőtt. Férfiak és igavonó állatok
nélkül gyakorlatilag lehetetlen volt
megművelni a földet, a termés is
nagyon gyenge volt, ráadásul legnagyobb részét be kellett szolgáltatni. Az ipari árucikkek csaknem
hozzáférhetetlenné váltak, az üzérek ócskaságokat kínáltak horribilis összegekért. Tetőzte a bajt,
hogy 1915-ben az esztergomi fogolytáborban tífuszjárvány tört ki,
amely a távolabbi falvakra is kiterjedt. Szőgyénben is sokan estek
áldozatául. A háború végén pedig
a spanyolnátha söpört végig a vidéken, amely szintén sok halálos
áldozatot követelt a községben. A
férfiak, akik a gyors győzelem reményében vonultak ki a harctérre,
piszkosan, kiéhezve és rongyos
ruhákban tértek haza – mármint
azok, akik egyáltalán túlélték vagy
nem estek fogságba. A háború
Magyar- és Németszőgyénben 58,
illetve 56 halálos áldozatot követelt, tiszteletükre 1924-ben emlékművet állítottak a templom mellett.
A
trianoni
békeszerződés
1920-as aláírása után Szőgyén
Csehszlovákiához került, ami

meghatározta további történelmét.
Kezdtek kiépülni az új állam hatósági szervei, ez azonban nagyon
lassú folyamat volt. Az elcsatolt
területeken, tehát Szőgyénben is
egészen 1938-ig a magyart használták hivatalos nyelvként. A község határa ekkor mintegy 10 ezer
katasztrális hold területű volt. A
legnagyobb földbirtokkal a katolikus egyház rendelkezett, az ő birtoka volt Ivánhalma, Rendeskút és
Hidegvölgypuszta.
Az 1938. november 2-i első
bécsi döntés eredményeként a
trianoni békediktátum következtében Csehszlovákiához csatolt magyar települések jelentős része –
így Szőgyén község is – pár évre
ismét Magyarország fennhatósága alá került. Magyarszőgyén és
Németszőgyén 1944. január 1-jén
egyesült.
Amikor már befejezéséhez közeledett a II. világháború, Szőgyénben és környékén az átfogó szovjet
offenzíva végleg visszaszorította
a németeket. Ők azonban, szó
szerint az utolsó pillanatokban,
még elkövettek két barbár cselekedetet: felrobbantották a község
mindkét templomát. A Szent Mihály-templom teljesen romba dőlt,
a másik, a falu közepén álló Nagyboldogasszony-templom súlyos
károsodást szenvedett.
A

HONTALANSÁG ÉVEI A

FELVIDÉKEN

A II. világháborút követő, 1947es párizsi békeszerződés viszszaállította az első bécsi döntés
előtti határokat. Felvidék újra
Csehszlovákiához került.
Az Edvard Beneš vezette csehszlovák politikai vezetés célja egy
nemzeti kisebbségek nélküli csehszlovák nemzetállam létrehozása

volt. Ehhez a magyarok egyoldalú
kitelepítését tervezték, amelyhez
indokként a kollektív bűnösség
elvének megfogalmazása szolgált.
Az 1945. augusztus 2-án kiadott
elnöki rendelet, a 33. Benešdekrétum megvonta a magyaroktól az állampolgárságot és az
ezzel járó jogokat, így például a
nyugdíjat, a szociális támogatást,
az állami alkalmazás lehetőségét.
Elkobozták
földtulajdonukat,
bezárták a magyar iskolákat, felszámolták a magyar sajtót és a
magyar kulturális intézményeket,
a magyar közvagyont pedig elkobozták. A magyar vezetőket bebörtönözték és konstruált perekben ítélték el.
Az 1945. okt. 15-én kiadott 88.
számú elnöki rendelet a csehszlovákiai lakosok közmunkára
való behívásáról rendelkezett.
A kényszerközmunka alól a magyar és a német nemzetiségűek
nem kaphattak felmentést. 1945
őszén megközelítően tizenkétezer
értelmiségit, tisztviselőt, iparost,
szakmunkást és mezőgazdasági
dolgozót vittek ki a cseh országrészekbe. Ők még december végére mind hazatértek. Ennek az
intézkedéseknek a célja a félelemkeltés és a magyarok távozásra
kényszerítése volt.
Magyarország a Szovjetunió
nyomására 1946. február 27-én
kénytelen volt aláírni a szerződést az úgynevezett csehszlovák-magyar lakosságcseréről. A
szerződés szerint amennyi szlovák költözik Magyarországról
Csehszlovákiába, ugyanannyi felvidéki magyart lehet a helyükre
kitelepíteni. A szlovákok számos
küldöttséget indítottak Magyarországra, hogy felkutassák az
összes ott élő szlovákot, és rá-
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beszéljék őket arra, hogy települjenek vissza az óhazába. Ám hamarosan kiderült, hogy a legjobb
esetben is csak nagyjából százezer visszatérővel számolhatnak,
ráadásul azok is inkább a nincstelenek közül kerülnek majd ki.
Miután világossá vált, hogy százezer hazatelepülő ellenében nem
lehetséges hétszázezer felvidéki
magyart kitelepíteni, a szlovákok
lehetőséget adtak „az évszázados
elnyomás miatt elmagyarosodott
szlovákoknak” arra, hogy visszatérjenek az anyanemzet kebelére, azaz a „reszlovakizáljanak”.
A reszlovakizálóknak azt ígérték,
hogy visszakapják csehszlovák
állampolgárságukat,
elkobozott
tulajdonukat, és kihúzzák őket a
kitelepítésre szántak listájáról.
A felvidéki magyarok közül nagyjából 420 ezren kérvényezték a
szlovák nemzetiség megadását,
ebből az elbíráló bizottságok kb.
320 ezer személyt nyilvánítottak
szlovákká. A folyamat befejezése
után azonban még mindig kb. 400
ezer magyar maradt a csehszlovák állam területén.
Mivel a magyar kormány halogatta a lakosságcsere megkezdését,
és a párizsi békekonferencia is elutasította a magyar lakosság egyoldalú kitelepítésére vonatkozó
csehszlovák javaslatot, 1946. november 17-én a belügyi szervek
és a katonai egységek megkezdték a kijelölt magyar családok
kényszerű kitelepítését, deportálását – a cseh országrészekbe. A
csehszlovák kormány ezzel akarta
megbontani és felszámolni az öszszefüggő magyar etnikai területeket és rákényszeríteni a magyar
kormányt, hogy vegye komolyan a
lakosságcsere előkészületeit.
1947. április 12-én végül megkezdődött a felvidéki magyarság
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A Csehországba történő deportálások alkalmával 9610 családot,
vagyis 41 666 személyt szállítottak ki, köztük 5422 hat évnél fiatalabb gyermeket. Az akció végrehajtását a hadsereg segítette. Körbezárták a településeket, hogy megakadályozzák a szökéseket. A
deportáltakat a hideg, téli időben fűtetlen marhavagonokban szállították Csehországba. Többen megfagytak a szállítás során. A sokszor napokig tartó utazás után a csehországi vasútállomásokon
valóságos emberpiacot tartottak, ahol a cseh gazdák kiválaszthatták az igényelt munkaerőt. A deportáltak vagyonát az állam az úgynevezett bizalmiaknak utalta ki, akik kezdetben a vagyon kezelői
lettek volna, idővel pedig tulajdonosai is. Zömük volt partizánokból
és az északi járásokból érkezett önkéntes kolonistákból állt. A tiltakozások hatására a csehszlovák hatóságok 1947. február 22-én
leállították a deportálásokat. A deportáltak zöme 1947–1948 folyamán engedély nélkül szökött haza, utána pedig a hivatalosan szervezett transzportokkal érkeztek vissza szülőföldjükre. Kb. 10%-uk
azonban Csehországban maradt, s leszármazottaik máig ott élnek.
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A II. világháború szőgyéni áldozatainak emlékműve

szlovákokat általában egy faluba
telepítették le, a felvidéki magyarokat inkább szétszórták az anyaország területén.
Szőgyénből 135 magyar családot telepítettek át Magyarországra. E családok jelentős része Tata
környékére került. Később közülük sokan beköltöztek Tatára, jellemzően az Újhegyre, az új városrészbe.
A rendszerváltást követően megalakult, első szabadon választott
tatai önkormányzati képviselő-testület 1992-ben az Újhegy egyik
utcájának a Szőgyéni utca elnevezést adta…

A cikket a következő számban
folytatjuk.
Osgyáni Zsuzsanna
(A cikk egyes fejezeteinek elkészítéséhez felhasználtam a 2017-ben Tata
Város Önkormányzata által megjelentetett Összetartozunk című kiadvány
vonatkozó részeit. Külön köszönet
Smidt Veronikának a Szőgyén
történetét bemutató írásért.)
A képek a cikk szerzőjének
fotóarchívumából valók.
Készült a Humán szolgáltatások
fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú, EFOP-1.5.2-162017-00043 azonosító számú
projekt keretében.
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kitelepítése, mely 1948. december 22-éig tartott. A kitelepítésekről szóló végzéseket a nép fehér
lapoknak, a kitelepülésre jelölteket pedig fehér laposoknak nevezte.
A Csehszlovákiába önként áttelepült 60 ezer szlovákkal szemben
77 ezer magyar volt kénytelen
elhagyni szülőföldjét. Óriási különbség mutatkozott azonban a
hátrahagyott vagyonban. A szlovákok által Magyarországon hagyott 15 ezer kataszteri hold ellenében a kitelepített magyarok 160
ezer holdat hagytak a Felvidéken.
Részben ebből is következett az,
hogy míg az egy helyről érkező

ÉRTÉKTÁR
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Az 1940–44 között működő Tatai Népfőiskola tevékenységét a Tata Települési
Értéktár Bizottság Keresztesi József, a Magyary Zoltán Népfőiskola alelnöke javaslatára vette fel a tatai értékek közé.

tatai patrióta / 2019 nyár

Az egykori legendás népfőiskola 1940. január 7-én kezdte meg
működését a mai népfőiskola névadójának – Magyary Zoltánnak
– segítségével és a helyi vezetés
támogatásával. Az ötlet dr. Márkus
Jenő református tiszteletestől
származik, akinek fia – Mihály –
később meghatározó szerepet
töltött be a mai népfőiskola elindításában és sikeres működésében.
A Tatai Népfőiskola alapvető célja a parasztfiatalok ismereteinek
bővítése, szellemi fejlődésének,
tájékozottságának
elősegítése
volt, amelyet kiválóan teljesített e
viszonylag rövid idő alatt. Keretei
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között hét tanfolyamot szerveztek,
de 1944 elején az iparosok részére is indítottak egyet. A tanfolyamok a dán népfőiskolai gyakorlatnak megfelelően bentlakásosak
voltak. A jelenleg rendelkezésre
álló adatok szerint összességében százhatvanöten részesültek
itt képzésben. Az utolsó tanfolyamokat már a Hangya Szövetkezet
keretei között szervezték, amely
révén önálló épületet is kaptak a
mai Újhegyi utca 9. szám alatt.
Benda Kálmán – az első négy
tanfolyam szakmai vezetője, a Tatai Népfőiskola meghatározó tanáregyénisége (a későbbiekben

jelentős történész) volt, aki négy
évet töltött a városban 1939 és 43
között – a Magyar Szemle 1940.
áprilisi számában megjelent írásában kiemelte: „A Tatai Népfőiskola volt az első, amelynek célja
éppen az volt, hogy különböző
vallású, más-más viszonyok között
élő magyarokat hozzon össze. A
résztvevők elsősorban járásbéliek
voltak, azonban nyolc legényt hívott
a vezetőség a vármegye csallóközi részéből is. Erre a tanfolyamra
elsősorban olyanokat válogatott a
vezetőség, akik a jövőben a falu
vezetői lehetnek. Öntudatban először is magyar és paraszti öntudatra akarta őket ébreszteni a tanfolyam.” Magyary Zoltán és Benda
Kálmán mellett a népfőiskola tanára volt: Kiss István, Körössy József,
Lovász János és Szaniszló József.
2013-ban Benda Kálmán születésének századik évfordulója alkalmából a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és Tata Város
Önkormányzata konferenciát rendezett a tatai városházán.
Munkássága nemcsak Tatán,
hanem országos szinten is kiemelkedő, országszerte megemlékezéseket tartottak századik születésnapja alkalmából.
A fórumra ellátogatott Benda
Kálmán lánya és fia is, akik ezt
megelőzően a tatai résztvevőkkel együtt koszorút helyeztek el a
Emléktábla a Kamalduli-ház falán
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hogy megtanulják tisztelni egymást. Benda Kálmán együtt élt a
tanfolyamok hallgatóival, s kapcsolata a végzettekkel sem szakadt meg, folyamatosan érdeklődött sorsuk felől.
Benda Kálmán visszaemlékezéséből kiderül: az oktatás előre
kialakított rendben, szigorú tervszerűséggel folyt. A napirend a
következőképpen alakult: 6 órakor volt az ébresztő, 1/2 8-kor
már megreggelizve ült mindenki
az előadóteremben. Délelőtt is,
délután is három előadáson vettek részt, mindegyik után megbeszélés volt: az előadó válaszolt a
kérdésekre. Este tovább folyt a
beszélgetés a napközben hallott
kérdésekről vagy vitatémákról.
Minden nap legalább egy órán
át felolvastak, részben a magyar
irodalom klasszikusaiból, részben
a modern magyar irodalomból, a
falukutatók munkáiból, a népi írók
műveiből. A hivatalos takarodó 1/2
10-kor volt, de nemegyszer előfordult, hogy késő éjszakába nyúlóan
beszélgettek. A tantárgyak nagyjából fele-fele részben oszlottak
meg a praktikus tudást szolgáló

gazdasági tantárgyak és az általános műveltséget tápláló ismeretek
között. A történelem „oktatása”
során részletesen ismertették a
magyar parasztság történeti fejlődését, sorsának alakulását. A
történeti előadásokat gazdasági
alapon magyarázták, amely meglehetősen nehéz volt, hiszen az
átfogó magyar gazdaságtörténeti
kutatások csak később bontakoztak ki. A történelemhez szorosan
kapcsolódott a magyar irodalom
tanítása. A két háború közti időben volt egy általánosnak mondható népművelési elv, amely azt
állította, hogy mivel a magyar nép
még éretlen gyermek, a klasszikus
alkotásokat eredeti szövegükben
nem érti meg, ezért úgynevezett
átírásokban kell hozzá közvetíteni.
A népfőiskolán tanítók azonban
mindent eredetiben olvastattak.
Törekedtek arra, hogy az irodalmi
alkotások történeti hátterét, keletkezési körülményeit is megmutassák, elemezzék.
Gazdasági vonatkozásban a korszerű állattenyésztésről, a modern
talajművelésről, a többtermelés
feltételeiről kaptak tudásanyagot
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történész emléktáblájánál a Kocsi
utca 20. szám alatt, a valamikori
népfőiskolának otthont adó épületnél. (A tataiak Kamalduli-házként ismerik az épületet.)
A konferencián részt vett
Dr. Kálmán Attila, a Tatai Református Gimnázium örökös tiszteletbeli
igazgatója is, aki szintén személyes, baráti viszonyt ápolt Benda
Kálmánnal. A fórumon elmondta, hogy annak idején Magyary
Zoltán és kollégái azért éppen a
tatai járást választották vizsgálatuk
tárgyául, mert itt minden megtalálható volt, ami a harmincas évek
Magyarországát jellemezte.
– Megyénk földrajzilag nagyon
változatos, a birtokrendszer úgyszintén, minden nemzetiség és vallási felekezet képviseltette magát,
így kiváló vizsgálatot lehetett itt
végezni – tájékoztatott dr. Kálmán
Attila, s elmondta, a Tatai Népfőiskola volt az ország első felekezeten kívüli népfőiskolája.
A kettő-négy-hathetes tanfolyamokra 22-30 év közötti Komárom
megyei fiatalokat válogattak, akik
fogékonyak voltak az újra. Sokféle
emberből alakítottak közösséget,
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Benda Kálmán lánya és fia a koszorúzás előtt

a hallgatók. Meglepő volt, hogy
az újra milyen fogékonysággal
reagáltak a népfőiskolások. A
kor hivatalos felfogása úgy vélte,
hogy a magyar paraszt konzervativizmusból nem hajlandó elsajátítani a modern mezőgazdasági
módszereket, ezért ragaszkodik
ősei hagyományos eljárásaihoz,
úgy akar gazdálkodni, ahogy a
hetedik ükapja. Kár kísérletezni
velük – mondta ez a felfogás –,
úgyis eltaszítják azt, ami modern.
A népfőiskolán kiderült, ez csak
előítélet. A népfőiskolások két kézzel kaptak az újdonságok után, az
iskola befejezése után is tovább
képezték magukat, és a gyakorlatban is megpróbálták a korszerűen
gazdálkodó, művelt polgár-paraszti életmódot folytatni.
Benda Kálmán tollából olvasható,
hogy a legnagyobb különbség az
volt az országban működő számos
népfőiskola és a Tatai Népfőiskola
között, hogy a többiek a tanfolyam
után hazabocsátották hallgatóikat,
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és körülöttük maradt minden a régiben. Nem kaptak lehetőséget,
nem volt segítségük a kibontakozásban. A Tatai Népfőiskoláról a
hallgatók azzal a tudattal térhettek
haza, hogy a szükséges változtatásokhoz kívülről is támogatást
kapnak.
A Tatai Népfőiskola életében
meghatározó tényező volt még az
országos jelentőségű szakemberek segítő közreműködése, a piarista tanárok előadásai és a népi
írók részvétele a népfőiskolások
szellemi felkészítésében.
Dr. Kálmán Attila 1979-ben fél
évig Tata Barátai Körének a titkára
volt. Ebben az időszakban a városi könyvtár igazgatójával, Kocsis
Lászlónéval együtt felkutatták az
egykori Tatai Népfőiskola tanárait,
diákjait. Így találták meg többek
között az akkor már idős naszályi gazdát, Rabi Istvánt. Ő adta át
az első öt tanfolyam hallgatóinak
névsorát, még azt is feltüntette,
ki melyik községből érkezett. A

kutatás folytatódott, s több mint
harminc év után találkozót szerveztek az egykori népfőiskola még
élő diákjai és tanárai részvételével.
Dr. Kálmán Attila a későbbiekben
néhány népfőiskolással még évekig kapcsolatban maradt, így például Kömlődről Madari Károllyal
és Pénzes Józseffel, Szomódról
Gedra Lajossal, Naszályról Rabi
Istvánnal, Tatáról pedig Kurucz
Andrással.
Összességében
elmondható,
hogy a Tatai Népfőiskola Magyary
Zoltán tevékenységének egyik kiemelkedő jelentőségű eredménye.
Ezért feltétlenül helye van a helyi,
a megyei értéktárban, s lehetséges, hogy az országos értéktárba
való felvétele is indokolt lenne kiemelkedő szakmaisága és eredményessége miatt.
Összeállította:
Izsáki Zsuzsanna
fotók: Izsáki Zsuzsanna
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Idén új kiadásban jelent meg
Turczi István Deodatus – A férfi

gek (vers, naplóbejegyzés, levél,
hivatalos irat, újságcikk stb.) kö-

és egy város tört.én.elme című
kötete a Scolar Kiadó gondozásában. Az eredeti, 2001-es változathoz képest a szöveg nem,

zött lavírozva elevenednek meg
a város és az ország múltjának
nagy szereplői, köztük Szent
István, Luxemburgi Zsigmond, az

a forma viszont lényegesen megváltozott, amely jótékonyan hat
az olvasói élményre. A barokkos,
Esterházy-korszakot idéző borító
megelőlegezi a nyelv sok helyütt
korhű használatának és a történelemmel átszőtt emberi sorsoknak sajátos hangulatát.
Turczi István képzeletét annak
idején egy legendás személy, a
Tata alapítójaként és István király nevelőjeként számon tartott
Deodatus ragadta meg. A férfi
alakja – a valós szereplők mellett

Esterházyak, vagy Giulio Turco
hadmérnök, aki a török hódoltság
idején kapott megbízásokat a vár
építésével kapcsolatban. A sorok
között feltárul Tata népének élete, mely eleven forgatagként viszi
magával az olvasót. Mindennek
hátterét adja a táj, mely nemcsak
a testnek, hanem a léleknek is
menedék. A vidék, mely befogad
népeket és vallásokat, élteti a rajta boldogulást keresőt, és gyógyítja a megfáradtat.
Lévai Ádám grafikái átalakultak

– végigvonul a város történetén,
mígnem egy reformkori felvilá-

– absztraktabb, légiesebb jelleget kaptak. Néhol a régi rajzok

gosult nő, Deodáti Fanni szemé-

helyére újak kerültek, és a hang-

lyében nyer végleges formát. Az
író képzelete gazdagon szárnyal,

súly a tusvonalakra helyeződött
át. A borító ábrái – melyek nagy-

ugyanakkor hiteles történelmi
forrásokból táplálkozik. Alapvetőnek számít ebből a szempontból

ban hozzájárultak az új kiadás
esztétikai értékéhez – historizáló
stílusban készültek.

Rohrbacher Miklós Tata története
(1888) és Wenzel Gusztáv Tata
fénykora 1412-1542 (1879) című

A Deodatus méltó tisztelgés az
elődök emléke előtt és vallomás
a szeretett otthoni tájhoz. Nem-

műve.
Bár időben előre haladunk,
a szöveg ezen kívül nem követ
semmilyen történetmesélési sza-

csak pátosszal és kíváncsisággal, hanem meglehetős iróniával
is íródott. Így ajánlom olvasásra.

bályt. A különböző műfajú szöve-

Makuvek Nóra

Turczi István
képzeletét annak
idején egy legendás
személy, a Tata alapítójaként és István
király nevelőjeként
számon tartott Deodatus ragadta meg.
A férfi alakja – a
valós szereplők mellett – végigvonul a
város történetén,
mígnem egy reformkori felvilágosult
nő, Deodáti Fanni
személyében nyer
végleges formát. Az
író képzelete gazdagon szárnyal,
ugyanakkor hiteles
történelmi forrásokból táplálkozik.
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Zilahy György 1929-ben látta
meg a napvilágot Tatatóvároson.
Domanovszky Endre tanítványa-

hogy kiöregedésünk után legyen,
aki tőlünk tanulva majd a dolgot tovább csinálja. A sors, mint kiderült,

is érvényesítette. Már napokkal a
kezdés előtt leutazott, mindent előkészített, a nyitás napján kiment az

ként kapott festőművész diplomát
1956-ban. Ezután a Népművelési
Intézet munkatársa volt, szakköröket vezetett. Az 1953-ban a
budapesti szakkörvezetők nyári
alkotótáboraként létesített tokaji

rácáfolt elképzelésünkre.
Együtt lakva hamar megismertük
Bajusz legjellemzőbb tulajdonságait. Így pl. Bajusz nagyon lusta volt.
Mi már napok óta dolgoztunk, ő
még csak pakolt, rendezgetett és

állomásra, felvette a kizárólag erre
a célra tartogatott, kimosott-kivasalt csíkos trikóját, amelynek egyik
előnye volt, hogy nagy távolságból
is látható.” A számos zsánerjelenetben bővelkedő leírás szikáran

művésztelep egyik meghatározó,
vezető mestere volt. Művészete
az 1960-as évek közepén ért be,
ekkor alkotta lázas szorgalommal,

a pesti fáradtságot pihente ki, ezért
legtöbbször reggeli után visszafeküdt, és nappal is aludt. Időnként
felriadt és ezt mondta: „Tojást kőne

ér véget: „Egyszer – előbb szinte
észrevétlen, majd felgyorsuló – jelentős és drámai változás történt.
Bajusz csíkos trikóját nem lehetett

megszállottként azt a sorozatot,
amelynek bemutatására 1966 jú-

venni”, de ez áldozatot követelt volna, az olaj-alapozáshoz friss tojás

látni, a tájon végigpillantva megtalálni. Bajusz már reggel eltűnt, s

niusában kapott lehetőséget a budapesti Csók István teremben. A
megnyitót már nem érhette meg,

kell, s ez csak a piacon kapható, s
oda hajnali 5 órakor kellene menni.” Xantus, miután ecseteli Zilahy

csak este jött meg Bodrogszegiről
fáradtan, ahol az árvíz után kipusztult, göcsörtös fákat rajzolta, otthon

néhány héttel korábban, tragikusan fiatalon, váratlanul érte a halál.

tulajdonságait, kényelmessége és
falánksága mellett kiapadhatatlan

pedig ezek képi feldolgozásába kezdett. Ezekben egyre inkább veszen-

A számára meghatározó, tokaji éveket összegzi Xantus Gyula
festőművész közvetlen hangú visz-

humorát is, kirajzolja azt a központi szerepet, amit Zilahy Tokajban
való megjelenése után elfoglalt és

dőfélbe került, már beteg önmagát
igyekezett kifejezni (majd csinált a
jelzett képelemek felhasználásával

szaemlékezése. Zilahyt az ottani
becenéven, Bajuszként emlegeti. „Bajusz szépen ívelő (bár korai
halála miatt rövid) pályáját, személyiségét érinteni kell, mert humora
tömény és állandó volt. Na meg – a
maga módján – bolond is volt. (Apja,

betöltött. „Főleg szuggesztív egyéniségére támaszkodó szervezőképességét Bajusz a tokaji telepen

egy Radnóti-sorozatot). Lustasága, álmossága és viccelődő kedve
eltűnt, annyit dolgozott, amennyit

tatai patrióta / 2019 nyár

akit többször is magával hozott Tokajba, ezt így fogalmazta meg: „Három fiam van, az egyik nyomorék,
a másik pap, a harmadik nem normális! Jól nézek ki!”) A „Bajusz”
elnevezés magától értetődő volt.
A lágy – turáni – csontozatú arcon
akkora magyaros bajusz uralkodott,
amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Bajuszt az 50-es évek
Ernst múzeumi „Ifjúsági kiállításán”
fedeztük fel. Képe tetszett, s gondoltuk, bevesszük a tokaji gárdába,
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csak bírt, s amennyi még adatott
neki. A Csók Galériában rendezett
kiállítása napján már nem volt jelen, a megnyitó helyett nekrológot
kellett mondani. Nagysodrású, ívelő
érveinek értékelését, lecsapódását
talán Tóth Menyus távirata fejezte
ki leghívebben: „Szobrot Zilahynak
Tokajban!”
Micsoda sors! Micsoda emberi
tragédia! Németh Lajos művészettörténész, később egyetemi professzor nyitotta meg halála után
néhány héttel a budapesti önálló
kiállítást. Amikor a tárlatot tervbe vették, és a katalógus készült,

kárhoztatta hallgatásra saját magát.
Mindenkinél szigorúbb kritikusa volt
önmagának, nem érdekelte a gyors
siker. A főiskola megadta a szakmai
felkészültséget, ám egy évtized aszketikus munkája kellett ahhoz, hogy
végigjárja az emberré és művésszé
válás nehéz útját, és hogy, a belső
tisztulás és elmélyedés után immár
nem csupán jól megfestett képekkel, hanem igazi művekkel valljon
saját magáról. Amilyen szerénység-

tívumai is a legegyszerűbbek: öreg
falusi házak, rokkant kerítések, a
tokaji temető sírkövei és fák, fák,
jajongó kezű vagy abroncsos ágú
fák bíbor futamai. Mélyek és ünnepélyesek, mint az alkonyi csönd.
Hallgatag és ünnepélyes művészet
az övé.”
Hogyan jutott el idáig?
Nagyon távolról indult. Küzdelmes
sorsú, szerető családból, maga is
munkásemberként: asztalos volt
a cipőgyárban. A család őrzi azokat a faragványokat, amelyeket
talán a templomi szobrokat látva
alig 18 évesen készített,

1950-es évek elején) a szocreál
szellem uralkodott. Nem lehetett
egyszerű eligazodni, állást foglalni egy olyan szituációban, amely
esélyt adott a szegény sorsú fiataloknak is a felemelkedésre, de
cserébe nagyon nagy árat kért: a
művészeknek szerepet kellett vállalni a propagandában. Erre világít
rá a Zilahy diplomamunkáját bíráló
Ék Sándor egy mondata: „Zilahyt
figyelemmel kísérem ama vita óta,
amely a szovjet képzőművészettel
kapcsolatosan nálunk a főiskolán
annak idején lezajlott, amikor is ő

és amelyek már komoly
tehetségről árulkodnak.
Nagy János festőművész
szabadiskolájába járt el
rajzolni a Stransky-udvarba, és az ő bíztatására
ment a Képzőművészeti
Főiskolára, ahová a fényes szellők nemzedékét
toborozták ez idő tájt. A

ről tanúskodott az évtizedes háttérbe húzódás, ugyanolyan szerények,
minden külsődleges pompát, hival-

fiatal festőnövendéknek
Domanovszky Endre volt
a mestere. A szakmát a
főiskolán kiválóan megta-

kodást tagadók művei is. Még mo-

nították, de ekkor már (az
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még senki sem sejthette, hogy a
művész nem éri meg a megnyitót.
De azt lehetett sejteni, tudni, hogy
művészetében komoly fordulat következett be, s hogy egy nagyon
kiérlelt, végiggondolt, festőileg varázslatos, gondolatilag elmélyült
anyaggal készül végre először a
budapesti nagyközönség elé lépni.
A professzor így írt a katalógusban:
„Zilahy György úgyszólván a teljes
ismeretlenségből tört fel, a Tokaji
Művésztelep szűk baráti körén túl
kevesen tudták, hogy milyen tehetséges festő. Ő maga vonult vissza,

Tatai fák

Tokaj drága kincse
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azon az állásponton volt, hogy bizonyos képzőművészeti elgondolások
kívül esnek a képzőművészet kere-

művésztelep hatásának tulajdonítja a művészi kibontakozást. Zilahyt
ezen a kitüntetett szerepű mű-

sokaságában, egy lázas alkotói
folyamat során testet öltő új képi
világ valóban előzmények nélkü-

tén, nem tartoznak a képzőművészet területére.” Úgy tűnik, Zilahy
mindig megmondta, amit gondolt.
Korai munkáin a megtanult és elvárt művészeti nyelv, a realizmus
és a szocreál jelentkezését látjuk.

vésztelepen, inspiráló közeg vette
körül; nyüzsgő, kutató, szervező
egyénisége középpontba kerülhetett, és a látszólag vidám felszín
alatt annyi erőt szívott magába,
hogy elkezdhetett a saját művészi

li. Valamelyest rokonságot mutat
Ámos Imre és Vajda Lajos egy
generációval korábbi, konstruktív,
leginkább szürrealista kompozícióival, de Zilahy művészetének
legszorosabb párhuzamai talán az

Hogy mi történik a diploma (1956)
utáni évtizedben, minek hatására
érlelődik meg, születik meg az ettől
teljesen eltérő, önálló festői világa,
új nyelve? Hogyan tud olyan hirte-

útján járni. Cséri így ír: „Ott volt
Zilahy Gyurka, a Postás Művelődési Házban tanított. Sok, a keze
alatt előkészített, képzőművészeti
tanulmányokat folytatott diák került

irodalomban lelhetők fel, József
Attila költői képeiben, magány-érzésében, Radnóti varázslatos költői világában és Pilinszky János
lét-kérdéseket felvető, szikár, eg-

len a Vajda Lajos és Korniss Dezső
által képviselt úton, a bartóki modell szerint alkotni? Hogyan ér el a
legegyszerűbb, az örök emberit és

a Képzőművészeti és az Iparművészeti Főiskolára. Zilahy maga is ott
vált festővé, mert amikor kezdte,
akkor a volt mestere, Domanovszky

zisztencialista lírájában. Zilahy és
Pilinszky élmény-anyaga ugyanaz:
a szinte gyermekként átélt háború,
a pusztulás, a lángok, a maga fi-

az adott történelmi helyzetet egyszerre kifejező szimbólumokhoz?

Endre hatása alatt dolgozott. Ott talált magára. Érdekes, semmi köze

zikai közelségében látott halál, az
ember méltóságának megalázása,

Hogyan talál haza a hagyományos,
egyszerű, népi motívumokra épülő
szürrealitás, csaknem a nonfigura-

nem volt a zsidó valláshoz, de a
zsidó temetőket bújta, alkotásainak
jelentős részében ezeket rajzolta,

puszta létének törékenysége és
megsemmisítése, melynek jelképe
a mementóvá váló, „lakatlan” zsidó

tivitás, vagyis a modernitás tiltott
világában – ez a legizgalmasabb
kérdés művészettörténeti szem-

festette, meg Radnóti-illusztrációkat
készített.”
Az 1960-as évek közepén, a

temető. Egy korszak pusztul el szeme láttára, egy század perzseli fel
önmagát. (Zilahy képcímei gyakran

pontból. Cséri Lajos, a tokaji művésztelep szobrászmestere a tokaji

hosszas „rákészülés” után, robbanásszerűen megjelenő, és munkák

egysoros-egyszavas versek, az
utóbbi kifejezés is képcímei közül
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kertben, foghíjas kerítés által övezve már nem a biztonság, hanem a
fenyegetettség, a pusztulás jelképe. „Valamikor a paradicsom állt
itt” ‒ írja le a pusztuló kert képét
Apokrif című versében Pilinszky.
„Öreg szülők a házban” – ez a szókép is innen való, a pusztulás, az
apokalipszis látomásai közül, és
vonatkoztatható Zilahy emlékeket
és víziókat idéző szimbólumaira. A
kert mint jelkép, mindig a paradicsomra utal: az idillre, vagy annak
elvesztésére – örökkévalóságra és
mulandóságra, életre és halálra. A
kert fái, Zilahy fái nagyon beszédesek: csupasz, csonka karjaikkal az
égre írnak, antropomorf alakjukkal
a művész és az örök ember alteregói. A kertben járó ember visszatérő alakja („Egy ember áll a furcsa kertben”) a magányt, törékeny
mivoltunkat is jelenti, de a fejszés
ember is mi magunk vagyunk, akik
ostobán és gonoszul kertünket,
édenünket pusztítjuk folyamatosan.
Ha ennek a képi világnak sikerült volna kiteljesednie, eljutnia a
közönséghez és a kritikához, ma
bizonyára a magyar művészet integráns részeként gondolhatnánk
a tatai születésű mesterre. Így az
életmű maga is erős törzsű, de
csonka, vihar szabdalta fához hasonlít. Sajnos csak ritkán és keveseknek van módja megismerni
Zilahy művészetének mélységeit
és magasságait. A Tatai várban
rendezett emlékkiállítás erre adott
lehetőséget a művész születésének kilencvenedik évfordulója alkalmából.
Kövesdi Mónika
fotók: Kuny Domokos Múzeum

r kre ennük é
Fél éve hunyt el Kun
Lajosné, a Kenderke
műhely alapítója. Lányával,
Kun Katalinnal, a Kenderke
Református
Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatójával emlékezünk a mindig
mosolygós, felejthetetlen
pedagógusra, mindenki
Kati nénijére, akinek öröksége minden kenderkés
lelkében tovább él.
Édesanyja olyan családba született, amelynek életében folyamatosan jelen volt a zene, a tánc, az
irodalom és a népi kultúra iránti
tisztelet és fogékonyság. Mesélne-e anyai nagyszüleiről?
Pedagógus dinasztiából szár
származom, felmenőim között volt a
Debreceni Református Kollégium
egyik alapítója. Mivel az iskola létrehozásánál az a döntés született,
hogy ösztöndíjasként tanulhatnak
azok a diákok, akik igazolni tudják
a vérségi kapcsolatot valamelyik
alapítóval, megözvegyült nagyapai
dédnagyanyám mind a tizenegy
árván maradt gyermekének tudást,
diplomát adott a kezébe. Nagyapám, vitéz Kiss Jenő miután végzett Debrecenben, mezőgazdasági
főiskolán tanult. Majd kántor-tanító
lett Nagykállóban, tanfelügyelő a
térségben. Rengeteget olvasott,
verseket, darabokat írt, hegedült,
keresztrejtvényt fejtett, jól ismer
ismerte a történelmet, igazi entellektüel
volt, akinek az irodalom és a zene
napi betevője volt. Írástudása, szel-

lemessége, tájékozottsága miatt
vezető szerepet töltött be az akkori
településen. Az időszakra vonatkozó, akkori oktatáspolitikából többet
tanultam tőle, mint a pedagógiai
képzés során, tőle tudom, hogy
Klebelsberg Kunó milyen nagy
ember volt, mennyire korszerű és
tiszteletreméltó. Azt is ő mesélte,
mennyire nyitott volt az oktatás a
nemzetiségek felé, és már a ’30-as
években mennyire jól felszerelték
a tanyasi iskolákat. Nagyanyám
klasszikus anya-feleség szerepet
töltött be, mellette varrt, jelmezeket
tervezett. Négy gyermekük született, anyukám volt a legkisebb.
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való.) Az otthon képét jelentő, mesebeli házikó a hajdani, pusztuló
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Nagyapámat – az akkori törvények
értelmében – tartalékos tisztként
elvitték a frontra, ahol példaértékű
emberségről tett tanúságot. A háború teljesen szétszedte a családot, kilencévesen édesanyám
egyedül maradt otthon gyermekként úgy, hogy a másik háromról
semmit sem tudtak. A Jóisten kegyelméből mindenki hazaérkezett.
Az ’50-es években az ő házuk előtt
is megállt a fekete autó, de szerencsére nem lett következménye,
nagyapám használhatatlannak bizonyult az „autó irányítóinak”. Többen történelmi szerepet is vállaltak
a családban egészen a szabadságharcig, az aradi vértanúk oldalágáig
visszanyúlva. Bármikor faggattam
nagyapámat, mindig azt mondta,
arra legyél büszke, amit te csinálsz.
Nem akarta, hogy bármivel is kérkedjünk. Komoly tartást adott, arra
tanított bennünket, hogy a világot
ne anyagi, hanem érték oldalról közelítsük meg. Csodálatos emlékeim
vannak nagyszüleimről, az ő intellektuális mintájuk, az irodalom, a
zene szeretete formálta édesanyám
igényességét, előadói képességét,
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aki állandóan szerepelt, közreműködött a település ünnepein, rendezvényein.
Akkor Kati néni élő hagyományokkal bíró kulturális közegben
nőtt fel.
Igen, ő még látott Gyöngyösbokrétát, amely a még élő hagyomány
gyűjteményes fesztiválja volt. Ő ebben még fellépett, láthatta a falvak
bemutatóit, mindez egész életére
kiható élményekkel ruházta fel. Sokat mesélt ezekről. Korán elkezdett
kis tarkabab-szemekkel játszani,
koreografálni, közben pedig fantáziált, mesélt. A gyermekkori „színházasdi” és iskolaudvari játékélményeiből később díjazott koreográfia
is született. Abban a kulturális közegben, amelyben felnőtt, korán
megmutatkozott tehetsége. Már
gimnazistaként tánccsoportot szervezett, ő koreografálta a színpadi,
alkalmi megjelenéseiket. Érettségi
után tanító képesítést szerzett a
Sárospataki Tanítóképző Intézetben. Mellette és utána is több képzésen vett részt, hogy bővítse a

népművészetekkel kapcsolatos ismereteit. Több, már elhunyt emblematikus „nagymester”, szakember
tanította.
Milyennek látta őt gyermekként?
Én már városi gyerek vagyok,
Miskolcon nőttem fel tömblakásban, játszótereken. A népi kultúrával anyukám révén találkoztam,
aki gyermekegyüttest vezetett igen
magas szakmai színvonalon, koreográfiai díjakkal. Szüleim elváltak,
anyukám egyedül nevelt. Szeretetre, összetartásra, egyenes gondolkodásra, kiállásra tanított. Arra,
hogy a véleményemhez vállaljam a
nevemet és az arcomat. Ha másra hivatkozva tettem valamit, akkor
azt mondta: – Nem érdekelnek a
többiek, te Kun Kati vagy, csak az
érdekel, te mit csinálsz! Nagyon
önfeláldozó volt, mindent megtett
gyermekéért, értem, ritkán látni
ilyet, hogy valaki ennyi mindent
vállal a szeretet okán. Ő vezette a
táncegyüttest, amelyben én is táncoltam. Olyan közösség alakult ki
körülötte, melynek tagjai jobban
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Együtt költöztek Tatára?

Mennyire terelgette Önt Kati néni
a pedagógia, a tánc, a népi kultúra irányába?
Nagyapa születésnapja és nagymama névnapjakor mindig összejött a család minden megbeszélés
és telefonálás nélkül. Csodálatosak voltak ezek az együtt töltött
napok, kártyáztunk, beszélgettünk,
kacagtunk, a több mint százéves
óriási gesztenyefa alatt hosszú
asztalt terítettünk, együtt étkeztünk
az udvaron. Ahogy bővült a család,
úgy emelkedtek a sátrak a kertben.

Egy ilyen alkalommal bejelentettem, hogy a műszaki egyetemre adtam be jelentkezésemet a gépészmérnöki karra ‒ abból a megfontolásból, hogy ne terheljem édesanyámat, pedagógusi fizetéséből
ne kelljen bárhol is kollégiumot
fizetnie értem. Inkább otthon maradok, elvégzem az egyetemet, utána leszek majd pedagógus. Akkor
még lehetett mérnöki diplomával
tanítani. Döntésem hallatán a család elszörnyedt, egyedül közgazdász nagybátyám nevetett: – Kati
a kis kakukktojás, hagyjátok, ha
mérnök akar lenni, hadd legyen!
Nem tudom, döntésem mennyire
viselte meg anyukámat, de nem
korlátozott. Amikor ott akartam
hagyni az egyetemet, abban támogatott, hogy csináljam végig.
A Kenderke Alapfokú Művészeti
Iskola alapításánál sokszor morgolódott velem, hogy vegyem elő a
mérnöki diplomámat, ne kínlódjak.
Ezzel meg akart kímélni, de mégse
tudtam feladni álmomat, hogy népművészetünk iskolai keretek között
több gyermek számára elérhetővé
váljon, és hagyományaink tovább
éljenek. Amíg egy hajszálnyi rést is
látok – mondtam –, addig küzdök,
biztosnak kell lennem abban, ha
nincs tovább.

Édesanyja úgy tervezte, már csak
tanítónő lesz Tatán, hallgatni fog
gyermektánc-oktatói végzettségéről. Mi volt az oka?
Nagy szakmai csalódások érték.
Egyes zsűrizéseken durva megnyilvánulások, igazságtalanságok
történtek, amelyeket nehezen viselt.
Költözéskor még a szakkönyveket
se akarta hozni, de én beraktam a
konténerbe mondván, könyvet nem
dobunk ki. Egyébként már akkor
országos szinten jegyzett szakember volt. Ő volt az egyik kipróbálója,
miként lehetne a testnevelésbe integrálni a néptáncot. A televízió is
felvette mintaóráját.
Néhány évvel később már két-
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kötődtek egymáshoz, mint egy iskolai osztályé. A közös élmények,
próbák, fellépések, országos versenyeken való szereplések teljesen
összekovácsoltak minket. Rengeteg helyre vitt minket, táborozni és
kirándulni is. Az otthonunk ajtaja
mindig nyitva állt, hozzánk bármikor,
bárki megérkezhetett. Soha nem
korlátozott, tanulnom viszont egyedül kellett. Elvárta, hogy teljesítsek.
Megtehettem mindent, mindenhova
elengedett, teljes volt a bizalma.
Egyet kért csak, hogy a megbeszélt
időre érjek haza, ha már pár percet
is késtem, aggodalommal töltötte el,
súlyos izgalmaknak tettem ki. Ezt
kerültem.

A volt férjem, aki szintén gépészmérnök, Pesten nőtt fel, és nem
tudta megszokni Miskolcot, el akart
jönni. Azzal a feltétellel egyeztem
bele, ha anyukám is velünk tart, és
olyan helyre megyünk, ahol mindhárman el tudunk helyezkedni.
Anyától kaptunk karácsonyra egy
könyvet Magyarország megyéiről
és városairól, abban szúrta ki a volt
férjem Tatát. Mindhármunknak tetszett, elkezdtünk érdeklődni. Fiatal
mérnökként mindketten állást kaptunk a Cserépgyárban. Anyukámnak pedig felajánlották a Fazekas
utcai iskola ének-zene tagozatának első osztályát, egyrészt mert
jó szakmai ajánlása volt, másrészt
tizenkét pedagógus gyerek volt az
osztályban, és az akkori vezetés
nem bánta, hogy idegen veszi kézbe a nem mindennapi helyzetet.
Sikerült a három állás, mi ezt égi
jelnek vettük, és elindultunk.
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száz fős csoportot vezetett. Mi
késztette arra, hogy folytassa a
néptáncoktatást?
Amikor idejött, az volt a szokás,
hogy az ének-zene tagozatos osztályok fellépnek az iskolai rendezvényeken, műsort adnak névadó
ünnepségeken, és még ki tudja,
hol. Megkapta a feladatot, hogy
készüljön valamivel. Mi máshoz is
nyúlt volna, mint népdalkincsünkhöz, a néptánchoz? Kis műsort
állított össze, nagyon élvezték a
gyerekek. Annyira megszerette az
osztály, hogy igényelték a játékokat,
az énekeket. Tulajdonképpen ezekkel a gyerekekkel tette le a Kenderke alapkövét. Ettől kezdve majdnem
minden ének tagozatos tanuló megérkezett szakkörünkbe.
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Néhány évvel ideköltözésük után
édesanyja a gyerekekkel – Luca
naptól farsangig című koreográfiájával, amelyet helyi gyűjtésekből állított össze – elnyerte a
Gyermektánc Antológia Nívódíját.
Azt mondják, az ő anyaga törölte
le Komárom megyéről a „fehér
folt” megbélyegzést. Mit jelentet
pontosan ez a „fehér folt” kifejezés?
A fehér folt kifejezés Foltin Jolántól
származik. Amikor megtudta, hogy
anyukám Tatára jön, felkiáltott: –
Jaj, de jó, az a terület úgyis fehér
folt eddig! Hogy pontosan mire
gondolt, nem tudjuk, de egy biztos,
hogy Édesanya országos élvonalbeli gyermekegyüttesi mintája hirtelen átkerült Tatára, ahol sokan szerették azt, és mintának tekintették.
Hogyan lett a szakkörből iskola?
A Fazekas iskolában, ahol anyu-
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kám még osztályvezető tanító volt,
én pedig akkor már negyedik éve
technika tantárgyat tanítottam, igazgatóváltás történt. Az első osztály
néptáncóráját beépítették az órarendbe, odaadták egy pályakezdő,
új kolléganőnek, aki még soha nem
tanított és nem vezetett gyermekegyüttest. Nehezményeztük, hiszen
mindketten ott voltunk a tantestületben. Anyának még egy éve volt
a nyugdíjig, azt még végigtanította,
én pedig felálltam. A művelődési
házban ebben az időben kezdték
leépíteni a működő szakköröket,
amelyek élettér hiányában néhány
kivételével meg is szűntek. Tudtam,
ha nem lesz valahonnan pénz a
működtetésre, nem tudjuk felöltöztetni a gyerekeket, nem lesz az elért
színvonalhoz elvárható megjelenés:
viselet, zenekar stb.. Akkor ajánlotta
figyelmembe André Lászlóné – az
akkori tanácsháza osztályvezetője – a budafoki Nádasdy Kálmán
zeneiskolát, ahol épp egy hatéves
kísérleti programot zártak le, mely
a zeneiskolai képzési mintát kiterjesztette más művészeti ágakra is.
Elmentem a zárókonferenciára, és
attól kezdve éreztem, hogy nekünk
is iskolát kell csinálnunk a Kenderkéből, ugyanis hiába járt hozzánk
kétszáz gyerek, mégsem volt működési hátterünk. Két évig küzdöttem,
az akkori szülők álltak mögöttem.
Az iskola 1996-ban nyitotta meg
kapuit százharmincegy tanulóval.
Milyen érdemei voltak édesanyjának az iskolaalapításban?
A tanításban ő is részt vett, a jogszabályi résszel, minek hogyan kell
működnie, viszont egyedül foglalkoztam. Sok mindenben kikértem
a véleményét, tanácsát: bizonyos
helyzetek megoldásában vagy a

műsor összeállításában. Mindig
mesélve tanított, nemcsak a történetet mondta el, hanem azt is, hogy
a különböző helyzetekben hogyan
reagált és miért. Folyamatos módszertani továbbképzést tartott nekem. Nemcsak otthon nőttem fel
mellette, hanem a próbateremben
is. Láttam, hogyan viszonyul a gyerekekhez, milyen szemlélettel, odafigyeléssel fordul feléjük.
Szoros munkakapcsolatban voltak. Mennyire tudták különválasztani a munkát a magánélettől?
Nálunk teljesen összemosódott,
nehézségeim adódnak, ha külön
kell választanom a kettőt, de soha
nem volt ebből probléma köztünk.
Együtt laktunk, a válásom után közösen neveltük két gyermekemet.
Mivel muszáj volt családfenntartói
feladatokat vállalnom, és ez időben
épült ki az iskola is, életünkben egy
kicsit el is billent a mérleg a munka javára, de a gyerekeim ebbe
nőttek bele, ez volt természetes. Ő
volt a nagy Kati néni, én a kis Kati
néni. Mindenki tisztelte és szerette,
nyugdíj után is visszajárt tanítani.
Gyurkó Erzsébettel, Böbével bejártunk asszisztálni az óráira, hogy
tanulhassunk tőle, szorgalmasan
jegyzeteltünk mindent. Bárki bármit kérdezett, ő válaszolt, és mindig
érdemi választ adott. A megbeszéléseken, értekezleteken sokszor külön is kikértem a véleményét, mint
ahogyan Mihácsi Kálmánnéét is,
aki idősebb pedagógus volt, és korrepetitorként bejárt hozzánk. Számított mit gondolnak, mértékadók
voltak. Az iskola működtetésének
kötelező feladataiba Hadnagyné
Kiss Etelka vezetett be, igazgatói
gyakorlatát átadva.
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A halála okán döbbentem rá, hogyan viszonyulnak hozzá az emberek. Amikor elment, sms-t küldtem
a kollégáknak. Kitűzték a fekete
lobogót a házra, és kitették halálhírét a Kenderke zártkörű facebook
csoportjába. Pillanatok alatt elterjedt, huszonnégy órán belül majdnem háromezren nyilvánítottak
részvétet – amit itt is szeretnék
megköszönni. Át kell élnünk egy
ilyen megrázkódtatást ahhoz, hogy
megértsük: mennyire sokat jelent a
sok kedves ismerős együttérzése.
Akkor szembesültem azzal, mennyien szerették, és nem csupán egy
anyától kényszerülünk elszakadni,
hanem a pedagógusnak, a közéleti
személyiségnek is meg kell adnunk
az őt megillető végtisztességet. Milyennek látták mások? Legtöbben
a derűjét emlegetik, hogy mindig
mosolygott. Visszanéztem a fotóit,
tényleg igaz. A református gyülekezetben, amelynek oszlopos tagja
volt (énekelt az énekkarban, eljárt a
női körbe, látogatta az időseket, lelkigondozást vállalt), példaként emlegették erős hitét, nyilván öröme
ebből is fakadt. Ha unoka, dédunoka került szóba, soha nem érzett
fáradtságot, mindent elkövetett értük. Vezető személyiség volt, minta
a családban és a Kenderkében is.
A tragédia feldolgozása során azon
gondolkodom, ha megélhetném ezt
a kort, vajon képes lennék-e hasonló lelki derűvel élni?

sát: „Követelek tőled, mert tisztellek”. Mindent elkövetett azért, hogy
minden egyes tanítványából kihozza a legtöbbet. Rengeteg szemléltető táblát rajzolt, pedig nem volt
ügyes kezű. Egészen addig támogatta a gyerekeket, amíg képessé
nem váltak arra, hogy egyedül megtanuljanak valamit. Nem hajszolta
a teljesítményt, hagyott időt a diákoknak, hogy elérjék a megfelelő
szintet, de az olvasástanulást sem
sürgette. Mindig annyi betűből írt
levelet a gyerekeknek, ahányat már
ismertek. A temetésén tanítványai
nevében Szabó Krisztina búcsúztatta. Arról beszélt, milyen ünnep
volt iskolába járni, mennyire várták
a tanulást Kati nénivel. Anyukám
tele volt tanítványaihoz köthető kedves, humoros, szeretetteljes történetekkel. Két dolgot nem szeretett,
az igazságtalanságot és a hazugságot, minden gyermeki csínytevést ki
tudott nyomozni.
Mi a legfontosabb tanítás, amelyet tőle kapott?
Nem tudom, vége van-e a tanításnak. A legfontosabb, amit tőle
tanultunk, hogy a pedagógia szolgálat, azon kell fáradoznunk, hogy
a gyerekek élete minél jobb és boldogabb legyen. Nem szabad egoista módon gondolkodnunk, hanem
a közösség érdekeit kell néznünk.
Bármit teszünk, úgy tegyük, hogy
abból minél többen részesülhessenek. Tulajdonképpen a Kenderke
ezeken a pedagógia elveken nyugszik. Igazi tanító volt.

Melyek voltak legfontosabb pedagógia elvei?

Közel fél éve hunyt el. Miben érzik legnagyobb hiányát a Kenderkében?

Nagyon szerette a gyerekeket.
Vallotta Makarenko híres mondá-

A puszta jelenléte hiányzik, hogy
meg lehessen tőle kérdezni, mit

gondol valamiről, hogyan tetszett
az előadás stb.. Öreg néniként is
köztünk volt nap mint nap, egészen
az utolsó pillanatig. Karácsony előtt
még vele együtt kevertük be a mézest a messze földön híres receptje
alapján. Nemrég találtam még otthon belőle, lassan féléves, de még
mindig puha. Nehéz feldolgozni,
hogy már nincs köztünk. Kikerült
ebből a rendszerből, és megbillent
az egyensúly, amelynek ő is része
volt. Hiánya változásokat indított el,
jelenleg minden mozog, de reméljük, hamarosan beáll az új egyensúly, minden a helyére kerül.
Hogyan éltetik tovább örökségét?
Benne van mindannyiunkban, részünk. Bármit csinálunk a gyermekekért, a gyermekekkel, abban ő ott
van. Mint József Attila Dunánál című
versében: „Mikor mozdulok, ők ölelik egymást”. Ha ki kellene venni a
munkámból mindazt, amit tőle tanultam, akkor pont a módszer – az
emberség, az állandó tevékenység
és küzdés a gyerekekért – kerülne ki belőle. Tulajdonképpen az a
pedagógiai szemlélet az öröksége,
ahogyan viszonyulunk a gyerekekhez.
Készülnek-e valamilyen módon
emléket állítani neki?
Az Almási úti temetőben helyeztük
végső nyugalomra. Egyelőre fejfa
van a sírján, de készülők kopjafát
állíttatni neki. Nem szeretnék szokványos síremléket kőből, az nem
illene hozzá.
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Kenderke
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Nem minden olvasónk ismerte az
Ön édesanyját. Milyen ember és
milyen oktató volt? Milyennek látták a gyerekek, a kollégák?
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született, anyja lengyel volt – amikor sörrel koccintunk lengyel barátainkkal, gondoljunk erre a közös
pontra is a többi mellett. László
csak tizennégy éves volt, amikor
apjával visszatért Magyarországra:
nem magányosan, hanem egy sereg élén. Ez azonban apja és az
akkori magyar király ügye volt, akinek ekkor hétéves volt Salamon
nevű fia, aki később szintén király
lett. Tegyük hozzá, a középkorban
egy tizennégy éves fiú már felnőtt
férfinak számított. Három évvel később meghal László apja, ráadásul
a még mindig fiatal Salamon a német király katonai segítségével foglalja vissza trónját Magyarorszá-

Fiatalabb koromban szinte elaludtam, amikor Szent Istvánról
vagy épp Szent Lászlóról hallottam. Régi idők félig mesés, az életemre alig ható szendergéseinek
tűntek. Velük ellentétben Picard
kapitány (Star Trek) lelkesített: igazi
vezető volt, aki nehéz morális helyzetekben hozott megszívlelendő
döntéseket; harcolt, ha kellett, de
sokszor nem is testi erejével, hanem szavaival győzött. Hasonlóan
Obi-Wan Kenobihoz (Star Wars), a
másik kedvenc karakteremhez, aki
egyszerre volt harcos, és hitt valami tőle sokkal nagyobb erőben.
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Valamiért senki sem magyarázta
el nekem, hogy ezek bár mesék,
mítoszok, mégis a valóságból merítenek. Meglepő módon katonalelkészként találkoztam először az
unalmasnak és avíttnak tűnő szentek másik arcával. Ehhez kellett,
hogy többet olvassak a szentekről,
és megtanuljak a sorok között is
olvasni. Szent Erzsébet kevésbé
elvont és szentekre nem jellemző
vonásairól olvasva változott meg
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bennem valami. Erzsébet eleven
lány volt, aki nem volt hajlandó át-

gon. László hazatér magyar földre,
már kész férfi, aki Magyarországot

venni az udvari szokásokat, tánc
helyett vadul lovagolt, nem tanulta

és a kereszténységet a szíve mélyén hordozza. Újra lengyel seregek élén tér vissza hazánkba.

meg a nőknek kötelezően előírt
tipegő járást, egy asztalnál evett
és beszélgetett (a kor szokásaival
szembemenve) férjével, természetesen miután hangosan üdvözölte
és nyakába ugrott. Sokak roszszalló tekintete követte ilyenkor.
Ha egy mozifilmben (mint a hozzá
hasonlóan nonkonformista, mégis
morális értelemben antagonisztikus alakját, Anne Listert) látnánk,
megannyi lány példaképe lenne,
de csak kimért, ájtatos szentképeket látunk róla szelíd rózsákkal a
kezében.
Így vagyunk Szent Lászlóval is, akinek a szentképein alabárd, korona
és angyal szerepel. A Trónok harca
filmsorozat talán a trónviszályokat
és a királyságok közötti harcokat
is sokaknak érdekessé tette. A
magyar történelem sem áll messze
az ottaniaktól: a megvakított Vazul
unokája, László Lengyelországban

Salamonnal később végleg megromlik a viszonya.
László az úzok (lovas nomád
nép) elleni támadásban együtt harcol még Salamonnal. Mindez vélhetően megromlott viszonyuk előtt
történhetett. Nem tudjuk mennyi
érdeme lehetett mindebben Lászlónak, ám a legendák egyértelműen beszélnek szentünk korabeli
viselkedéséről. Az említett úzok
elleni csatából maradt fenn a jól
ismert László-legenda, amely a pogány kun vitéz elleni harcot taglalja. A valóságban azonban nem kun
lehetett, és a történet is – egyes
kutatók szerint – korábbi eredetű.
Mégis jól mutatja, hogyan tekintettek Lászlóra a korabeli emberek.
Eme legenda szerint László meglátott egy lányt, akiről úgy gondolta, hogy a váradi püspök leánya.
(Akkoriban nem volt akadály, hogy

püspök legyen olyasvalaki, akinek
gyermeke van.) Egy pogány férfi

a világosi, pontosabban a szőlősi
mezőn történt fegyverletétel során

volt annak, hogy László tért viszsza a magyarok megsegítésére.

mögött ült annak lován. László rögtön utánuk eredt, mivel már előtte
megsebesült, és lova sem tudta
lehagyni a pogány vitézt, odaordí-

is a katonák Görgei vezetésével lovuk hátán tették le a fegyvert. Ez a
magyar lovas ember méltóságának
is a szimbóluma. Szóval különös,

Ha mindehhez hozzátesszük, hogy
László arcképe a torinói lepelhez
hasonló Jézus-arc, akkor már talán meg sem lepődünk rajta.

totta a lánynak, hogy vesse le magát az őt elrablóval a földre. A lány
engedelmeskedett, László pedig
megvágta, majd megölte a pogány

hogy László leszállt a lováról, hiszen lándzsájával elérte volna az
ellenségét abból a biztonságos
magasságból is, amelyet lova nyúj-

Hogy mindez későbbi érzelmeken alapuló magasztalása-e Lászlónak? Nehéz megmondani, de
meglehetősen valószínű. Több

lovast.
Ki gondolná ma, hogy egy szentéletű ember fel sem kínálja a

tott neki. Talán László megvívott a
vitézzel, mert a lányt csak csellel
tudta megmenteni, de csak akkor,

példát is találni hasonló hadvezérekről, királyokról más népeknél is,
például ilyen az orosz Alekszandr

megmenekülés lehetőségét az ellenségének? Hol van itt az ellenség szeretete, mi ebben a hősies?

amikor a vitéz már a földön volt,
mert egyenlő módon akart vele
harcolni.

Nyevszkij is. Erről eszünkbe juthat a pszichológia egyik fontos
megfigyelése, mely a mítoszok

Hogy elfogadjuk annak hitelességét, hogy Lászlóról szól ez a történet, segítségünkre lehet egy műalkotás. Aki járt már Szekszárdon,
talán emlékszik, hogy a Béla téren
látható egy szobor, amely egy nagy
iniciálét, P betűt és benne egy lovagot és egy lányt formáz. Ennek
alapja egy 1358 körüli mű, a Bécsi
Képes Krónika lapja, amely Szent
Lászlót ábrázolja, aki megmenti a
már említett lányt. Különös benne,
hogy a lovagkirály leszáll a lováról.
Sok száz évvel később, 1849-ben

László legendái meglehetősen
merészek. Mózeshez hasonlóan vizet fakasztott a sziklából, Jézushoz
hasonlóan pedig ételt imádkozott
ki az éhezőknek, csak hal helyett
bölényeket és szarvasokat. Nem
utolsósorban imája is misztikusnak
mutatkozik, hiszen egy beszámoló
szerint László levitált, vagyis lebegett a föld felett, miközben imádkozott. Egy másik legenda szerint
a korabeli királyi sereg táborában
óriási járvány tört ki. László fogta
íját és kilőtt vele egy nyilat. Azt a
növényt, amelyet eltalált, ma is

és legendák világával foglalkozik.
Egyes lélektani kutatások szerint
az emberi mitológia valójában a
legmélyebb valónk szimbolikus kifejezése. Valóságot ír le, azonban
nem szó szerint kell érteni, mert
nem az eszünknek, hanem a lelkünknek íródott. Ha ilyen formán
hallgatjuk László legendáit és életét, felsejlik előttünk egy igazságot
kutató, Istent kereső hadvezér és
király történeti képe, és az a vágy,
amelyet ez a király szimbolizál: egy
keresztény, bátor és hű “magyar
országot” (sic!).

Szent László füvének hívják. Ennek a fűnek a levele gyógyította
meg az összes katonát és a velük
tartó összes embert. Hadi tettei ha-

Szent László hősiessége valójában a mi eszményi hősiességünk.
Lefejtve a sejtett valóságig sem
kell szégyenkezni, mert László

lála után sem értek véget. A török
időkben, amikor Nagyvárad alá értek a muszlim hitű seregek, egy kis
magyar ellenálló csapat élén fel-

hús-vér ember volt: tévedett, bűnös volt, de küzdött, harcolt, és
kereste az igazságot. Nem véletlen
tehát, hogy ő lett a magyar katonák

bukkant egy lovag, akin nem fogott
nyíl, sem kard, sem ágyúgolyó, s
neki köszönhették az első győzedelmes védelmet. A monda szerint

védőszentje. Bátorsága, kitartása,
kemény, de igazságot szolgáltató
döntései ma is a magyarok és a
magyar katonák szíve mélyén lévő

az eközben végig üvegbúra alatt
őrzött Szent László lovasszobor
megizzadt, amely jeles bizonyítéka

akaratot kell, hogy felszítsa.
Markovics Milán Mór százados
katonalelkész
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A „ju” szó jelentése ’természetesnek lenni’, míg a „du”-é ’tökéletesített módszer’. Találó a magyar
cselgáncs elnevezés is, hiszen a
szóösszetétel első része, a csel
a személyiségre, a gáncs pedig
a fizikai képességekre, az erőre,
a gyorsaságra és az ügyességre utal. A judo alapja a tisztelet,
ezért az edzőteremben, a verseny
helyszínére való belépéskor a versenyzők meghajolnak, de térdelésben is üdvözölhetik egymást.
A judo alapítója Jigoro Kano

(1860-1938), aki szerette volna
újjáéleszteni a harcművészeteket
Japánban. Bízott benne, nagy
szolgálatot tesz a testmozgástól
elszokott japánoknak és más népeknek is.
1951-ben alakult meg az Európai Judo Szövetség, de a judo
csak az 1964-es tokiói olimpián
vált olimpiai sportággá. Mindeddig Magyarország egyetlen cselgáncs olimpiai bajnoka Kovács
Antal, aki 1992-ben Barcelonában
szerzett aranyat, majd 1993-ban
Hamiltonban világbajnoki címet.
Több mint egy évtizeddel később,

2005-ben Braun Ákos Kairóban
szintén világbajnok lett.
Gróf Szemere Miklós (1856-1919)
diplomata, országgyűlési képviselő 1906-ban Magyarországra hívta
Sasaki Kichisaburo mestert, hogy
judót oktasson. (1904. március
6-án gr. Szemere Miklós, a japán
eredetű judo magyarországi meghonosítója Tatán vendégeskedett
Esterházy Ferencnél. Megbeszéléseiken a lóversenyzés és lótenyésztés mellett a judóról is szó esett. Ezt
követően többször is vendégeskedett Esterházynál.)

Meghonosodik Tatán a cselgáncs
1980 tavaszán Stief Zoltán feketeöves és Szerencse László
segédedző vezetésével elkezdődtek az edzések Tatán, az akkori Dobi István Mezőgazdasági
Szakmunkásképző diáksportkörében. Rövidesen megszületett
az első kimagasló siker, hiszen
Kuhár Péter 1982. március 9-én
korosztályos magyar bajnokságot nyert. A sportág eredményességének is köszönhetően 1983.
augusztus 1-től a THAC átvette a
cselgáncsozókat és megalakította
szakosztályát. A versenyzők edzéseit továbbra is Stief Zoltán és
Szerencse László irányította. Ekkor a szakosztály versenyzője volt
Írtó Krisztián, Pintér András, Tóth
Miklós, Kuhár Péter, Neuberger
István, Paku Zoltán és Wojejwodics
Péter. Az edzések ekkor már a
Jávorka Sándor Mezőgazdasági

Szakközépiskola tornatermében
zajlottak. Ebben az időben az
egyik legeredményesebb versenyző Wojejwodics Péter volt, aki
1984-ben a 45 kg-os súlycsoportban serdülő magyar bajnokságot
nyert, az 52 kg-ban pedig Pintér
András szerzett ezüstérmet.
Három évvel a megalakulást követően a TAC Judo Szakosztálya
megyei rangsor versenyt rendezett kilenc dunántúli egyesület
több mint 180 tatamira lépő versenyzőjével (tatami=a küzdőtér
szőnyege, nélkülözhetetlen berendezése). A tét nem volt más, mint
az őszi országos bajnokságon
való indulás. A serdülők 35 kgos súlycsoportjában a tatai Kun
Szilárd és Kun Károly egymás között döntötte el az első hely sorsát, az előbbi győzelmével. A 68
kg-osok között pedig Kristóf Zsolt
nem talált legyőzőre. A serdülő
lányok között a kiváló technikával bíró szintén tatai Agócs Tímea

nyert. A legizgalmasabb összecsapásokat a fiú ifisták produkálták, a tatai Paku Zoltán többször
bemutatott „horogdobással” az
53 kg-osok között végzett az első
helyen. Stief Zoltán szerint „a fiú
gyors, erős, jó technikával rendelkezik, és minden adottsága megvan ahhoz, hogy a magyar bajnokságon dobogós helyen végezzen.”
A megyei cselgáncs versenyt a
résztvevők jól szervezettnek és
szakmai szempontból magas színvonalúnak értékelték, ennek köszönhetően a következő években
több versenyt is Tatán rendeztek.
1989-től a szakosztály vezetését és a vezetőedzői feladatokat
Pál Zoltán látta el olyan kiváló
szakmai háttérrel, mint Borkovics
Zoltán. Ez az időszak tekinthető
a tatai judo aranykorának, hiszen
sportolói folyamatosan jó eredményeket produkáltak. Szeles Viktor
tízszeres, Essősy Ákos kilencszeres magyar bajnok lett, Kun
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Szilárd pedig felnőtt országos bajnoki ezüst- és bronzérmet szerzett. Mindemellett nem szabad
megfeledkeznünk Ónody Beáta,
Vígh Anita és Hudák Attila kiváló
eredményeiről sem.
1998-ben Németh Ferenc lett
a szakosztályvezető, aki ezzel
párhuzamosan a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is
dolgozott. Szakmai vezetésével
ekkor Ónody Beáta, Szeles Viktor és Essősy Ákos korosztályos
válogatottak képviselték a tatai
szakosztályt. Szeles Viktor volt
az első tatai cselgáncsozó, aki a
szakosztályt két világversenyen is
– 1998-ban Caliban a junior VB-n
és Bukarestben a junior EB-n –
képviselte. A tatai judo mindmáig
legkiválóbb eredményét Ónody Beáta érte el, aki bronzérmet
szerzett a junior VB-n. 2004-ben a
szakosztályvezetői és vezetőedzői
feladatokat Essősy Ákos vette át,
majd rövidesen Maczkó Tamás
és Vágusz Krisztián, korábbi tatai
cselgáncsozók kezdeményezésére és segítségével megalakították
az Összefogás a Judo Sportért
Alapítványt.
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Megszűnés
2007-ben a városban és sportberkekben egyaránt nagy feltűnést keltett, hogy megszűnt a
THAC Judo Szakosztálya annak
ellenére, hogy a THAC elnöksége áttekintette a szakosztályok
helyzetét, és megállapította, hogy
„sokat várnak a junior világbajnoki
bronzérmes Ónody Beátától, aki
tagja a felnőtt és olimpiai válogatott keretnek is. De sikeres cselgáncsozó Tiborcz Lívia, Szerencse
Mónika és Tímea, Zách Balázs és
Ünnep Viktória is.”

A hosszú évekig tartó szüneteltetést követően a tatai cselgáncs
két korábbi válogatottja, Essősy
Ákos és Szeles Viktor, valamint a
Tatabányai Bányász színeiben magyar bajnoki címet szerző Staudt
Béla vezetésével újraindították a
judo oktatását Tatán. A TAC Elnöksége 2015. április 29-i ülésén
döntött a szakosztály megalakításáról és felvételéről. Essősy Ákos
ekkor így nyilatkozott: „A szakosztály újraindítására most érkezett el
a pillanat. Folyamatos, szisztematikus munkával szeretnénk felépíteni
a csapatot, amelyhez a szakmai,
anyagi és infrastrukturális feltételek is adottak Tatán. Aktív tagjai
akarunk lenni a judo társadalomnak. A minőségi szakmai munkára garancia a három edző, akik
kiemelt edzőként aktív szereplői
voltak a szövetség sportágfejlesztési programjának. Szakosztályunk
tagja a kétszeres magyar bajnok és
háromszoros diákolimpiai aranyérmes Galambos Bernadett, valamint
az országos bajnokságon és a diákolimpián is ezüstérmes Staudt
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Galambos Bernadett bronzérmet
nyert Győrben, a serdülő Európa
Kupán, amely nagyon kiemelkedő
teljesítménynek számít. A korábban a TAC színeiben induló, most
az Egyesült Államokban élő, Ónody Beáta aranyérmes lett a masters világbajnokságon.
Mindeközben a szakosztályvezetés a jövőn gondolkodik, szeretnének szakmailag és infrastrukturálisan is fejlődni, ezért teremépítésre
pályáztak a Magyar Judo Szövetségnél. A jelenlegi edzőtermüket
kinőtték, a továbbfejlődés lehetőségét csak egy nagyobb dojo
lenne képes biztosítani. A jövő
fejlődési iránya összhangban van

a város sportkoncepciójával és a
cselgáncsot mint olimpiai sportágat képviselők elképzeléseivel.
2017. október elején Pakson a
nemzetközi Atom-kupán hét országból több mint hétszáz versenyző lépett tatamira, köztük
a TAC-ot képviselő és a diák B
korcsoportban bronzérmet nyert
Hufnágel Balázs és a diák A-ban
második helyen végzett Kádár
Adrián. Utóbbi kiváló formáját mutatja, hogy a korosztályos magyar
bajnokságon is dobogós helyen
végzett, amelynek köszönhetően
esélyes, hogy bekerüljön a magyar válogatottba.
Szeles Viktor szerint már lát-
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Zétény.” Mindezen edzői gondolatokat erősítették, hogy a szakosztály a nagy hagyományokkal
bíró oroszlányi Bányász Kupán a
harmadik helyen végzett. Aztán
további bronzérmek is jöttek, hiszen az utánpótlás magyar bajnokságon Kádár Adrián a 35 kgos súlycsoportban bronzérmes
lett ugyanúgy, mint a felnőttek
III. osztályú magyar bajnokságán
Vágusz Zsolt.
A masters (masters = a korábban születettek kategóriája) korosztályban Essősy Ákos edző
továbbra sem talált legyőzőre,
Rohodi Máriusz pedig a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
A 2016-os év nagy szakmai sikereként említhető, hogy Essősy
Ákos, Szeles Viktor és Staudt Béla
a Nemzetközi Judo Szövetség
edzőtovábbképzésén sikeres vizsgát tett.
Az év vége a sportban is általában az értékelések időszaka,
így volt ez a TAC Judo Szakosztályánál is, ahol dojo (dojo=az
edzőterem elnevezése a japán
harcművészetekben. Szó szerinti fordításban „az út követése”)
avatással egybekötött ünnepséget tartottak, melyen díjazták a
szakosztály legeredményesebb
lány és fiú sportolóit, Galambos
Bernadettet és Staudt Zétényt. Az
értékelésen Essősy Ákos a következőket mondta: „Az egyesületnek
köszönhetően kiváló körülmények
között végezhetjük szakmai munkánkat. Példaértékű összefogással,
önerőből alakítottuk ki a dojot. Bízva a sportfejlesztési program lehetőségeiben, a jövőben is számítunk
szövetségünk támogatására is, ezzel összefüggésben több bíztató
visszajelzést is kaptunk.”
A következő év elején folytatódott a jól felkészített tatai cselgáncsozók eredményes szereplése.
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Asztalos Balázs verseny közben
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szanak a becsületesen végzett
munka eredményei, ugyanakkor
tudják, hogy a magyar bajnokságra kell kiemelten koncentrálni.
A szakosztály vezetése úgy látja,
hogy az igazi értékmérő versenyek a korcsoportos országos
bajnokságok. Reálisan két-három
bajnoki érem megszerzésére van
esély. A Török és Kádár testvérek,
Tamtam Gréti, Hufnágel Balázs,
Asztalos Balázs, Galambos Bernadett, valamint Tölgyesi Réka is
esélyes lehet az éremszerzésre.
Ha összegzést készítünk a szakosztály 2018. évi eredményeiről,
és csak a dobogós helyeket nézzük, eredményes évet mondhat
magáénak a tatai judo közösség.
Minden korosztályban kiemelkedő eredmények születtek, Ónody
Beáta a masters világbajnokságon 57 kg-ban ezüstérmes lett.
A hagyományos alkmaar-i Open
korosztályos kategóriájában Török Gergely első, Kádár Adrián
második, míg Török Péter és Asztalos Balázs harmadik helyen végzett. Szintén „éremesőt” hozott a
korosztályos magyar bajnokság,
melyen Török Eszter arany, hárman – Tamtam Gréti, Török Péter
és Galambos Bernadett – pedig
bronzéremmel térhettek haza,
míg a masters kategóriában Tamtam Lajos második, Essősy Ákos
harmadik lett. A szakosztályban
folyó szakmai munkát jól érzékelteti, hogy versenyzőik az országos bajnokságokon minden

kategóriában pontszerző helyen
végeztek.
A szakosztály vezetése 2019ben is további célként jelölte
meg a jelenlegi versenyzői bázis
megtartását, folyamatos fejlesztését és nem utolsó sorban a
versenyeztetést, amely eddig is
jó erőfelmérőnek számított. – Az
infrastrukturális körülmények jónak mondhatók a szakosztályban,
ugyanakkor gondolnunk kell a jövőre is, a növekvő versenyzői létszám indokolttá teszi egy nagyobb
és biztonságosabb küzdőtér létrehozását. Ezért is kezeljük kiemelten az ún. FORFA projektünket,
amelynek köszönhetően több mint
ötvenmillió forint támogatást sikerült elnyernünk Tata városának és
a TAC-nak. A beruházás szimbolikus jelentőségű, hiszen az átadása

egybeesne a tatai judo sport közel
negyvenéves sikertörténetével –
nyilatkozta Essősy Ákos szakosztályvezető. Majd hozzátette: – A
Tatai Kertvárosi Sport és Szabadidő Központ létrehozásával, az
önkormányzat tulajdonában lévő
FORFA épület (a korábbi Kertvárosi Általános Iskola) felújításával
az a célunk, hogy megteremtsük
a mindennapos testnevelés feltételeit a kistérségi óvodásoknak és
kisiskolásoknak, továbbá bővíteni
kívánjuk a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit. A fejlesztendő
épület közvetlen szomszédságában található a Kertvárosi Óvoda
közel hetven gyerekkel, valamint
a Szociális Alapellátó harminc felnőtt fogyatékkal élővel, de mellette van a Vakok Intézete is, így az
ott lakók mindennapos mozgása
is megoldhatóvá válna. A létrejövő központ több sportág befogadására is alkalmas lenne, továbbá
kiszolgálná a kistérség felmerülő igényeit, többek között a TAC
Judo Szakosztályának tevékenységét is az egyesület külső intézményeként. A tervezett beruházás
fedezetét a Magyar Judo Szövetség sportágfejlesztési programja
is támogatja.
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A Tatai Patrióta magazin az
elért sikerek mögötti munkáról
kérdezte a TAC Judo Szakosztályának edzőit.

Török Eszter lévén hosszú évek
után országos bajnoki címnek
örülhettünk. Galambos Bernadett
serdülő Európa Kupán állhatott
dobogóra. Ónody Beáta pedig a
masters világbajnokságon szerzett arany- és ezüstérmet. Újra
tatamira léphettek a tatai judósok
Tata hollandiai testvérvárosában,
Alkmaarban.
V.L.: Sokat számít az edzők
versenyzői múltja is, hiszen az
edző példakép is egyben.
E.Á.: Természetesen ránk is óriási hatást gyakorolt gyerekként,
amit az edzőinktől és csapattársainktól kaptunk. Bízom benne,
hogy hasonlóképpen jó hatással
tudunk lenni tanítványainkra most
és a jövőben is.
SZ.V.: Az eredményeket elsősorban létszámban és dobogós helyekben mérik, de nekünk sokkal
fontosabb, hogy embereket neveljünk. Azt szeretnénk, hogy a ránk
bízott gyerekek kitartó, szorgalmas, becsületes és embertársaikat tisztelő felnőtté váljanak. Ha
ezt sikerül elérnünk, akkor megérte a sok befektetett munka.
Befejező gondolatként álljanak itt
dr. Kovács Antal, a Magyar Judo
Szövetség szakmai alelnökének
szavai, melyek egy országos

sportvezető, olimpiai és világbajnok értékelésének is tekinthetők:
„Szakági stratégiánk szerint ott
érdemes fejleszteni, ahol évtizedes múltja van az utánpótlás-nevelésnek. Németh Ferenc, korábbi
szövetségi kapitány magas szintű
technikai alapokat tett le Tatán. Ezt
az iskolát képviselik korábbi tanítványai, Staudt Béla, Szeles Viktor
és Essősy Ákos edzők. A szakmai
munka ilyenformán biztosított a tatai műhelyben a jövőben is.”
Vámosi László
Források:
Körmendi Géza-Süttő Olivér: Sportegyesületek és sportélet TataTóvároson, 1910-1985. 77. o. Kiadó
a Tatai Atlétikai Club, 1987.
Dolgozók Lapja, 1986. február 18.
7.o.
Harangláb, Tatai Városkapu városi
újságok és a 24 ÓRA megyei napilap cikkei
www.tataiac.hu
www.judoinfo.hu
www.tata.hu
A Tatai AC Judo Szakosztályának
szakmai terve 2019-2022.
Essősy Ákos, Szeles Viktor és
Staudt Béla szóbeli közlései, fotóarchívuma, kéziratai és feljegyzései, valamint Domokos Attila fotói
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Vámosi László: Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni
manapság ahhoz, hogy valaki jó
cselgáncsozó legyen?
Essősy Ákos: A gyermekek teljesítménykésztetését elsősorban
az alakítja, milyen az edző motivációja. Ha az edző sikerkereső, nagyon valószínű, hogy a tanítvány
is azzá válik. Ismerjük tanítványaink adottságait, azoknak megfelelő feladatok vállalására bíztatjuk
őket. A versengést, ügyességet,
leleményességet kívánó helyzeteket részesítjük előnyben. Megtanítjuk őket megélni a sikert és
feldolgozni az esetleges kudarcélményt is.
Szeles Viktor: Amikor 2015ben visszatértünk Tatára, az volt
a célunk, hogy apró lépésekkel,
pontosan felépített terv szerint
haladjunk előre. Eddig minden
elvárásaink szerint alakul, eredmények, létszám és csapattá válás tekintetében is folyamatos a
fejlődés.
Staudt Béla: Edzőként azt tartom a legfontosabbnak, hogy a
nálunk sportoló gyerekek ne csak
fizikálisan, hanem mentálisan
is fejlődjenek. Egyéni sportolóként is legyenek csapatjátékosok, nagy közösséget alkossunk,
ahová jó eljönni, mert mindenki
jól érzi magát. Mind a versenyek,
mind az edzőtáborok és edzések
eszközök, amelyek hozzá segítenek ezen célok eléréséhez.”
V.L.: Az eredmények is igazolják mindezt...
SZ.V.: Igen, eddig minden évben
volt magyar bajnoki érmesünk, sőt

MESTERSÉGEM CÍMERE

rtékteremt k
Legtöbben a városban a Kossuth tér 16. szám alatti
ingatlanberuházásról ismerik a Taigetosz Kft. nevét,
ám a vállalkozás már komolyan letette névjegyét a
gépiparban, többek között hosszú éveken keresztül
egy német villamosmotor gyártó cég termékeinek
kizárólagos magyarországi forgalmazója volt, és
mindmáig a MOL egyik partnere. Legányi Petrát, a
családi mikrovállalkozás ügyvezetőjét kérdeztük a cég
ingatlanfejlesztéseiről, amelyekkel jelentősen hozzájárulnak a város fejlődéséhez.

Mikor jött létre a családi vállalkozás?
Gépészmérnök szüleim alapították
1991-ben, mai napig ők a tulajdonosok. Ma már én is és a szintén
gépészmérnök férjem, valamint a
sógorom is a cégben dolgozunk.
Sokáig kizárólag a gépiparban tevékenykedett a vállalkozás, de ma már
az ingatlanberuházás a fő profilunk
a sok egyéb mellett. Természetesen
a gépészeti vonalat sem hanyagoltuk el, az elmúlt évben három komoly tanulmányt is készítettünk a
MOL-nak az ipari hűtéstechnika területén.
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Miért döntettek úgy, hogy az ingatlanfejlesztés irányába mennek
el?
Férjemnek komoly építőipari tapasztalata és kapcsolatrendszere
volt, korábban társasházak és csarnokok teljes építkezését vezényelte
le. A cégnek pedig volt befektetni
való tőkéje a gépiparban eltöltött
húsz év eredményeképp. Szóval
minden feltétel adott volt, hogy biztonsággal, hitel nélkül bele merjünk
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vágni az ingatlanfejlesztésbe, nem
beszélve a kedvező gazdasági helyzetről és a megnövekedett keresletről.
Mennyire volt tudatos döntés a
Kossuth téri beruházásuk? Kész
tervekkel várták-e, mikor kezdi el
az önkormányzat a városközpont
rehabilitációját?
Óriási szerencsénk volt. Amikor
megvettük a telket, nem tudtuk,
hogy lassan elindul a tér felújítása
is. Bejelentkeztünk Polgármester úrhoz, bemutatkoztunk, és elmondtuk,
mit tervezünk. Nagyon pozitív volt a
fogadtatás. Utána is sok segítséget
kaptunk az önkormányzattól, hogy
a tér megújulásával párhuzamosan
tudjuk építeni húsz lakásos társasházunkat.
A Kossuth tér szép példája annak,
miképpen tud a város magánvállalkozásokkal összefogva teljesen megújítani egy negyedet.
Külön-külön nem is működik. Az
önkormányzat beruházásai komoly
motiváló erővel bírnak. Szükség van
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Min dolgoznak jelenleg?
Nyolc lakásos társasházat építünk
a Fazekas utca 43. alatt, amelynek
bejárata a Szent Kereszt Plébániatemplomra néz. Az itt épülő lakások nagy része száz négyzetméter
feletti lesz, nagyobbak, mint az átlagos társasháziak. Már mind elkelt,
elsősorban tataiak vásároltak saját
használatra. Örömmel látjuk, hogy
egyre több beruházás folyik a környéken, egyre többen költöznek ide,
és hamarosan a templom felújítása
is elindul. Valóban igazi városközpont születik, amely reméljük, megtelik élettel.
Hol tartanak a Fazekas utcai beruházásban?
Már a véghajrában vagyunk, június
végén kell kulcsrakészen átadnunk
a lakásokat.
Mennyi idő alatt keltek el a lakások?
Érdekes, hogy mindkét társasházban sokkal több lakás kelt el
december végén és tavasszal. Előfordult, hogy három hét alatt négy
szerződést írtunk alá, aztán negyed
évig nem történt semmi.
Minek tudható be ez?
Decemberben már látják a vállalkozók az az évi eredményt, és tudnak előre tervezni. Tavasszal pedig
az óvoda- és iskolaválasztás ideje
van, amely fontos tényező a gyerekes családok ingatlanvásárlásában.

Egyszerre egy ingatlanberuházási
projekten dolgoznak?
Igen, mert szeretjük 100%-osan
kiszolgálni ügyfeleinket. Lakásaink nem standardizáltak, mindegyik egyedi, ugyanis sok mindenben szabad választási lehetőséget
adunk a vevőknek. Ezáltal sokkal
többet foglalkozunk eggyel, mint
azok a kivitelezők, akik ötven-száz
lakást építenek egyszerre. Emellett
folyamatosan kapunk egyéb megbízásokat a gépiparban.
Belekezdenek-e újabb ingatlanfejlesztési projektbe az átadás
után?
Keressük az újabb lehetőséget a
városban. Olyan helyre szeretnénk
építeni, amely nekünk is tetszik,
és ahol különlegesebb, magasabb
színvonalú ingatlanokat valósíthatunk meg. Energiatakarékos, okos
otthonokban is gondolkozunk. Magyarországon már léteznek ilyen
beruházások, egyre nagyobb az
érdeklődés irántuk. Biztos vagyok
benne, hogy Tatán is lenne rá igény.
Mire van leginkább kereslet jelenleg az ingatlanpiacon?
Attól függ, saját magának keres
valaki otthont, vagy befektetés céljából. Utóbbi esetében kisebb, könynyen kiadható lakásokat preferálnak
megfelelő ár-érték aránnyal. Saját
használatra pedig nagyobb ingatlanokat keresnek, és a választásban
fontos szerepet játszik az óvoda, iskola, bolt, játszótér stb. közelsége.
Minden befektető eldöntheti, melyik
célcsoportot szolgálja ki, egyszerre
ugyanis nehéz megfelelni a különböző elvárásoknak.
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rájuk, hogy a magánfejlesztések is
elkezdődjenek egy adott városrészen.
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Ki az Önök célcsoportja? Mekkora lakásokat építenek?

Mekkora a verseny a beruházók
között?

Először általában telket választunk:
ha látunk benne fantáziát, értékteremtési lehetőséget, akkor megvesszük. A Kossuth tér 16. szám
alatt húsz kisebb lakást építettünk,
mert arra volt alkalmas a terület. A
Fazekas utcában kicsi lett volna a
tér több kisebbnek, míg a megvalósított nyolc nagyobb lakást kényelmesen lehet majd használni. Kicsi
ékszerdoboz lesz a város szívében.

Amikor elkezdtük a Kossuth téri
projektet, nemigen volt más magánberuházás a városközpontban. Amikor fellendült az építőipar a kedvező
gazdasági helyzetnek, illetve az Áfa
könnyítésnek és a CSOK bevezetésének köszönhetően, akkor megszaporodtak az ilyen jellegű beruházások. Tatán nincs túlzott verseny,
mivel a kínálat arányos a kereslettel.
Sok beruházást végző vállalkozással sikerült jó viszonyt kialakítanunk,
kölcsönösen segítjük egymást.

Változott-e az elmúlt években a
vásárlók igénye, ízlése?
Mindig más a divat. A vásárlók ismerik a legújabb trendeket, sokan
hoznak belsőépítészt, és választanak drágább anyagokat, nagyon
szép lakások születnek. Sőt, arra
is kíváncsiak, milyen építőipari
anyagokat használunk az építkezés
során, milyen színvonalú lesz műszakilag a ház, milyen lesz a külső
megjelenése. Ennek örülünk, mert
így látják, mennyivel magasabb minőséget nyújtunk egy átlagos költségvetésű beruházáshoz képest.
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Milyen elvárásaik vannak az építésszel szemben?
Mindkét
beruházás
Markos
Anikó építészmérnök tervei alapján
készült. Először megnézte az adott
telket, majd megpróbálta tömegében elhelyezni rajta az épületet az
építési szabályoknak megfelelően.
Ezután összeült a család, és Anikóval együtt alakítgattuk az elképzeléseket, amelyből végül megszületett
az engedélyezési terv. Tulajdonképpen a telek adottságaiból indulunk
ki, az határozza meg, mit lehet oda
építeni.
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Mennyire tudják tartani a határidőket?
Sok alvállalkozóval dolgozunk.
Tapasztalataink szerint így jóval
magasabb színvonalú munkát kapunk. Komoly szervezést igényel,
hogy megfelelő ütemben haladjon a
munka, de ha a szakember is tudja
előre, mikor kell jönnie, akkor nincs
probléma. Ennek köszönhetően
tartani tudjuk a vevőknek igért határidőket.
Meddig tart még az ingatlanpiaci
bumm?
Lefelé már nem fognak menni az
árak. Meddig emelkednek még?
Nem tudjuk, de szerintem még nem
értük el a végét. Az új lakás kínálat
– a jelenlegi beruházások számához képest – várhatóan csökkenni
fog az 5%-os ÁFA kivezetése miatt.
Kérdés, hogyan reagál majd a kereslet az ebből adódó drágulásra,
illetve lesznek-e további beruházás
serkentő intézkedések a kormány
részéről.
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Taigetosz Kft.
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Mit együnk és mit gyűjtsünk nyáron
Tanácsok Rózsika nénitől
Farkasné Mann Rózsa gyógynövénykertje tizenöt esztendeje nyitotta meg kapuit a
baji Szőlőhegyen, azóta egyre többen fedezik fel. A kertben 146 féle gyógynövény
található. Rózsika néni örömmel segít bárkinek, akinek tanácsra van szüksége,
vagy aki valamilyen bajára keres természetes gyógyírt. Ezúttal megosztja velünk,
milyen gyümölcsöt fogyasszunk, és milyen gyógynövényt gyűjtsünk nyár elején.

Az eper az egyik legkedveltebb és – a benne
található vitaminok és ásványi anyagok miatt – a
legegészségesebb kora nyári csemege. Különösen jó forrása a C-vitaminnak és a mangánnak,
de jelentős mennyiségű rost, jód, kálium, biotin,
magnézium és B6-vitamin is található benne. Vértisztító hatású, remek kiegészítője a méregtelenítő kúráknak. Serkenti a vérkeringést, karbantartja
a vérnyomást. Köszvényre és reumára is kiváló.
Vizelethajtó hatása miatt nagy segítség vesebántalmakra. Befolyásolja a bélműködést, ezért
székrekedést is gyógyíthatunk vele. Magas antioxidáns-tartalma miatt nemcsak bizonyos megbetegedések megelőzésére jó, hanem az öregedést
is lassítja, sőt daganatos betegségeknél is segít.
Erőteljes gyulladáscsökkentő hatása is van, még
a napégett bőrnek is igazi hűsítő. Már az ókori rómaiak is használták bőrápolásra. Önmagában a zsíros, pattanásos bőr kezelésére ajánlott,
mézzel, tejföllel és tejszínnel elkeverve pedig a
normál és száraz bőr számára készíthető belőle
bőrfiatalító arcpakolás. Gyermeket tervezőknek,
kismamáknak magas folsavtartalma miatt ajánlott. Elsősorban kiskert tulajdonosoktól vásároljunk, és részesítsük előnyben a szabadon termesztetteket. Legjobb nyersen, frissen fogyasztani, miután alaposan megmostuk. Mivel nem igazán bírja a tárolást, hűtőben sem, néhány napon
belül együk meg! Fogyaszthatjuk turmixként is,
például banánnal és frissen facsart narancslével
vagy szűrt almalével összerázva, de tejes turmixhoz, joghurthoz is adhatjuk. Gyümölcssalátákhoz
is kiváló, de főzhetünk belőle lekvárt vagy dzsemet is. Süteményekbe, tortákba, pudingokba is
tehetjük – akár csak díszítésként.
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Eper

ESZEM-ISZOM

Cseresznye
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Július második felében már érik sokak kedvence, a cseresznye. Rengeteg olyan tulajdonsága van, amely jótékony hatással van szervezetünkre. Mivel közel 80%-a víz, kiváló vese- és vértisztító. Csökkenti a
vér húgysavszintjét, ezért az ízületi megbetegedések megelőzésében
is bizonyított a hatása. Enyhíti a reumatikus panaszokat, és segít a
cukorbetegségben szenvedőknek. Kiváló a fogak és a csontok fejlődésére. Magas vastartalma miatt vérszegénység ellen is segít. Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású. Már a népgyógyászatban
is használták, összenyomkodták, rátették a fájós ízületre, vesére, majd
lepedővel betekerték. Használjuk ma is, fedjük be vele a fájdalmas testrészt, és tekerjük be folpackkal, már fél óra után érezhető jótékony
hatása. Rendszeres fogyasztásával nem csak egészségünket, de szépségünket is tovább megőrizhetjük,
ugyanis ezek a vitaminok kiváló antioxidánsok, és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy bőrünk fiatal, ránctalan és finom tapintású maradjon. A C-vitamin emellett elősegíti a kollagén képződését is, ami szintén sokat
számít bőrünk fiatalságának megőrzésében. Fontos, hogy alaposan mossuk meg fogyasztás előtt, és hogy,
két maréknál többet ne együnk egyszerre, mert könnyen felfújódunk tőle. Inkább naponta többször fogyaszszunk belőle kisebb adagot. Az eperhez hasonlóan fogyaszthatjuk turmixként, tehetjük gyümölcssalátába,
süteménybe, pudingba, főzhetünk belőle lekvárt vagy eltehetjük kompótnak.

56

Cickafark

Pásztortáska

A júniustól késő őszig virágzó gyógynövény rengeteg
csersavat, gyantát, gyümölcssavat és ásványi anyagot tartalmaz. Már az ókorban használták (a virágok összetört
magjait)
sebfertőtlenítésre,
gyulladásra, ugyanis seböszszehúzó, sebgyógyító, illetve
gyulladáscsökkentő hatású.
Akhilleusz virágának is nevezik, ugyanis ezzel kezelték a trójai hős sarkát,
ahol eltalálta a nyílvessző, hogy összeforrjon a
sebe. A cickafark serkenti az epeváladék termelést. Jótékony hatással van a görcsölő izmokra.
Segíti a női szervek ellazulását. Serkenti a gyomor- és bélmozgást, az anyagcsere működését,
de még vértódulás, illetve magas vérnyomás kezelésére is jó. Elsősorban mezőn gyűjtsük, ahol
sok napfény éri. Várjuk meg, míg elég nagyra nő
(50-80 cm), és csak utána szedjük le. Akár naponta fogyaszthatjuk. Nemcsak teát, hanem pakolást is készíthetünk belőle, forrázatában pedig
lábunkat is áztathatjuk (három-négy evőkanál cickafarkot forrázzunk le egy liter vízzel). Már tíz-tizenöt perc után megkönnyebbül a fáradt végtag.
Leveleit nyersen salátában is fogyaszthatjuk július
végén, amikor még nem fejlődött ki a virága.

A pásztortáska, más néven gezemice táska formájú terméséről kapta nevét. A világon sokfelé
megtalálható, gyakran találkozhatunk vele útszélek, vasúti töltések mellett, mezőkön és természetesen a kertekben. Leginkább vérzéscsillapító hatása miatt ismert. Régen minden pásztor a
táskájában hordta, ha a bárány megsérült, ezzel
állították el a vérzést. Virágos, leveles szárának
felső részét gyűjtsük nyár elején. Szárítsuk meg,
morzsoljuk össze, és tegyük közvetlenül a sebre.
Szeszt is készíthetünk belőle. Vágjuk apró darabokra, és rakjuk 40%-os konyakba vagy jobb minőségű
borba. 10-15 napig hagyjuk
érlelődni. Hidegen is sajtolhatjuk, tegyük olajba (pl.
kukoricacsíra olajba), így tovább fokozhatjuk gyógyhatását. Rakjuk ki a napra, majd
15-20 nap után, amikor elkezd fakulni, szűrjük le. Az elkészített szeszes vagy olajos
masszát erősítsük fel folpackkal a fájó, duzzadt testrészre
naponta többször félórára.
Még sérvet is gyógyíthatunk
vele, akár már egy hónap alatt
elmulasztja a duzzanatot.
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Búzavirág – pipacs

Ragadós galaj

A
búzavirág és a
pipacs májustól júliusig
beborítja a
szántókat és
a gabonaföldeket. Mindkét gyógynövénynek a
virágját gyűjtsük. Figyeljünk arra, hogy külön szárítsuk meg a
két növényt, és csak utána keverjük össze. A búzavirág és a pipacs együtt gyors segítség a fáradt,
gyulladt szemre, sőt még kötőhártya-gyulladás
kezelésére is kiváló. Rózsaszirom hozzáadásával
pedig tovább fokozhatjuk a gyógyhatást. Forrázzuk
le az összekevert, összenyomkodott növényeket.
Majd tegyük steril gézre, és helyezzük a szemre.
Folpackkal takarjuk be, majd helyezzünk rá puha
ruhát. 20 percig hagyjuk a szemünkön, közben pihenjünk.

Hegyoldalakon, cserjésekben, akácosokban,
árokpartokban előforduló gyakori évelő növény.
Virágzása júniustól szeptemberig tart. Gyűjtéskor
azonnal fosszuk meg gyökerétől, vágjuk fel egycentis darabokra. Teaként vértisztító és vizelethajtó hatású, serkenti a nyirokkeringést. Külsőleg
ödémák, duzzanatok kezelésére használhatjuk.
Készítsünk belőle sűrű teát (4 evőkanál gyógynövényt 6 dl vízzel forrázunk le), mártsuk bele a gézt
vagy lepedőt, és tekerjük be vele a fájó testrészt.
Egy éjszaka alatt leviszi a duzzanatot. Duzzadt
pajzsmirigy problémákra is kiváló, borogassuk
vele torkunkat.

Szöszös ökörfarkkóró

Rózsika nénit minden pénteken 16 órától 18 óráig megtaláljuk a Forrás Bevásárló Közösség termelői
piacán a Jávokra iskolában, ahol vásárolhatunk tőle gyógyteákat, és tanácsot is kérhetünk. Gyógynövénykertjébe is ellátogathatunk, ahol nyáron tanfolyamokkal, kiállításokkal, művészeti- és gyerekprogramokkal is várja az érdeklődőket.
Pállné Bodonovich Ágnes
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Kecses, sudár, aranysárga virágokkal rendelkezik, már a középkorban is ismert és megbecsült gyógynövény volt. Egész Magyarországon
megtalálható, vadon terem, elsősorban ritkás tölgyesekben, legelőkön,
száraz gyomtársulásokban fordul elő. A laza homoktalajok növénye,
fényigényes és szárazságtűrő. A növény legértékesebb része a virága, amely júniustól augusztusig folyamatosan nyílik. Akár mindennap
gyűjthetjük, mert másnapra újra kinyílik. Köptető, hurutoldó, köhögéscsillapító, ezért elsősorban meghűléses betegségek, garat- és gégehurut, valamint a felső légutak gyulladásainak gyógyítására alkalmas,
de külsőleg sebek kezelésére is ajánlott. Mivel a leszedett, friss virágok
nagyon érzékenyek, hamar megbarnulnak, azonnal szárítsuk meg vékony rétegben kiterítve. Nemcsak teát, hanem olajos kivonatot is készíthetünk belőle: tegyünk egy üvegbe
kukoricaolajat, és adjuk hozzá a gyógynövényt. Mindennap nyomkodjuk meg egy kicsit, hogy jobban oldódjon benne a virág. Ha már fátyolossá vált, keverjük össze turmixgépben, majd öntsük vissza az üvegbe.
Két-három nap után szűrjük le, majd tároljuk hűtőben. Steril gézzel kenjük be a sebet vagy a gyulladt arcüreget, torkot, fültőmirigyet.

