Tisztelt Olvasók, kedves Tataiak!
Azt a megtisztelő felkérést kaptam a Tatai Patrióta
főszerkesztőjétől, hogy új megbízatásom apropóján köszöntsem a magazin olvasóközönségét, s néhány sorban megfogalmazzam, mit jelent nekem szülővárosom.
Örömmel tettem eleget a megkeresésnek, mivel alpolgármesterként lényegesnek tartom, hogy megismertethessem a tataiakkal a számomra fontos értékeket. Bízom abban, hogy az Olvasók közül sokan találnak majd
kapcsolódást az általam leírtakhoz.
Akik jártak már városunkban, s különösen, akik itt
élnek, vallják: Tata egy ékszerdoboz. Úgy vélem, ez a
gondolat igen nagy kifejezőerővel írja le azt a különleges kapcsolatot, amely a tataiakat lakóhelyükhöz fűzi,
hiszen az ékszerdobozban legféltettebb, legértékesebb, legbecsesebb tárgyainkat gyűjtjük össze, majd
arra használjuk őket, hogy csillogásuk, szépségük által
elkápráztassunk másokat is. Most arra hívom a Tatai
Patrióta Olvasóit, hogy pillantsanak be az én személyes
tatai ékszerdobozomba.
Ha lehunyom a szemem, magam előtt látom azt a
rendkívül sokszínű természeti környezetet és élővilágot,
amely már évezredekkel ezelőtt is ide vonzotta, illetve
itt tartotta az emberi közösségek tagjait. Felvillannak
előttem az Öreg-tó partján lefutott körök, s felidéződik
bennem a természettel való „együtt lélegzés”, a mozgás ritmusa által nyújtott befelé fordulás élménye, amely
fontos részévé vált identitásomnak, s most is a biztonságot jelenti nekem. A mai napig, ha megnyugvásra
vágyom, gondolatban ide vonulok vissza, magamba
szívom az Öreg-tó vidékének nedves levegőjét, látom,
ahogy közeledem a várhoz, s tudom, hogy Tatához mindig visszatérhetek, itt otthon vagyok.
Személyiségem alakulása, formálódása szempontjából rendkívüli jelentőségűnek tartom a tatai iskolákban
eltöltött éveimet, a zeneiskolában muzsikálással töltött
órákat. Tanáraim egy-egy mondata, bölcs meglátása
máig elkísér; az általuk teremtett családias hangulatra
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és nekem szentelt figyelmükre mindig hálás szívvel gondolok vissza. Magamban hordozom a tatai kórusokban
való közös éneklés, a próbákon, fellépéséken és utazásokon együtt töltött idő élményét, élénken él bennem a
városi rendezvényeken elmondott költemények sora, a
megannyi esküvőn való közreműködés és a Gútay Magdi
néni által irányított színjátszókör előadásai.
Korunk meghatározó élménye a folytonos változás és
az ehhez való alkalmazkodás kényszere. Világunk minden tekintetben felgyorsult és kitágult, s úgy tűnhet – különösen a fiatal nemzedék tagjainak – nehéz megtalálni
a biztonságot nyújtó fogódzókat. Tata esetében azonban megfelelő tájékozódási pontot jelentenek a gazdag
történelmi múlt értékei, azon személyek és csoportok
tevékenysége, akik valamilyen formában olyat adtak
szűkebb és tágabb pátriánknak, melyre az itt élő közösség minden generációja méltán lehet büszke. Épp
ezért fontosnak tartom, hogy számba vegyük őket, s
alpolgármesterségem idején törekedni fogok arra, hogy
méltó elismerésben részesülve minél inkább a tatai azonosságtudat részévé váljanak. Célom, hogy a tataiak
ismerjék és elismerjék városunk kiemelkedő személyiségeit, akik munkájuk gyümölcsével nemzedékek sorát
ajándékozták meg.
Mindazt jelenti tehát nekem Tata, ami az életet széppé és tartalmassá teheti. Márai Sándor gondolataival
élve: „a szülőváros (…) nem templomtorony és nem tér
szökőkúttal, s virágzó kereskedelem és ipar; a szülőváros egy kapualj, ahol először gondoltál valamire, pad,
amelyen ültél és nem értettél valamit, pillanat a folyóvíz
alatt, mikor valamilyen régi létezés emlékébe szédültél vissza; simára csiszolt kavics, melyet megtalálsz a
régi asztalfiókban, s már nem tudod, mit akartál vele;
a hittantanár kalapja, melyen barna folt éktelenkedett,
szorongás egy történelemóra előtt, különös játékok,
melyeket senki nem ért (…), tárgy egy ember kezében,
hang, amit éjjel hallasz a nyitott ablakon át, és nem tudod elfelejteni.”
Így vagyok ezzel én is. Azt hiszem, kisebb és nagyobb
jelentőségű életeseményekből, illatokból, hangulatokból áll össze, mit is jelent tatainak lenni. Kívánom a
kedves Olvasóknak, hogy hozzám hasonlóan kellemes,
szép élményben lehessen részük, amikor átgondolják,
mit rejt Önök számára a mi ékszerdobozunk, Tata.
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A 2019. október 13-án tartott helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek általános választásán
Michl József polgármester
ismét elnyerte a választók
bizalmát, az elkövetkezendő
öt évben is ő vezeti a várost.
A képviselő-testületben
továbbra is a Fidesz –
Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata
Néppárt képviselői vannak
többségben, ugyanis a nyolc
egyéni választókerületből
hétben a pártszövetség
jelöltjei győzedelmeskedtek.
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Az 01. sz. választókerületben
Viczenáné Czégény Ágnes, a
02. sz. választókerületben Kovács
Attila, a 03. sz. választókerületben
Purgel Zoltán, a 04. sz. választókerületben Robozné Schőnfeld
Zsuzsanna, az 05. sz. választókerületben Horváthy Lóránt, a 06. sz.
választókerületben Boglári Zoltán,
a 08. sz. választókerületben
dr. Varga András nyert, mindegyikőjük a Fidesz – Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjeként
indult. Egyedül a 07. sz. választó-
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kerületben győzött ellenzéki jelölt,
a Demokratikus Koalíció, a Jobbik
Magyarországért Mozgalom, a
Magyar Szocialista Párt és a
Momentum Mozgalom színeiben
induló dr. Popovics Judit. Kompenzációs listáról a Demokratikus
Koalíció, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom, a Magyar Szocialista
Párt és a Momentum Mozgalom
három közös jelöltje került még
be a testületbe, Horváth László,
Gyűrüs Károly és Gerébi Ákos.
A képviselő-testület október 25-én
tartotta ünnepélyes alakuló ülé-

sét, amelyen a polgármester
helyettesítésére és munkájának
segítésére két alpolgármestert
választottak. Társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 03. sz.
választókerületben mandátumot
szerzett Purgel Zoltánt szavazták
meg, aki már az elmúlt években
is önkormányzati képviselőként
dolgozott, emellett pedig a Tatai
Atlétikai Club elnökségi tagja volt. Az elkövetkezendő ciklusban elsősorban a városüzemeltetés és a sport területén
tevékenykedik. Főállású alpolgármesternek Rigó Balázs történészt, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskolájának
hallgatóját választották meg, aki –
mivel nem rendelkezik képviselői
mandátummal – csak tanácskozási
joggal vehet részt a testület ülésein,
az egyes napirendi pontokról nem
szavazhat.
Az alakuló ülésen a testület
Kovács Attilát társadalmi-esélyegyenlőségi tanácsnokká választotta. A jövőben a felzárkóztatás
és esélyegyenlőség területén dolgozik majd a családokért. A képviselő egyébként tizenhárom éve
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A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.
október 13-i választásának napján sor került a nemzetiségi
önkormányzati képviselők általános választására is, melynek
eredményeként Tatán ismételten
megalakult a lengyel és a német
nemzetiségi önkormányzat, előbbi
október 30-án, utóbbi november
5-én tartotta alakuló ülését. Mindkét önkormányzat három fős. A
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
elnöke Bros Stanislaw Wojciechné,

elnökhelyettese Murányi Janek,
tagja Gombás József. Míg a Tatai
Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének elnöke
Schmidt Mónika, elnökhelyettese
dr. Schmidtmayer Richárd, tagja
pedig Stegmayer György.
Gratulálunk a megválasztott tisztségviselőknek, munkájukhoz sok
sikert és jó egészséget kívánunk!
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Domokos Attila
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tagja a testületnek, korábban a
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
vezetője volt.
Az ülésen a képviselők arról is
döntöttek, hogy a testület munkáját továbbra is két állandó,
Humán és Ügyrendi Bizottság, valamint Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság segíti. A törvényi előírások alapján megválasztották a
tagokat, többségük a képviselők
közül került ki, kisebbik hányaduk
olyan szakember, aki szaktudásával segíteni tudja a döntéshozatalt. A Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság elnöke Boglári Zoltán,
elnökhelyettese Viczenáné Czégény
Ágnes lett. A bizottságban képviselőként Gerébi Ákos, dr. Popovics
Judit és Horváthy Lóránt, külsős
tagként Gönczy Mihály, Grépály
András Zoltán, Musitz László és
dr. Szabó Gábor dolgozik majd. A
Humán és Ügyrendi Bizottság elnökének dr. Varga Andrást, elnökhelyettesének Robozné Schőnfeld
Zsuzsannát választották. A bizottságban képviselőként Gyűrüs
Károly, Horváth László és Kovács
Attila, külsős tagként pedig Kaszál
József, Magó Ottó, Magyar Balázs
és Szerencsi Richárd kapott helyet.
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Jó ütemben haladnak a tatai Esterházy-kastély felújítási munkái. A sárgából időközben
fehérbe öltöztetett épület műszaki átadása megtörtént, jelenleg tartalommal töltik fel a
tereket a szakemberek, akik a tervezett kiállítások és az enteriőr berendezésén dolgoznak ezekben a hónapokban. 2020-ban már hosszú sétákra indulhatunk az épület falai
között, bepillantást nyerhetünk a főúri családok mindennapi életébe és a diplomácia
történetébe.
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A Nemzeti Kastélyprogram és
Nemzeti Várprogram keretében
2018 tavaszán kezdődtek meg a
helyszínen a munkák, a kastély turisztikai fejlesztésének alapkőletételi
ünnepségét március végén rendezték. Az eseményen Dr. Virág Zsolt,
a Nemzeti Kastélyprogram és a
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Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos mutatta
be a fejlesztéseket, amelyek 1,5 milliárd forintos európai uniós és több
mint 824 millió forintos hazai forrásból valósulnak meg. A program
célja, hogy a műemlék-helyreállítás
és az örökségmegőrzés alapvető

Michl József polgármester, dr. Kórósi Emőke jegyző, Borsody Kinga, a Nemzeti
Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF) operatív igazgatója, Töklincz Piroska,
a NÖF vezérigazgatója, dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti
Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos és Kövesdi Mónika művészettörténész, a kastélyban készülő kiállítások kurátora

szempontjai mellett egységes, Európában is egyedülálló, jól értékesíthető turisztikai termékcsomag valósuljon meg. Dr. Virág Zsolt a munkák
megkezdésekor elmondta: – A
teljes hazai kastély- és várprogram
fontos célja az épületek szellemi újjászületése is: fizikai rehabilitációjuk
mellett olyan közösségi és kulturális
terek kerülnek kialakításra, amelyek
különböző kulturális programokat
kínálnak a látogatóknak. A komplex funkciót betöltő, többféle bevételi forrásra támaszkodó épületek
egységes rendszerbe foglalt láncot
alkotnak majd nyugat-európai színvonalú turisztikai desztinációként.
A teljes országos program 40 milliárd forintos uniós és 17 milliárd forintos hazai költségvetési forrásból,
összesen 57 milliárd forintból valósul meg, amely során 39 műemlék
– 20 kastély és 19 vár – újul meg,
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vel ismerteti majd meg a látogatókat
az egykori lakók életével. Az újjászületett terek felidézik az egykori
termek, lakosztályok eredeti funkcióját, berendezéseit. A földszint két
egykori nagyszalonja közösségi
térré alakul kávézóval és rendezvényeknek otthont adó helyszínnel,
amely kisebb magán- és vállalati
összejövetelek, esküvők megtartására is alkalmas lesz.
A fejlesztés építőipari része 2019
őszére tehát elkészült, s a műszaki
átadás-átvételt követően elindulhatott a projekt második nagy fázisa,
a kiállítás tartalommal való megtöltése. Ennek érdekében eszköz,
bútor és műtárgy beszerzések,
restaurálások vannak folyamatban,
melyeknek köszönhetően a berendezett tér olyan élményt nyújt
majd, amely nem csupán az épített örökséget mutatja be, hanem
annak szellemiségét is. Kövesdi
Mónika művészettörténész, az
Esterházy-kastélyban készülő kiállítások kurátora elmondta: – A
kastély belső tartalma alapvetően a
család és az épület történetéről szól
majd, de úgy, hogy a látogató egy
percig sem fogja azt érezni, hogy
kiállítás veszi körül, egyszerűen belesétál a történelembe. Egy meglepetésekkel, látvánnyal, képekkel és
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hogy adottságaikhoz méltó módon
feleljenek meg a mai kor turisztikai
igényeinek. Térségünkben a fejlesztés – Tatán kívül – érinti a majki
kamalduli remeteséget, Bajnán a
Sándor-Metternich-kastélyt, valamint
a Várgesztesi várat.
A projekt nyomán a tatai kastélyegyüttes főépülete születik újjá,
amelyet néhány, az ún. kiskastély
déli szárnyában elhelyezett kiszolgáló funkció tesz teljessé. A gépészeti és elektromos rendszer
cseréje, valamint a födémek és a
falazatok megerősítése megtörtént,
s az eredeti állapotnak megfelelően
állítják helyre a belső udvart is. A
munkálatok során több eredeti épülettartozék, például a főépület első
szintjén lévő barokk parketta burkolatának vagy a falfestéseknek a restaurálása is lezajlott már. Az eredeti értékes elemek további védelmét
a tetőhéjazat javítása, cseréje, az
épületek szigetelése és a vakolat
műemlékvédelmi szempontoknak
megfelelő helyreállítása biztosítja.
A helyszínre tervezett kiállítás
hangsúlyos eleme a főúri életforma
bemutatása, amely a kastély főépületének tematikailag három, egymástól jól elkülönülő részén (női,
gyermek, férfi életforma) átvezetve,
gazdag kiállítási tartalom segítségé-
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tárgyakkal megtöltött térben sétálhat végig modern technikai eszközök segítségével. Egyes terekben
a főúri lakosztályok jelennek meg
a szemünk előtt, míg más termekben inkább a kiállítási tartalom kerül előtérbe. A fényűző, eredeti, régi
tárgyak jól megférnek majd korunk
technikájával, hiszen a kastélyban
lesznek filmvetítések vagy olyan
„okosfelületek” is, amelyeken magunk válogathatunk a tartalmak,
információk között.
És amíg a munkák folynak a kastély falai között, Kövesdi Mónika segítségével tegyünk egy képzeletbeli,
előzetes sétát a megújult épületben.
Az emeleti, zöld burkolatos nagy
ebédlőben már restaurálták a menynyezetet, a parkettát, valamint a falburkolatot is, amely a hozzátartozó
festményekkel családtörténeti arcképgyűjteményt fog reprezentálni.
Ezt egy másik nagy szalon követi a
látogatói útvonalon, ahova – ugyancsak restaurálás után – visszakerül
a korábban ott állt fehér kályha, s a
térben feltárul előttünk a királyi látogatások, diplomáciai események
története. Az emeleti kisebb helyiségekben a grófnői lakosztályt, míg
a földszint kisebb helyiségeiben a
grófi lakosztályt találjuk. A hölgyek
lakrészét hálószoba, szalon, toalettés írószoba, valamint a fürdőszobák
alkotják, pompás bútorokkal és női
arcképekkel berendezve, bemutatva a nők, az anyák szerepét az arisztokrata családokban. A grófnői és
az alatta található grófi lakosztályt
egy, a XX. században épült lépcső
kötötte össze, most ez a korábban
eltakart részlet is láthatóvá válik. Ez
a lépcső akkoriban készült, amikor
a tatai kastélyt Esterházy Ferenc
gróf és Lobkowitz Anna Berta lakta.
A magánhasználatú lépcső titkára
akkor derült fény, amikor a rekonstrukció során felbontották a padlót,
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és megtalálták az eredeti lépcső
egy méteres magasságban megmaradt szakaszát. A földszinti grófi lakosztályban találjuk majd a rokokó
berendezésű írószobát, biliárdszobát a lovas életet bemutató számos
festménnyel, valamint a zeneszobát,
hiszen a muzsika nélkülözhetetlen
szerepet játszott a kastély múltjában, a család életében. Elkészül a
földszinti kastélykápolna teljes rekonstrukciója is, amelyet össze lehet majd nyitni a rendezvénytérrel,
s ennek köszönhetően várhatóan

21. SZÁZADBAN JÁRUNK

A város prominens személyiségeinek társaságában Vavra Áron, a Nemzeti
Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram projektmenedzsere (kép jobb szélén)

eszközök, amelyek élményszerűvé
teszik a kastélylátogatást – például az interaktív terepasztal és babaház, a multitouch térképasztal,
az egyedi családfa installáció, a
videomapping-es megoldások és a
kincskeresés. A modern információtechnológiai eszközök, letölthető
applikációk, valamint a visualguide
segítségével az egyes terekben további érdekes kiállítási információk,
képek, filmek tekinthetők meg és
tölthetők le saját vagy kölcsönözhető okoseszköz segítségével.

Új életet kezd tehát a tatai
Esterházy-kastély, mely a jelen segítségével idézi meg a múltat, és
nem csupán a történelem lapjait tárja elénk, hanem a benne élt elődök
mindennapjait, szellemét is felfedi a
figyelmes látogatók előtt.
Ábrahám Ágnes Barbara
fotók: Domokos Attila
Készült a Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú, EFOP-1.5.2-16-2017-00043
azonosító számú projekt keretében.
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újabb népszerű esküvőhelyszínnel
bővül városunk.
A megújult kastélyba átkerülnek
az eddig a Kuny Domokos Múzeumban őrzött, Esterházy vonatkozású
tárgyak is. Ilyen például az a néhány
évvel ezelőtt megvásárolt bölcső,
amely a grófi gyermekeket ringatta
egykor és a grófnő hálószobájában
volt a helye, valamint egy egész alakos uralkodói portrépár, illetve számos arckép.
Az enteriőrökbe ágyazott kiállítási
tartalom, a látvány és a berendezések tehát az Esterházy família
grófi ágának múltjáról, a kastély
életéről mesélnek. A látogatók bepillanthatnak a kastélyrestaurálás
menetébe, műhelytitkaiba, de belehallgathatnak az udvari muzsikába,
régi könyveket lapozgathatnak a
kastélykönyvtárban. A gróf fajanszedényeinek pontos másolataiban szolgálják fel nekik a kávét, s
eközben különböző applikációk
segítségével böngészhetnek a legkülönfélébb történeti tartalmak között. A gyermekeket játszószobák
várják, a fiúknak a terepasztalon
ólomkatonák modellezik a királyi
hadgyakorlatot, a kislányok babaházzal játszhatnak. Emellett kiemelt
figyelmet kapnak azok a turisztikai
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A siker útja a videómagnótól
a digitális történelemírásig
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30 ÉVES A TATAI TELEVÍZIÓ

1990. január elseje a tatai helyi televíziózás születésnapja. Bár korábban már voltak
kísérleti adások, a város vezetésének jóváhagyását követően ekkor indulhatott el hivatalosan a Tatai Televízió, mely hosszú és kihívásokkal teli utat járt be a mögöttünk álló
három évtizedben. A kezdeti, kéthetente sugárzott adások után ma már naponta jelentkező híradóval és magazinokkal várja a nézőket a képernyők elé húsz településen. 2015
óta a Magyar Televízió tudósítói hálózatának is tagja, nem megyei jogú város képviseletében egyedül hazánkban. Arról, mi minden történt az elmúlt 30 év alatt, egy vaskos,
sztorikkal teli könyv lapjai tudnának igazán mesélni. Magazinunk ennél szűkebb teret
ad a visszaemlékezésre, ám mindezt olyan beszélgetőtárssal tesszük, aki személyesen
kísérte végig a televíziót egész gyerekkorától a kamaszkori kihívásokon át az érett, felnőtt
korig. Petzke Ferenc főszerkesztővel kukkantottunk be a képernyő mögé a hivatalos születésnapi ünnepség előtt két hónappal. Ő az, akit 2014-ben a legfiatalabb szakemberként
tüntettek ki a Helyi Televíziók Országos Egyesülete Életmű-díjával, és aki 2015-ben Tata
Város Zsigmond Király díját is átvehette.
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Mi hívta életre a Tatai Televíziót
három évtizede? Széles közösségi igény vagy néhány bátor, újító
szellemű ember álma?

Bálint György elhunyt képújságszerkesztő kollégánk

erőknek a kommunikációra. A bátor
emberek pedig, akik elkezdték, a kábelesek részéről Nagy Tamás, a tv részéről Ivák Péter és Nemes János voltak. Jani volt az operatőr, Péter pedig
a főszerkesztő, riporter, műsorvezető,
rendező és mindenes. A bátorságukat az támasztja alá leginkább, hogy
nem volt tapasztalatuk önálló csatorna működtetésében, rendszerré alakításában. Rendelkeztek videómagnóval, kamerával és nagyon elszántak
voltak. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy minimális felszereltséggel
és nagyon kemény munkával lehetett
műsorokat készíteni, amelyek azonban mindenkit érdekeltek, hiszen a
helyi élettel foglalkoztak.

Hogyan képzeljük el az indulást,
az első lépéseket?
Kaptak itt – ahol most is vagyunk –
egy kis helyiséget, amelyben benne
volt a minimális felszerelés meg egy
kezdetleges stúdió. Tulajdonképpen
egyszobányi tér állt a rendelkezésükre. Akkoriban még nem lehetett
élő műsorokat készíteni, kazettára
dolgoztak, és az elkészült anyagokat
a fejállomáson játszották be. Kéthetente hétfő esténként valaki ott berakta a videómagnóba a kazettát és
a város láthatta az adást. Az alapítók
egy kínkeserves saját utat jártak be,
miközben ilyen körülmények között
megtanulták például, hogyan kell
vágni, milyen kameramozgásokat
kell csinálni stb., hiszen ilyen jellegű
képzések nem voltak abban az időszakban.
Szép evolúciója van ennek a
történetnek, amely onnan indul,
hogy kéthetente hétfőnként van
adás, és jelenleg ott tart, hogy
napi híradót nézhetünk.

Kovács István és Nemes János

Rengeteg munkára és óriási technikai fejlődésre volt szükség ahhoz,
hogy elérjük a mai műsorstruktúrát.
A kazettás hőskorban egy műsor elkészítése több napi munkát igényelt.
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Mindkettő. Akkoriban volt egy
Magyar Televízió, amelyet mindenki elérhetett. Emellett néhány megyeszékhelyen már működött helyi
televízió, például Szegeden vagy
a szomszédos Tatabányán. A tatai
indulás körülményei egyébként a
megyeszékhelyhez kapcsolódtak. A
Tatabányai Közösségi Televízió,
amely a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) stúdióból nőtt ki,
1990-re olyan működő rendszerré
vált, amely már beszállított a Magyar
Televíziónak, műszakilag jól felszerelt
és megfelelő szakmaisággal átitatott
csatornaként. Ők évekkel korábban
már készítettek próbaadást Tatán,
amelyet az akkori városi kábelrendszeren keresztül értek el a nézők, és
nagyon jó visszhangra talált. Mindemellett az akkori városvezetés egyre
erősödő igényt érzett a szárnyukat
bontogató politikai pártok részéről,
amelyek szerettek volna a nyilvánosság felé fordulni. A rendszerváltás
időszakáról beszélünk, amikor egy
helyi televízió képes volt újabb platformot biztosítani a különböző politikai
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A rendszertechnikai fejlődés a VHSsel kezdődött, ez javult S-VHS-re, aztán jött a Betamax, majd a U-matic,
a Beta, a Beta SP és végül követte
a digitális korszak. Most pedig már
beszélhetünk mondjuk a HD-ról vagy
a FullHD-ról is, amikor megvásárolunk egy tévékészüléket. A felsoroltak mind megjelentek a televíziós
technikában, és mindegyikhez alkalmazkodni kellett. Mondjuk a VHS-t
nem lehetett rendesen vágni, és jelentősen romlott a minősége másoláskor. Két másolás után gyakorlatilag nézhetetlen volt. Vagy a U-matic
rendszerében maximum 20 perces
kazetták voltak, tehát kazettát kellett
cserélni egy labdarúgó mérkőzés
közben. Azért volt nagy lépés a digitalizáció, mert így már nem mágneses szalag az adathordozó, hanem
digitális jelként jelenik meg az információ, amely vágás szempontjából
is hatalmas könnyebbséget hozott.

A stáb 1993-ban: Kristóf Klára, Nemes János, Nagypál Ákos, Simicz Sándor, Kovács István,
Szakács Zsuzsa, Petzke Ferenc és Bálint György

És persze az adások lebonyolításához is elég ma már egy-két gomb
segítségével beprogramozni a rendszert, nem kell valakinek kézi irányítással átváltania a képújságra, vagy
elindítania egy műsorelemet. Ez tehát
hosszú folyamat volt, amely megadta annak a lehetőségét, hogy a műsorrend is bővüljön, terjeszkedjen.
Elindultunk kéthetente hétfőn egy
adással, aztán 1993-ban átálltunk a

Részlet a Tatai Televízió alapítási kérelméből - 1989. 12.11.
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Tisztelt Tanács!
Városunk lakói, társadalmi és tömegszervezetei kb. 2 évvel ezelőtt kezdeményezték városi televízióstúdió alapítását. Az időközben felgyorsuló
társadalmi változások, a lakosságnak a gyors és korrekt tájékoztatás iránti igénye és a szeptember óta sugárzott ideiglenes adások visszhangja
késztette arra a végrehajtó bizottságot, hogy foglalkozzon a helyi televíziós stúdió alapításának kérdésével… A Városi Televízió stúdió létesítése
révén tartalmasabbá, hatékonyabbá tehető a közéleti demokrácia. Az
adások mozgósító ereje segítheti a város fejlődését, erősítheti a városlakók kisebb közösségeit… A stúdió jelenlegi helyszíne csak a felvételek
vágására, montírozására alkalmas. Akusztikai és klimatizációs állapota,
belmagassága és a forgalomból adódó rezgése miatt fejlesztése még
átmenetileg sem indokolt. A Magyar Televízió műszaki szakemberei viszont javasolták, hogy távlatban az ugyanebben az épületben lévő kis
tanácsterem stúdióvá alakítását érdemes megterveztetni. Amíg az elkészülhet, addig elfogadhatónak tartják a különböző helyszíneken forgatott, rövid riportokból összeállított, az eddigiekhez hasonló ún. „konzerv
műsorok” adását… A stúdió vezetésével felelős szerkesztőként 1990.
január 1-től 1990. szeptember 30-ig bízza meg Ivák Pétert. A stúdióvezető feletti munkáltatói jogkört a Városi Tanács Elnöke gyakorolja.
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heti egy, hétfői élő adásra. 1993-94ben komoly technikai váltás tette ezt
lehetővé, ami úgy valósulhatott meg,
hogy az önkormányzat hitelt vett fel,
amelyet mi fizettünk vissza. Referenciaanyagokat, reklámokat gyártottunk, mert nem kaptunk annyi pénzt
a várostól, amely működésünkhöz
elegendő lett volna, de sikeresen
megoldottuk, visszafizettük a hitelt,
és új távlatok nyíltak meg előttünk.
Magasabb minőségű eszközökkel
dolgoztunk, nagyobb önállósággal,
több műfajban. Először egy nappal
bővítettünk, keddenként a sporttal
foglalkoztunk. A nagy váltás akkor
következett be, amikor elindítottuk a
napi híradónkat. Ez 2000-ben kezdődött, amikor abban gondolkodtunk,
hogy mi legyünk a leggyorsabbak és
a tataiaknak ne kelljen megvárniuk a
másnap reggeli újságot. A híradó azóta is sikeres, csupán a mellette futó
műsorokban voltak változások. A
jelenlegi idő és tematikai rend 2005
óta működik.
Csak a gyorsaság indokolta a
híradó megalkotását?
Ennél azért több volt mögötte. Eljutott hozzám a hír, hogy az akkori
városvezetés szeretne heti újságot
készíteni, amely sokkal olcsóbb lenne, s így bezárnák a tévét. Miután
ezt megtudtam, következő héten a
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Azt gondolom, nem csupán a
televíziós technikának vagy a
műsorstruktúrának volt fejlődéstörténete az elmúlt évtizedekben, hanem a televíziós személyiségeknek is. Mások voltak az
elvárások, amikor még Kudlik
Júliát látták esténként a nézők,
és mások most, amikor valóságshowhősök vezetnek műsort. Hogyan működik ez helyben?
Ez a jelenség nem elválasztható
az adott televízió szerepétől, hiszen
más a funkciója az országos, és más
a helyi csatornának, s ezekhez a sze-

repekhez kell igazodni. Nagyon sok
olyan országosan ismert televíziós
személyiség van ma Magyarországon, aki helyi tévénél kezdte pályafutását, s ez nem véletlen, mivel helyben mindenhez érteni kell, bele kell
kóstolni a szerkesztésbe, a vágásba,
az operatőrködésbe. Mindez komolyan befolyásolja a látásmódot. Aki
kis televíziónál kezd, annak több kifejezési eszköze lesz. Az évek során
létrejöttek olyan helyi szakmai műhelyek, ahová eljárhattak a helyi televíziósok és megtanulhatták a szakma
fortélyait. A műszaki-technikai részt
meg lehet tanulni, de a másik oldalt

már lényegesen nehezebb. A jelenlegi tapasztalat azt mutatja, hogy az
ilyen jellegű oktatásban részesült,
frissen végzett fiatalok a legtöbbször
nem ismerik a szerkesztés, műsorvezetés, alapvetően a televíziós közlés
szabályait. Ezen a téren ma rendkívül
hiányos a szakmai képzés. Emellett
megváltozott a helyi tévék szerepe
is. 1990 tájékán úgy fogalmaztunk,
hogy a demokrácia letéteményesei
vagyunk, hiszen a helyi tv volt az a
platform, ahol bárki elmondhatta
gondját-baját, beülhetett a stúdióba, vitatkozhatott. Ez nem csupán
pártpolitikát jelentett, hanem közérdekű témákat is érintett a kátyúktól
kezdve a buszmenetrendig. Közben
megváltozott a törvényi háttér. Az
önkormányzatnak tájékoztatási kötelezettsége van, de ő dönti el, hogy
ennek milyen csatornákon keresztül
tesz eleget. Nagyon örülök annak,
hogy itt Tatán azt gondolták, hogy
az önkormányzati kommunikáció kiemelt platformja a televízió legyen,
amely a kimagasló, mért nézettségünknek is köszönhető. Ez nemcsak
azért fontos, mert az információ eljut
a helyiekhez, hanem mert bárki bármit nyilatkozik, az arcát is adja hozzá, nem úgy, mint a rádióban vagy a
nyomtatott sajtóban, és ez a közlés
hitelét erősíti. A televízió tükrözi azt
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szerkesztőségi ülésen előálltam az
ötlettel, hogy napi híradót kell csinálnunk. Hát akkor és ott nem voltam
népszerű főnök, mert mindenki csak
az akadályokat látta. Végül elmondtam nekik, hogy gyakorlatilag az állásuk függ tőle, így belevágtunk. Persze ehhez új szakmai, informatikai és
hírhátteret kellett kialakítanunk, de jól
haladtunk, és a tataiak nagyon pozitívan reagáltak, hiszen nem kellett a
másnapi újságra várniuk, tőlünk már
aznap este megtudták, mi minden
történt a városban.
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a közakaratot is, amely eldöntötte,
kik legyenek a város vezetői. A TV
nem működhet úgy, hogy „majd én
megmondom, mi vagy ki lenne a jó
városnak, mint egy igazságosztó”.
Mindezek együtt teremtik meg az
alapot, amely munkánk bázisát adja.
Emellett nagyon fontos az is, hogy a
szerkesztő igazán kíváncsi legyen.
Aki nem kíváncsi, az nem tiszteli a
nézőt, hiszen a jó televíziós a néző
szemszögéből pillant rá egy adott
témára, ehhez pedig kell egyfajta
mentalitás. Arról nem is beszélve,
hogy az országos csatornákkal ellentétben mi az adást követő napon
is kimegyünk az utcára az emberek
közé, tehát vállalnunk kell azt, amit
előző nap mondtunk. Alaposan
körbe kell járnunk az igazságot, és
biztosítanunk kell minden oldalnak
a véleménynyilvánítás lehetőségét,
mert itt dolgozunk helyben, nem utazunk 120 kilométert egy jó sztoriért,
aztán meg vissza se nézünk. Szintén
nagy jelentősége van annak, hogy
ez csapatmunka, itt nincsenek kiemelt személyiségek. A szerkesztő,
az operatőr és a vágó együttműködésén múlik minden, aki képtelen
erre a közös munkára, az nem jó helyen jár egy vidéki televízióban. Érdekes kettősség, hogy a munkánkban
az objektivitás, a kiegyensúlyozottság rendkívül fontos tényező, de ha
emellett nem vagy kellően érzékeny,
akkor rossz újságíró vagy. Tehát tudatosan figyeltem és figyelek is arra,
hogy mindenkivel korrekt, tisztességes kapcsolatot ápoljak, és a saját
személyem is garancia legyen arra
az értékrendre, amelyet a szerkesztőségünk képvisel. Ezek mind olyan
szerkesztőségi alapelvek, amelyek a
bizalmat erősítik.
Az elmúlt 30 év történetének
bizonyára számos kiemelkedő
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állomása volt, de melyek azok,
amelyek biztosan külön fejezetet
érdemelnének egy, a Tatai Televízióról szóló könyvben?
Igazi történelmi szerepe elsősorban az archívumnak van, amely a helyi televízió legnagyobb értéke. Volt
idő, amikor megmosolyogtak, amiért
azt mondtam, hogy mi digitális történelmet írunk. Most pedig azt látjuk,
ha valaki meg akarja nézni, ismerni,
mi történt mondjuk 30 évvel ezelőtt
Tatán, egyetlen hiteles forrást talál:
a Tatai Televízió archívumát. Minden
adást, közvetítést rögzítünk, és ennek
óriási értéke van, mert végig nyomon
követhető, mi történt a városban. Ez
megmarad az utókornak, és emiatt
hatalmas a felelősségünk, egyáltalán nem mindegy, mit kérdezünk,
hogyan vágunk, mit mutatunk meg.
Ráadásul a helyi civilek világáról
senki más nem gyűjti az információkat, egyedül mi vagyunk azok, akik
megörökítik a történetüket. Emellett
komoly rendszertechnikai lépés volt,
amikor a Beta megérkezett, ez volt
az analóg világ legmagasabb minősége, amely ugrásszerűen megnövelte a lehetőségeinket minden téren. Általa bekerültünk az országos
vérkeringésbe, amely azért jelentős,
mert rajtunk kívül csak a megyeszék-

helyek televíziójának volt lehetősége
bedolgozni a Magyar Televízióba.
Szintén külön fejezetet érdemel, amikor átálltunk a napi híradók készítésére, és átalakult a műsorrendünk.
Ezt követően pedig annak volt még
komoly szerepe a történetünkben,
amikor 2010-ben Tatabánya megbízta szerkesztőségünket, hogy készítsünk nekik egy, a tataihoz hasonló
adást. Akkoriban a tatabányai TV
még csak heti egy adással jelentkezett és nagyon magas költséggel
dolgozott. Mi ezt vállaltuk, és sikeresen működtettük egészen 2015-ig,
amikor véget ért az együttműködés,
és nem kaptunk több támogatást. Ettől függetlenül tovább készítettük az
adásokat, majd elindítottuk a körzeti
televíziót. A három csatornát hálózatba kapcsoltuk – ilyen sincs másutt
az országban –, így láthat bennünket húsz településen 200 000 néző,
s Tata város honlapján keresztül is
nézhetőek vagyunk. Hozzánk került
a Városkapu újság szerkesztése is, s
ezzel kis médiacentrummá váltunk.
Hány ember fordult meg itt az elmúlt 30 évben?
Nem sok. 1993-ig kicsit nagyobb
volt a mozgás, mert akkoriban még
nem voltak ilyen rendezettek a műkö-
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Te hol voltál az indulás idején?
Tatabányán. Persze Tatán laktam
már akkor is. A Tatabányai Közösségi Televízióban dolgoztam szerkesztőként, és az MTV-nek készítettem
sport és egyéb tudósításokat. 1993
szeptemberében kerültem Tatára,
miután megpályáztam a főszerkesztői állást.
Beszéltünk a technika, a műsorrend és a munka változásairól, de
arról még nem, hogy miben változtál te. Milyen volt a személyes
fejlődésed ebben a történetben?
30 éve vezeted ezt a szerkesztőséget, ami elválaszthatatlan az
életedtől, személyiséged alakulásától.
Őszinte leszek, számomra nagyon
nehéz út volt ez, amit nem felhőtlen
történetnek élek meg. Örökké foglalkoztat a kérdés, hogyan is tudtam én
itt három évtizeden át megmaradni
főszerkesztőként, és igen, a válaszban benne van, hogy kompromiszszumokat kellett hoznom. Nem keveset… Ha más oldalról közelítjük meg
a kérdést, el kell mondanom azt is,
hogy a Tatai Televízió egészen 1996ig önkormányzati intézmény volt. Ezt
követően közalapítvány lett közhasznú szervezetként, először kilenc,
ma hat fős kuratóriummal, amellyel
kiváló a szerkesztőség kapcsolata.
Támogatja és segíti elképzeléseink
megvalósítását, hiszen a tagok közt
van jogász, műszaki szakember, újságíró, néprajztudós is, s a testület
nem cenzorként működik, a munkáját ellenszolgáltatás nélkül látja el
24 éve. A felügyelőbizottsági felada-

tokat a mindenkori képviselő-testület
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága látja el. 1997 óta kommunikációs megállapodásunk van az önkormányzattal, amelyben pontosan
le van írva, hogy mely eseményekről
kell kötelezően tudósítani, milyen
tisztségviselőket kell megjeleníteni,
milyen időközönként, milyen terjedelemben. A jelenlegi műsorrend
finanszírozását is tartalmazza a megállapodás. Meggyőződésem, hogy
engem az tart a székemben, hogy
ezt a megállapodást és az alapítói
okiratban leírtakat maradéktalanul
betartom. Megint más kérdés, hogy
a megállapodásban szereplő lehetőségekkel ki él és ki nem. Sokszor
megkaptam a kritikát, hogy elfogult
vagyok az aktuális városvezetés iránt,
de nyugodtan mondhatom, soha
nem fordult elő, hogy – ha például
az ellenzék szervezett rendezvényt,
amelyre hivatalos meghívót küldött
nekünk – ne mentünk volna forgatni.
Ha kevés az ellenzéki program, az
nem a mi hibánk, de okozhatja azt,
hogy egyesekben torz kép él rólunk.
Nekem nagyon kell ügyelnem a társadalmi szerepvállalásra is. Több
ízben kértek fel a város különböző
civil közösségei, szervezetei, hogy
vegyek részt a vezetőség munkájában, de az én értékrendem szerint
azért nem szabad ezeket elvállalni,

mert azt gondolhatják az emberek,
hogy elkötelezettebb vagyok valamelyik oldal iránt. Természetesen van
saját értékrendem és véleményem
is... Nehezen éltem meg például a
házon belüli konfliktusokat, amelyek
természetes módon előfordultak,
de az ilyen helyzetekben mindig
sokat őrlődtem. Voltak személyes,
emberi csalódásaim is, amelyeket
nem teregettem ki, de magamban
megszenvedtem őket. Nyilván mindez formálja is az embert. A szakma
alapjait Tatabányán tanultam, s amikor idekerültem nagyon féltem attól,
hogy a tataiak elfogadnak-e. Már
az első adásom után megkaptam
a kritikát, hogy ne könyököljek, hanem húzzam ki magam. Na, ilyesmi
a megyeszékhelyen nem volt, ott
adás után lementem a boltba, és
senki nem szólt hozzám. Tata viszont
egészen más! A kritikákból azt szűrtem le, hogy az itt élők saját magukénak érzik a televíziót, ettől pedig
még nagyobb öröm volt fölépíteni
a rendszert. Összességében attól
függetlenül, hogy személyes szinten
göröngyös volt az utam, a televízióra
nagyon büszke vagyok, és magát a
tatai tévét igazi sikertörténetnek tartom. Valahol a lelkem mélyén érzem,
valamit biztosan jól csináltam, hiszen
egyrészt még itt vagyok, másrészt a
közösségünk szakmai sikerei példa-

A televízió kuratóriuma 2005-ben: Szőts István, Vámosi László, Dr. Varga József, Sipos Józsefné,
Petzke Ferenc és Dr. Kemecsi Lajos
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dési körülmények. ’93-ban nyolcan
voltunk, és az azóta eltelt időszakban, egészen a jelenlegi stábig maximum huszonöt ember dolgozott itt.
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értékűek, és sokan járnak hozzánk
tanulni, tapasztalatot cserélni. Van
egy fiókom, amely köszönőlevelekkel telt meg. 30 év nagy idő. Ehhez
a sikerhez szükségem volt szövetségesekre, a kollégáimra, cég- és
intézményvezetőkre, valamint az
önkormányzati képviselőkre és a
polgármesterekre, akik mindig hittek
abban, amit csináltunk.
Ha már a kollégáknál tartunk, a
televíziózás nem egyszerű szakma. Állandó a nyomás, mindig
szigorúak a határidők, nem szabad kiesni a ritmusból. A kötetlen
munkaidő pedig a gyakorlatban
azt jelenti, hogy napi 24 órában
készenlétben kell állni. Abban a
folyamatban, ahogyan emberileg
összetartod a csapatot, mi mindent tanultál, hogy „jó apja legyél
a gyerekeknek”? Türelmesebb
vagy, mint 25 évvel ezelőtt, jobban átérzed a problémáikat?
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Amikor Tatára kerültem, azt éreztem, kicsit tartanak tőlem. Akkor
elmondtam, hogy mindenki munkáját meg akarom ismerni, de vannak
bizonyos normáim, és azokhoz válogatom össze a stábot. Ennek az lett
az eredménye, hogy csupán egy kollégának köszöntem meg a munkát,
de csak azért, mert nem volt külön

státuszunk arra a tevékenységre,
amelyet végzett, illetve, mert a férje
önkormányzati képviselő volt, és ezzel a döntéssel is védeni akartam a
TV függetlenségét. Az elején tehát
próbáltunk összecsiszolódni, és ez
egész rövid idő alatt sikerült is. Soha
nem gondoltam, hogy korbáccsal a
kezemben kellene érvényre juttatni
döntéseimet, sokkal inkább az volt
az elsődleges, hogy mindenkinek
egyformán meglegyen a lehetősége arra, hogy azt csinálja, amihez
a legjobban ért. Minden hétfőn
megköszönöm a munkájukat. Nem
elemzem – noha tudnám –, mert
meggyőződésem, hogy valamenynyien kiváló szakemberek, és ebből
adódóan tudják, mikor, milyen minőségű anyagot készítettek. Úgy érzem, a kölcsönös bizalom az alapja
mindennek. Korántsem igaz, hogy
túlfizetettek lennének a kollégák, fizetésük fényévekre van az országos
csatornák díjazásaitól, de mindenki
eldönti, mennyi munkát vállal, és ennek függvényében kapja a fizetését.
Nekem az a dolgom, hogy megteremtsem a lehetőségeket a munkához, stabil munkahelyet biztosítsak.
Persze sokat kellett küzdenem, és
számos esetben a kollégáim nem
is tudták, hogy a munka, a lehetőségek vagy az anyagiak terén hogyan
segítettem, de nem is kellett tudniuk,

mert az meg az én dolgom. Egy ilyen
kis közösségben az idők során mindig tudtam, ki, milyen problémákkal
küzd, mi az, ami feszíti a hétköznapokban, és ez segít toleránsnak lenni
olyan helyzetben, amikor valami nem
a tervek szerint alakul. Volt olyan időszak, amikor szét akart esni a stáb,
akkor például a munkaterápiához
folyamodtam. Megvettük a laminált
padlót, festőfelszerelést, eldöntötték, milyen színű falakat akarnak,
saját kézzel kifestettük, megszépítettük a szerkesztőségi helyiségeket,
és átmentünk a krízisen. Van egy
„KINCSEM”, egy doboz Merci csoki.
2010.12.13-án kaptam a munkatársaimtól: „csak úgy, mert így érezzük…”
Nem adnám semmi díjért… Lényegesnek tartom azt is, hogy legalább
kétévente közösen el tudjunk utazni
valahová, ennek anyagi hátterét saját megtakarításaink fedezik. Persze
fontosak a díjaink is, hiszen ezek
jóleső, kívülről jövő szakmai elismerések, amelyek tovább erősítenek
minket. S persze a legnehezebb
időszakokban is fontos szerepe volt
a humornak. A „Bakterház” és „A
tanú” idézetei mindig aktuálisak…
30 év után mit jelent szerinted
Tatának a Tatai Televízió?
Remélem, hogy nélkülözhetetlen
hírforrása, de emellett igazából azt
gondolom, hogy fontos helyi értékkel bír. Olyan média, amelynek
két szlogenje is van: „Rólunk szól
Nekünk!” és „Számunkra nem létezik
képtelen feladat!” A szerkesztőség
elve pedig: Audiatur et altera pars!
Hallgattassék meg a másik fél is!
Ábrahám Ágnes Barbara
fotók: Domokos Attila,
Tatai Televízió archív felvételei
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Tata Város Zsigmond Király Díjat kapott Magó Ottó,
a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának volt vezetője
több évtizedes, magas színvonalú munkavégzéséért,
a város időskorúinak, elesettjeinek gondozásáért, a
rászorultak megsegítéséért. 2007 októberétől tizenkét
éven át vezette a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonát. Munkájának elismeréseként a kistérség polgármesterei kétszer is újraválasztották, megbízták ezzel a
nehéz, de szép feladattal. Vezetése alatt az intézmény
biztonsággal, pénzügyi nehézségek nélkül működött.
Személyiségéből fakadóan szakmai munkáját alázattal végezte, vezetőként az emberekre való maximális
odafigyelés jellemezte. Munkáját mindig szolgálatnak
tekintette, és ennek megfelelően végezte. Egész életét
segítségnyújtással, a rászorulók támogatásával töltötte.
Akkor is, amikor fogyatékos gyermekekkel foglalkozott,

Tata Város Mátyás Király Díjat kapott Frankó Mátyás,
a Tatai Evangélikus Egyházközség lelkipásztora több
évtizedes kiemelkedő gyülekezetépítő, szellemi, lelki
közösségformáló tevékenységéért. Nagyban hozzájárult Tata szellemi és erkölcsi gazdagításához, hiszen
már harminc éve áll a tatai evangélikus gyülekezet
élén. Vezetése alatt épült át az evangélikus imaház
tornyos-harangos templommá, s a gyülekezet és épített környezete folyamatosan fejlődik. Jó kapcsolatot
ápol a városban működő valamennyi felekezettel. Tizenhét éve heti rendszerességgel vezeti a Nikodémus
Akadémiát, amelyen a keresztény tanítás alapigazságaival ismerteti meg hallgatóságát. Maga írja és szer-
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amikor nevelőtanárként dolgozott, vagy amikor az idősgondozásban tevékenykedett.
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keszti a Lutherrózsa című helyi evangélikus újságot.
Nemrég fejezte be a gyülekezet kilencvenkét éves történetét bemutató könyvet.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült Gútay János alkotóművész, pedagógus és Gútay
Jánosné pedagógus kiemelkedő pedagógiai és közösségépítő munkásságáért, a tehetséggondozás
terén kifejtett sokrétű tevékenységéért. Gútay Jánost
származása miatt nem vették fel az Iparművészeti
Főiskolára, ezért munka mellett szerzett tanári diplomát. Több helyen is tanított, Tatán a Kertvárosi
Iskolának
volt
megbecsült
pedagógusa,
Tatabányán a katolikus általános iskolában Szent
Gellért-díjjal és oktatási tanácsosi címmel ismerték el munkásságát. Sokan bőrképeiről és
zsugorított bőrszobrairól ismerik, a kerámiakészítés pedig szinte az egész eddigi életét végigkísérte. Munkái számtalan kiállításon szerepeltek Magyarországon és a határainkon túl
egyaránt. Évtizedek óta vezetője a tatai kerámiaszakkörnek. A gyerekekkel való foglalkozást mindig
is többre becsülte saját művészi eredményeinél. Tanítványai nagyszerű helyezéseket érnek el különböző
versenyeken, pályázatokon. A szakmai tudás átadásán túl különös figyelmet fordít arra, hogy a hagyományos értékek tiszteletére és hazaszeretetre nevelje
a rábízott diákokat. Gútay Jánosné felvidéki születésű
pedagógus. Évtizedekig a Fazekas Utcai Általános
Iskola magyartanára volt. Érdeklődő diákok nemzedékeivel szerettette meg az irodalmat és a színház világát az általa vezetett színjátszó szakkörben. Nyugdíjba vonulását követően az idősebb
generációk irodalomkedvelő tagjait mozgatta meg
és gyűjtötte maga köré a Tatai Versbarátok Körének
megalapításával. Csakúgy, mint férje, elkötelezett
támogatója a határon túli magyarságnak. Mindketten több mint egy évtizede foglalkozásvezetői az ön-
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kormányzat által szervezett nyári Tehetséggondozó
Művészeti Tábornak.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült
Langmár István építész-tervező és Langmár Istvánné
pedagógus a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseként végzett alázatos, lelkiismeretes, odaadó, karitatív tevékenységéért. Langmár Istvánné pedagógusként
kisebb településeken tanított, majd tatai letelepedésük
után a Bláthy Ottó Szakmunkásképző tanára, később
igazgatóhelyettese volt. Pályája során hitét mindvégig
megtartotta. Pedagógusként nagy szeretettel fordult a
tanulókhoz, akik gyakran és bátran keresték fel gondjaikkal. A fiatalokat mindig tisztességre és hazaszeretetre
nevelte. Nyugdíjba vonulása után férjével együtt jelentkezett a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz önkéntes
munkára. Langmár István az építőiparban dolgozott
különböző beosztásokban, nagy precizitással és alázattal végezve munkáját, szellemi szabadfoglalkozásúként pedig családi házakat tervezett. A kommunizmus
idején rendszerellenesnek bélyegezték, ami miatt sok
bántást és megaláztatást kellett elviselnie. A szeretetszolgálatnál a mai napig mindenféle feladatot elvégez:
ha kell, szemetet szállít, a rakodásban segít, vagy éppen szigorú raktárosként áll helyt.

Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült
Lentulai Mária, a Felnőtt Utazók Klubjának vezetője a
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Tata Városáért kitüntetés ezüst fokozatában részesült
Pápai József (Joci) zenész országos és nemzetközi
szinten sikert arató eladóművészi tevékenységéért,
amellyel hozzájárult szülővárosa, Tata hírnevének
öregbítéséhez. Városunk szülöttje, gyermekként is érdekelte a zene, már négyévesen gitározott. 2005-ben
jelent meg a nagyközönség előtt saját szerzeményével,
melynek az Adj erőt! címet adta. A dal sikerének köszönhetően a hanglemezkiadó hosszú távú szerződést
ajánlott fel neki, a szakma pedig az év legnagyobb slágerévé választotta szerzeményét. Eddigi legnagyobb
sikereit az Euróvíziós Dalfesztivál magyarországi válogatóversenyeinek győzteseként érte el 2017-ben és
2019-ben. Ezekben az években ő képviselhette hazánkat a nemzetközi megmérettetésen. Teljesítményével
jelentős mértékben öregbítette hazánk és Tata hírnevét. Sokszínű és eredeti zenei-, és szövegvilága gyorsan utat tört a nagyközönség szívéhez. A családja, felesége, kislánya és kisfia a legfontosabb neki.

Tata
Városáért
kitüntetés
bronz
fokozatában részesült Szabó Kornél karateedző, a
Renmei Kyokushin Karate Sportegyesület vezetője a
kyokushin karate harcművészet szellemiségének hazai
megismertetésében, népszerűsítésében, oktatásában
végzett önzetlen tevékenységéért. Sokat tesz a sportág tatai népszerűsítéséért. Fontos feladatának tartja a
fiatalok nevelését, oktatását, fegyelemre, mások iránti tiszteletre tanítja őket. Munkája során fizikálisan és
mentálisan is megerősíti a gyermekeket, felnőtteket.
Versenyzői diákolimpián, országos versenyeken már
több érmes helyezést szereztek. Az egyesület számos
sportolójára válogatott kerettagként is számítanak.
Szervező munkáját dicséri, hogy évente kétszer országos versenyt rendeznek Tatán, ahol több külföldi csapat is megméreti magát.

Tata Város Díszpolgára címet kapott Soltész István
hegedűtanár, aki több mint öt évtizeden keresztül tanította hegedűre, kamarazenére, a zenekari játék és
a zene szeretetére a tatai gyerekek és fiatalok százait.
Ezen kiemelkedő, elismerésre méltó zenepedagógiai
tevékenységével hozzájárult Tata hírnevének öregbítéséhez. A főiskola elvégzése után, 1963-ban került Tatára, évtizedekig tanított városunkban. Fontos szerepet
játszott a zeneiskola megalapításában, ahol három zenekar is működött. Több tanítványa lett zenekari hege-
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város civil szervezeteinek, különösen a sport, helytörténeti és kulturális közösségeinek tevékenységét több
évtizede segítő, szervező munkájáért. Évtizedek óta
segíti önkéntes szervező munkájával városunk kulturális, sport és közösségi eseményeinek megrendezését.
1980 óta vezeti a Fiatal Utazók Klubját, melynek lélekben még most is fiatal tagjai ellenszolgáltatás nélkül
végzik nélkülözhetetlen háttérmunkájukat, legyen szó
akár nagyszabású sportrendezvényekről, kulturális
fesztiválokról vagy színházi előadásokról. A mai napig töretlen lelkesedéssel végzi más irányú önkéntes
munkáit is. Rendszeresen kézbesíti a nyugdíjasoknak
a városi újságot, hetente tart női kondicionáló tornát.
Tevékenységét számos elismeréssel, oklevéllel, emlékplakettel, kitüntetéssel jutalmazták már.
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dűs, elsőhegedűs vagy zenetanár. Ők viszik és adják
tovább a tanár úrtól kapott tudást. Korábbi tanítványaival alapította meg 2009-ben a városi kamarazenekart,
melynek a tagok a Soltész István Kamarazenekar nevet
adták. Fennállásuk óta több mint hetven koncertet adtak, amelyből sok jótékonysági célt szolgált. Budapesti
otthona mellett városunkat is saját otthonának tekintet-

te, máig kötődik hozzá. A heti pénteki próbákra most
is szívesen jön Tatára kis közössége és a város nagy
örömére.
Szívből gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz sok örömet, sikert és jó egészséget kívánunk!
fotók: Domokos Attila

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a következő helyi kitüntetéseket és címeket adományozza:
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• Tata Város Zsigmond Király Díja
• Tata Város Mátyás Király Díja
• Tata Városáért kitüntetés arany, ezüst, bronz fokozata
• Tata Város Díszpolgára cím
Tata Város Zsigmond Király Díja azon magánszemélynek
adományozható, aki tevékenységével a város anyagi, szellemi, erkölcsi értékeit jelentősen gazdagította, országosan
vagy nemzetközileg értékelt tevékenységével a város ismertségét, rangját növelte.
Tata Város Mátyás Király Díja azon magánszemélynek
adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott elsősorban humán területen.
Tata Városáért kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fokozata adományozható azon személyeknek, vagy közösségeknek, akik/amelyek Tatán tevékenykednek, és szakterületükön a város egészéért végzett magas fokú szakmai
tevékenységgel öregbítik városunk hírnevét.
A képviselő-testület a város lakossága nevében Tata Város Díszpolgára címmel tünteti ki és az ezzel járó jogokkal
ruházza fel azokat a személyeket, akik tevékenységükkel,
illetve adományaikkal a város anyagi, szellemi és erkölcsi
értékeit jelentősen gazdagították, fejlődésében kiemelkedő érdemeket szereztek; országosan, illetve nemzetközileg
értékelt tevékenységük révén a város ismertségét, rangját
növelték vagy növelhetik, kapcsolatainak körét bővítették
vagy bővíthetik.
fotó: Ábrahám Ágnes Barbara
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Bajor Sördélután a Német Nemzetiségi Múzeum udvarán

2019 a közösségek éve
A tatai Német Nemzetiségi Múzeum
ismét tartalmas évről számolhat be
2019-ben. Az 1972-ben alapított múzeum töretlenül azon fáradozik, hogy

a Magyarországon élő németeknek
kulturális műhelye és identitásuk
megélésének egyik fontos helyszíne legyen. Ahogyan Dr. Arapovics

Dr. Arapovics Mária a Cselekvő közösségek konferenciáján

Mária, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Cselekvő közösségek projektért felelős szakmai igazgatója mondta: „A
múzeum az otthon és a munkahely
mellett legyen az ún. harmadik hely,
ahol az emberek szívesen töltik mindennapjaikat.” A múzeum számára e
törekvés „csak” a megfogalmazása
volt annak, amelyet intézményünk a
2010-es év óta a Vendégségben a
múzeumban program keretében már
kilenc éve csinál. A rendezvénysorozat folyamán évről évre új nemzetiségi
település hagyományai jelennek meg
az intézmény keretei között. A program legnagyobb előnye, hogy minden alkalommal egy új közösséget is
megismerünk, amely a nemzetiségi
hagyományok aktív éltetője és tudásával alakítja a múzeum történetét is.
Az idei esztendőben elismerést
kapott a múzeum ezért a tevékenységért, és az elsők között részesült
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– A Német Nemzetiségi Múzeum
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Dr. Schmidtmayer Richárd múzeumigazgató átveszi a Közösségi múzeum kitüntetést
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a Közösségi múzeum kitüntetésben. 2019. április 9-én a Cselekvő
Közösségek – Múzeumok együtt a
közösségekkel regionális szakmai
napja alkalmából közösségfejlesztésért felelős szakemberek tartottak
értekezést a Német Nemzetiségi
Múzeumban. A kiemelt projekt
keretében elkészült a muzeális intézmények közösségi alapú, társadalmasított működését támogató
módszertani fejlesztés. A szakmai
nap célja a módszertan széles
körű megismertetése volt a Középdunántúli régióban. Színhelyként szolgáló múzeumunk Vendégségben a
múzeumban című programsorozata
kiemelten jó gyakorlatként jelent meg
a műhelynap során.
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A Német Nemzetiségi Múzeum célja
a múlt és a jelen vizsgálata, melyet állandó kiállításaink és időszaki tárlataink segítségével közvetítünk a közönség felé. A magyarországi németek
kutatása és vizsgálata évtizedek munkáját öleli fel, melyek tanulmányok és
kötetek formájában elérhetők. Múzeumi tevékenységünkkel ezeket a kutatásokat igyekszünk mindenki számára „fogyaszthatóvá” tenni, hiszen
a nagy mennyiségű tudás közvetítésére mi tárgyi eszközökkel rendelkezünk. A Mi és a Többek című állandó
kiállításunk a Német Nemzetiségi
Múzeum tárgygyűjteménye tükrében
vizsgálja, milyen „sztereotípiák” mentén beszélünk ma is a magyarországi
németekről. Vallásosságuk, szorgal-

A Magyarországról kitelepítettek emléknapján, január 19-én

A Vendégségben a múzeumban idei vendége Vértessomló volt

muk, hagyományaik, családi kapcsolataik és történelmi traumáik a mai
napig meghatározzák életüket.
„A mi generációnk még emlékszik...”
Évente január 19-én a Magyarországról kitelepített németekre emlékezünk. A második világháború végén a “kollektív bűnösség” címe alatt
kétszáz-kétszázötvenezer embernek
kellett otthonát és vagyonát hátrahagyva Németországba költöznie.
“Bűnük” csupán az volt, hogy német
nemzetiségűnek vagy német anyanyelvűnek vallották magukat. A kitelepítés valójában azt a célt szolgálta,
hogy a vagyonnal, földekkel rendelkező magyarországi németeket jogaiktól
megfosztva tulajdonuk hátrahagyására kényszerítsék, és helyükre a trianoni határon túlra került elsősorban
csehszlovák területeken élő, szintén
elűzött magyar lakosságot, de főként
a kommunista rendszer kiépítését segítő hazai csoportokat költöztessék.
A magyarországi németek elhurcolásának emléknapja hivatalos magyar
állami emléknap, melynek létesítéséről 2012-ben hozott határozatot az
Országgyűlés, melynek egyik kezdeményezője Michl József, Tata város
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Január 19-i megemlékezés

vezetője német nyelven emlékezett az elhurcolt és jogfosztott német közösséget ért sérelmekről, amelyek napjainkig
meghatározzák és talán még erősebbé teszik az érintett családokat.
A megemlékező gondolatok után a
Talpalatnyi Színházi Társulat a 2017ben bemutatott Hartmann Miklós
A széna illata című regényéből adott
elő részleteket. Az előadás során egy
család történetén keresztül találkozhattunk a magyarországi németség
életének pillanataival. Az előadóművészek Petrozsényi Eszter, Szűcs
József és Egyed Gábor voltak. A
műsor ünnepélyességét a Goór
Józsefné karnagy vezette Környei
Német Nemzetiségi Kórus fokozta.
A kiállítással egybekötött megemlékezés megerősítette a jelenlevőket,
hogy a múlt nehézségei ellenére

aktív, hagyományaiban kiteljesedő
élő közösség a magyarországi németség.
2019. március 7-én új kiállítás nyílt
a múzeumban, amely egyben az
első magángyűjtemény bemutatása
volt. Jungvirthné Bús Erzsébet, Tata
városának ismert és kedvelt polgára
kevéssé közismert feliratos textília
gyűjteményét hozta el. Idén tavaszszal közel kétszáz feliratos német
nemzetiségi textiltárgy került a földszinti kiállítótér falaira gyűjteményéből, amely összességében majdnem megközelíti a hétszáz darabot.
Jungvirthné Bús Erzsébet közel
húsz éve gyűjti a hímzett textíliákat.
Elsőként magyar falvédőket keresett, majd a család sváb gyökerei és
gyermekkorának Veszprém megyei
német közege miatt a német felira-

Kiállítás Jungvirthné Bús Erzsébet magángyűjteményéből
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polgármestere, akkori országgyűlési
képviselője volt. Az emléknap dátuma január 19., 1946-ban ezen a
napon kezdődött meg a magyarországi németek szervezett elűzetése, az otthonaikból kényszerrel
nyugatra telepítendő első budaörsi
lakosokat szállító vonatszerelvény
elindításával. 2013-ban a megyénkben elsőként Tata városa is megemlékezést tartott ezen a napon.
Az emléknap megvalósításában
játszott szerepéért városunk polgármesterét többen is méltatták az
idén 50 éves – Gerlingen által patronált – Magyarországról Elűzött
Németek Szövetségének (LDU)
jubileumi ünnepsége során, köztük Baden-Württemberg tartomány
Igazságügyi és Európai ügyekért
felelős minisztere, Guido Wolf, valamint Joshi Ament, az LDU elnöke.
A megemlékezést 2019-ben az ulmi
Donauschwäbisches Zentralmuseum
(Dunamenti Németek Múzeuma)
vándorkiállításával kötöttük össze.
Dragoljub Zamurović szerb fotós
2015 és 2016-ban készítette el portréit, amelyekből létrejött az Unter
Anderen, azaz A többiek között című dokumentáció. A tárlat
Budapesttől Belgrádig mutat be
élettörténeteket, így a dunamenti
németek jelenkori mindennapjaiba ad betekintést. Az emléknap kezdetén Harasta Renáta, a
Magyarországi Németek KomáromEsztergom Megyei Irodájának
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tos falvédőkkel gyarapította tovább
gyűjteményét. A tárlat a 19. század
végi, 20. század eleji német paraszti
és eltűnő polgári világát idézte meg
a bemutatott tárgyak felirataival.
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„Nem itt lakom, hanem itt élek…”
Ezt követően április 26-án pénteken
megkezdődött az idei év Vendégségben a múzeumban sorozata. A
program főszereplője ezúttal Vértessomló volt, aki a helyi hagyományőrző intézmények és magánszemélyek
adományaiból gazdag kiállítást nyitott a Német Nemzetiségi Múzeum
földszinti termében. A megnyitó
program keretében Waldmann-né
Baudentisztl Éva, a Magyarországi
Németek Országos Önkormányzatának
helyettes elnöke, a KEM Németek
Önkormányzatának vezetője mondott beszédet, hangsúlyozva a hagyományok átadásának fontosságát.
Vértessomló településsel és a kiállítással Pfiszterer Zsuzsa jóvoltából
ismerkedhettünk meg, aki édesanyjával együtt a tárlat rendezője is volt.
A program során bemutatkozott a
Vértessomlói Német Nemzetiségi
Dalkör, valamint a Tánccsoport. A második alkalom középpontjában az általános iskola műsora állt, amelyben
a gyerekek településük német hagyományait mutatták be. Június 21-én a
vértessomlói diákszínjátszó csoport
következett: huszonöt gyermek és
fiatal részvételével ismerkedhettek a
rendezvény résztvevői Vértessomló
múltjával és jelenével. Végül a legnagyobb érdeklődés a Sváb lakodalmat
kísérte, teljesen megtelt a múzeum
udvara. Vértessomló kultúrcsoportjai
és hagyományőrzői minden szempontból hiteles lakodalmast mutattak
be. Többször átérezhettük, mennyi
rítus és szokás határozta meg az emberi élet egyik legfontosabb forduló-
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Hátárnyitás című kiállítás

pontját. Az igazán nagyszerű élményt
hagyományos sváb lakoma követte:
káposzta, bor és desszert. A mulatság pedig egészen sötétedésig tartott
a Szomori Fiúk zenekar kíséretével.
Határnyitás
A múzeum feladata a nemzetiségi
kultúra gyűjtése, bemutatása és közvetítése mellett, hogy aktív szereplője, egyben alakítója legyen annak
a közös tudásnak és emlékezetnek,
amely közössége mindennapjait jellemzi. Ehhez a 2018-as évtől kezdve
a kortárs jelenségek vizsgálatával,
értelmezésével és megmutatásával
szeretné a múzeum a határait megnyitni, hogy minél szélesebb körben

ismertté tegye a Magyarországon
élő németek életét. 2018-ban a
gerlingeni testvérvárosi kapcsolatok
megerősítéseképp először került
sor kiállítás kölcsönzésre, kerékpáros kiállítást mutattunk be a Német
Nemzetiségi Múzeumban, amely a
kétkerekűek fejlődésén túl a biciklizés
előnyeire is felhívta a figyelmet.
A Német Nemzetiségi Múzeumban
kiemelt szerepet kapott az idei év
egyik fontos évfordulója a harmincéves Páneurópai Piknik. Augusztus
2-án Határnyitás címmel nyílt kiállításunk, amellyel a jeles évfordulóra emlékeztünk. A program során
Dr. Kis Tibor tatai szemtanúként
mesélt a Páneurópai Piknik eseményéről. A kiállítás, amely a gerlingeni

A Határnyitás című kiállítás a gerlingeni múzeum együttműködésével valósult meg
balról jobbra: Schmidtmayer Richárd, Erich Gscheidle,
Dr. Kis Tiborné, Dr. Kis Tibor, Michl József, Horst Arzt
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múzeum együttműködésével valósult meg, bemutatta milyen szerepet
játszott Magyarország a kettéosztott
Németország lakosainak életében.
Az időszaki tárlat a vasfüggöny leereszkedése és a határok újranyitása közötti időszakot járja körül, a
korszak főbb jellemzőit kiemelve.
Az időszaki kiállítás különlegessége, hogy olyan egyetemista és középiskolás fiatalokat vontunk be a
megvalósításba, akik történelem
és társadalomtudományok szakon
végzik tanulmányaikat. A tárlattal jól
sikerült megragadni a zárt, szabad
gondolataitól, döntéseitől megfosztott világ mindennapjait. Az egykori
Nyugat-Németország lakosai számára a kiállítás segítségével vált érthetővé a vasfüggöny mögötti élet.
Ennek hatására a tárlatot 2020-ban
Gerlingenbe hívták.
A kortárs német kultúra fontos eseménye a táncos, zenés, sörrel és
kolbásszal együtt járó rendezvény,
amely Oktoberfest néven vált ismertté. Az idén másodízben kerülhetett
megrendezésre szeptember 27-én
a Bajor Sördélután névre keresztelt kultúrrendezvény a tatai Német
Nemzetiségi Múzeum udvarán. Az
este folyamán a helyszín zsúfolásig

megtelt, a vártnál is nagyobb számú
érdeklődő érkezett. A program elején hagyományos nemzetiségi műsor szórakoztatta az érdeklődőket:
Varju László vezényletében a
Szomódi Fúvószenekar, a Tarjáni
Német Nemzetiségi Tánccsoport,
a
Dunaszentmiklósi
Német
Nemzetiségi Énekkar és a Fliegende
Zöpfe tánccsoport. Az esti bálon a
Schwab’N’Roll zenekar játszott. A
kockás terítős asztalok mellett egy jó
korsó sör vagy frissen sült kolbász elfogyasztására is lehetőség nyílt.
A 2019. október 8-án Hartmann
Miklós Örömóda című új kötetének

A múzeumban mutatták be Hartmann Miklós Örömóda című könyvét
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Steffen Lenzer és a Freunde für Tata nagylelkű adománnyal segítette a múzeum munkáját

bemutatójára invitálta az érdeklődőket a Német Nemzetiségi Múzeum.
A szerző első kötete a Széna illata is
hiánypótló regény volt a magyarországi németek életéről. Az Örömóda
e könyv rejtett folytatása, amely nem
csupán a német kitelepítésről szól,
hanem általában is a szabadságról
vagy inkább annak hiányáról. Olvasmányos, izgalmas, mindazonáltal hiteles 20. századi korrajz.
Múzeumunk idei évi programjából már csak a hagyományos
karácsonyváró Christkindlspiel bemutató maradt hátra, amelyen megismerkedünk jövő évi Vendégségben a
múzeumban programunk résztvevőjével, Alsó-, illetve Felsőgallával.
A Christkindlspiel tipikusan olyan
esemény, amely a múltat és a jelent
összeköti, hiszen talán legszebb ünnepünk hagyományos betlehemezős
játéka a 18. század óta. A Magyarországra települő németek hozták
magukkal szövegét és magát a színjátékot, ahogy karácsony estéjén a
gyerekek a falut járva köszöntik a
családokat Jézus Krisztus születésének estéjét elevenítve fel német
dialektusok valamelyikében. A szokás máig fennmaradt Magyarország
számos német településén, gyűjté-
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se és megőrzése a kutatóknak, míg
maga a játék a dialektust egyébként
a hétköznapokban már nem beszélő
gyermekeknek nagy élmény. A karácsonyvárás mellett a jövő évre is nagy
tervekkel készülünk, amikor remélhetőleg a gyűjteményt megőrző raktárépületünk felújítása, valamint múzeumunk környezetének rendbetétele
még több lehetőséget kínál majd a
nemzetiségi kultúra megjelenítésére
és megélésére.
A nemzetiségi múzeum munkáját
önkéntesek segítik, ezzel is erősítve az intézmény célkitűzéseit. Nagy
örömünkre idén testvérvárosunk,
Gerlingen, valamint Steffen Lenzner
és a Freunde für Tata egyesület is
nagylelkű adománnyal segítette a múzeum munkáját. Ezek az elismerések
jó visszajelzések is egyben a Német
Nemzetiségi Múzeumban zajló munkára.
Schmidtmayer-Busa Mónika
Fotók: Varga Edit és Csikós Gábor
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Készült a Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú, EFOP-1.5.2-16-2017-00043
azonosítószámú projekt keretében.
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Vendégségben a múzeumban c. program

HISTÓRIA

A tóvárosi harangláb

A tóvárosi főtér a polgári iskolával, 1906., képeslap, Kuny Domokos Múzeum

kal fedettek, belső terükben harangszéket és óraszerkezetet fogadva
be.
AZ ORSZÁGGYŰLÉS TÉR
A középkori eredetű, 1413-ban már
oppidumként emlegetett Tóváros
(Újtata, Totis Sclavonicali, Tótváros)
múltjáról az 1510-es országgyűlés
kapcsán olvashatunk, amikor is az
országgyűlés a pestis elől menekülve néhány napig éppen itt ülésezik,
az előkelő vendégek pedig a főtér és
a budai országút torkolatában épült

A tóvárosi főtér a haranglábbal, 19. sz. vége. Archív felvétel, Kuny Domokos Múzeum

ferences rendházban foglalnak helyet.
A török idők alatt elpusztult város
első jelentős épülete az új földesúr,
Esterházy József gróf által 1743-ban
alapított kapucinus kolostor és templom. Az épület a tér sarkán áll. A tér
túlsó, keleti oldalán terült el a város
temetője, melynek közepén egy
szép barokk kápolna, a Szent Józsefkápolna állt. A főtér ekkor még üres
volt, nyilván vásároknak adott helyet.
A térbe futott be a széles, budai országút (Piac utca, Öreg utca, majd
Budai, Esterházy, végül Ady E. út) és
a Tata felől érkező, várat megkerülő
út, de innen indultak ki további utak
is Almás, Agostyán felé. A vidékies,
földszintes házakkal övezett, kopár
főtéren az adott okot az ezen a vidéken szokatlan és városi szinten különösen furcsa harangláb építésére,
hogy a tóvárosi hívek nem elégedtek
meg a kapucinus templom egyetlen
harangjának hangjával és a szerzetesek officiumához igazodó harangozásával. Először újabb templom építésére gondoltak, majd egyszerűbb
változatként született meg az elképzelés egy harangláb felépítéséről. Az
építtető tehát nem az egyház, nem az
uradalom, hanem a város (Senatus
Populusque Oppidi Tóváros).
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A tatai (tóvárosi) harangláb különös építészeti alkotás, sajátos műemlék. Városi viszonylatban párját
ritkítja a harangok elhelyezésére
szolgáló, különálló torony. A magyarországi építészetben csak a
népi építészetben, és ott is csak
egyes tájegységeknél fordul elő, inkább állványszerű, nyitott formában,
mintsem zárt toronyként.
A harangláb az egykor közigazgatásilag önálló Tóváros település
központjában, az egykori főtéren
áll. Ma már a főtér átalakítása és az
utak kiépítése miatt ez az egykori,
tágas, zárt főtér nem is érzékelhető,
ennek ellenére városképileg ma is
meghatározó jelentőségű maga az
építmény.
Formailag legalább olyan különös,
mint rendeltetését tekintve. Zömök,
nyolcszögletes torony fogadja magába a harangszéket, felfelé szökő,
gúla sisakkal, melynek négy oldalán
oromzatos fióktetőkben órák mérik az időt. Formai és funkcionális
párhuzama talán a templomtorony
lehet. A barokk templomtornyok
gyakran nyolcszögletes gúlasisak-
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Céhlevél fejléce Tata és Tóváros látképével (jobbra a harangláb), 1810 körül, rézkarc, Kuny Domokos Múzeum

GLOCKENES HAUS
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A harangláb építésével kapcsolatban 1763-ban Éder József ácsmester készít árajánlatot és tervet. A
haranglábra (Glocken Hauss) vonatkozó tételes ajánlatát a város szenátusa elfogadta, és Balogh Ferenc
régens ellenjegyezte. Éder három
harang felfüggesztésére alkalmas
harangházról ír.
1763-ban tárgyalt a tóvárosi elöljáróság (Judex, Senatus Populusque Oppidi Tóváros) a pozsonyi
Christelli harangöntővel (az uradalomban állandóan foglalkoztatott,
a környék templomait harangjaival
ellátó mesterrel) a 12 mázsás Szent
György-harang és a 6 mázsás Szent
Adalbert-harang készítéséről. A két
harangért 1 354 forintot és 20 tallért
kért a mester.
„1764-ben elkészülnek a város

költségén az új harangok. Az 1766ik év meg arról nevezetes, hogy
ekkor készül el a város főterén
még most is álló kampanile, azaz
harangtorony” – írja Mohl Adolf a
városi levéltár adataira és a kapucinusok háztörténetére hivatkozva.
A 19. század elején készült mészáros céhlevél díszes fejlécén egy
Tatát és Tóvárost ábrázoló városképet látunk. A tóvárosi részen jól
azonosítható a harangláb képe. Ez
az építmény legkorábbi ábrázolása.
Az egyszerű, földszintes városháza
előtt álló haranglábon jól látszik,
hogy alul kőből építették, felső szintjének oldala viszont már deszka, ebben kosáríves nyílású, kettős zsalugáteres harangablakok figyelhetők
meg. A tetőzet oromzatos fióktetőiben kerek nyílások (óraházak) vannak, a csúcsdísz gömbön nyugvó
kettős kereszt. Az épület ekkor kb.

Az októberi felújítás közben fotó: Domokos Attila
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harminc-negyvenéves. Ez a korai
ábrázolás mutatja meg az épület
eredeti állapotát, amely szerencsés
módon alig változott a mai napig.
ÉDER MESTER
Éder József neve először a nyárádi
templom ácsmunkáinál bukkan fel
1758-ban. Majd a tatai harangtorony
munkája utáni években is kapunk
róla hírt. 1767-ben kötött szerződést
az uradalommal a kallómalmok (öszszesen hat malom) karbantartására.
Az uradalom szűrposztó készítésre
berendezett malmainak gondozása
jelentette neki az állandó jövedelmet, emellett nyilván más munkát
is vállalt. Josephus Eder Zimmer
Meister például a Gött Antal által
tervezett naszályi malom ácsmunkáira kapott megbízást 1790-ben.
1795-ben esett halálával kapcsolatban tesz említést az uraságnak
írott levélben a régens: „Az utolsó
levelemben, midőn az Áts mesterről emlékeztem, elfelejtettem Nagyságodnak megírni, hogy vagyon itt
két Áts legény, kik a megholt mester alatt szüntelen a kallókban dolgoztak és nálam ajánlották önként
magokat, hogy kallóknak gondviselését, reparatióit, azon Conventio
mellett, melly Éder Áts mesterrel
fön állott, magokra kívánják válolni.”
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HARANGLÁB HARANGOK NÉLKÜL

A harangláb története a 19. században majdnem megpecsételődött. A város polgárai a főteret
elcsúfítónak érezték a falusias
karakterű épületet, és többször is
szerettek volna megszabadulni tőle.
„Tóvárosnak tudvalevőleg egyik
legutálatosabb dísze a főtéren levő
haranglábnak nevezett szélmalom”
– támadják az épületet 1897-ben. A
Tatatóvárosi Híradó már 1893-ban
ilyen harciasan ad hangot a közvéleménynek: „Tóváros dísze bomladozik. Köröskörül lehullott róla a vakolat, megrepedeznek a falai, s mikor
az elkeseredett Zakara család belekapaszkodik a kötél foszlányokba,
hogy elhúzzák a »kísérőt«, meginog
a fal, mozog az állvány, s azokon siratják keservesen a régi jó időket a
bús harangok. No hát ki ne találná
el, hogy a tóvárosi díszes »haranglábról« van szó, mely már kezd
életveszélyesen fenyegetővé lenni.
Szólunk tehát az illetékes elöljárókhoz, hogy sürgősen intézkedjenek
s eszközöljenek ki valami ügyes
módot, a csúf alkotmány lebontására, mert most kilátás van reá, hogy
önnön maga fogja felmondani a
szolgálatot s még valakinek életébe
is kerülhet ez a rozoga, őskori maradvány végelgyengülésben történt
összerogyása.”
Többször kezdeményezték lebontását, nemcsak romló állaga, „a város külcsínját elrútító madárijesztő”
volta miatt, de a polgári iskola megépülte után azért is, mert „a folytonos harangzúgás a tanításra nagymértékben zavarólag hat”.
Micsoda szerencse, hogy a harangláb valahogy mindig megmenekült a pusztulástól!

Az első világháború alatt, 1916.
aug. 8-án Bürchner László káplán
és Hasitz Lajos hitközségi elnök
jelenlétében Weisz Oszkár mérnökkari hadnagy vezetésével zajlott a
harangok leszerelése. A K. und K.
hadsereg harangrekvirálási részlege, a Gruppe für Glockenabnahme
átvételi jegyzéke szerint egy 749 kgos, egy 394 kg-os, egy 172 kg-os,
és egy negyedik, kicsi, 25 kg-os
harang esett a háború áldozatául s
öntetett be ágyúnak. "A négy harangért harangérc súlyban 5360 koronát kapott az egyházközség."
Attól kezdve a harangláb néma;
egyetlen funkciója az, hogy mérje
az időt.

A haranglábon folyamatosan
kellett a faanyag cseréjéről, a zsindelyezésről gondoskodni. Az utóbbi időszak komoly, műemlékileg
jóváhagyott felújítása 1979-ben
zajlott. 1988-ban szigetelték és sótalanították a salétromos falakat is
(Országos Műemléki Felügyelőség). A legutóbbi felújítás ismét
az időjárásnak leginkább kitett fa
héjazat, harangablak lamellák és
a deszka oldalak felújítására, cseréjére irányult. Ma már újra régi fényében ragyog az épület, dicsérve
Éder mester legendás munkáját, aki
annak idején, hogy a vasanyag korróziójától megvédje a fát, egyetlen
szög nélkül készítette el a harangtornyot.
Kövesdi Mónika

A felújítási munkálatok közben
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A megújult harangláb fotó: Domokos Attila
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A tatai Eötvös József Gimnázium épülete
A tatai Eötvös József Gimnázium épületét Barsi Éva, az masztólag hatott, az egyébként száintézmény igazgatójának javaslatára vették fel a tatai mos főúri család gyermekeit is oktató
intézményre. A levélre elutasító válasz
értékek közé, az épített környezet kategóriában.
mokat négyosztályossá alakította át.
Ezt a vezetőség és a diákok, valamint
a szülők is igencsak nehezményezték. Onnantól kezdve „csonka gimnáziumként” is emlegették a már akkoriban is országos hírű intézményt.
Néhány évvel később egy rendeletben utasították a gimnázium vezetését arra, hogy rendszeresítse a rajz
és testgyakorlás tanítását és biztosítsa az ehhez szükséges épületet. Az
akkori igazgató, Csaplár Benedek
levélben az Esterházy családhoz fordult segítségért. Levelében azt is kifejtette, hogy már a gimnázium négy
osztályossá történő átalakítása is nyo-

fotó: Izsáki Zsuzsanna
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A gimnázium történetét az 1900-as
évektől kezdve 1944-ig ifj. dr. Rabár
Ferenc történész 2014-ben kiadott
könyvéből (A tatai piarista főgimnázium története 199-1944) ismerhetjük
meg részletesen. Erre támaszkodtam
a cikk szerkesztésénél.
A nagymúltú intézmény 1765-ben
nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó fiatalok előtt gróf Esterházy Miklós kezdeményezésére, aki a piarista rendet
kérte fel az oktatás megszervezésére.
Az iskola hosszú évtizedekig hatosztályos gimnáziumként fogadta a
diákokat, majd 1850-ben egy osztrák
rendelkezés a hatosztályos gimnáziu-

érkezett, s a rendfőnök reménytelennek látta az iskola újbóli hatosztályossá fejlesztését. Egy hátsó udvari
épületben aztán sikerült kialakítani
az új tornacsarnokot és rajziskolát,
ám továbbra is kívánalom maradt a
főgimnázium létrehozása, amelynek
érdekében mozgalom bontakozott ki
a városban.
Sokan tartottak attól, ha Komáromban főgimnázium létesül, akkor Tatán
már erre nem lesz esély. Néhányan
hozzávetőleges számítást végeztek
arról, vajon hol tanul tovább, aki elvégzi a négyosztályos kisgimnáziumot
Tatán. A következtetések szerint azok
száma, akik Komáromba mennének,
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igen csekély, szinte elhanyagolható,
így a komáromi főgimnázium nem jelent „veszélyt” Tatára.
A tataiak szinte nem is tudtak arról,
hogy közben több jelentős személy
is dolgozott a terv megvalósulásáért.
Köztük volt a Tata-Tóvárosi Híradó
szerkesztője, Wenninger Mátyás is,
aki több publicisztikájában sorakoztatta fel érveit az ügy mellett. A város
lakosságának is érdeke volt a fejlesztés, hiszen a gyermeket más városba
küldeni tanulni az már abban az időben is jelentős anyagi és egyéb terhet rótt a családokra. Azt már akkor
is felismerték, hogy a hatosztályos
gimnázium megléte esetén a tatai
fiatalok továbbtanulási esélyei is nőnek. Sokan számítottak arra, hogy
ha sikerül a terv, akkor országos hírű
intézménnyé nőheti ki magát. Ahogy
ifj. dr. Rabár Ferenc fogalmaz könyvében: „A tatai főgimnázium nem azt
jelenti, hogy Tatán is van főgimnázium, hanem azt, hogy a tatai főgimnázium lesz az első a társai között, és
az ország legtávolabb eső vidékeiről
is voltak növendékei, és olyan városokból is, ahol volt gimnázium. … Az
általános felfogás szerint a főgimnázium képezte Tata és Tóváros szellemi
életének alapját, de ezt tekintették a
városi fejlődés biztosítékának is.”
Meghatározó szerepe volt magának, a kultuszminiszternek, Zichy
Jánosnak,
Molnár
Imre
és
dr. Miskolczy Imre országgyűlési
képviselőknek, Magyar Gábor
rendfőnöknek, Pintér Elek igazgatónak, s természetesen az Esterházy
családnak is abban, hogy mégis létrejött a főgimnázium. Gróf Esterházy
Ferenczné, Lovbkovitz Anna hercegnő különösen sokat tett az ügy
érdekében. A hercegnő egyébként
rendkívül adakozó és szociálisan érzékeny asszony volt, de a szóbeszéd
szerint személyes érdek is vezérelte,
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hiszen fia, Ferenc végzős diák volt,
s azt szerette volna, ha az ötödik és
hatodik osztályt is Tatán fejezi be a
gyermek. Esterházy Móric, a tatai hitbizományi uradalom vezetője pedig
elévülhetetlen érdemeket szerzett a
főgimnázium létrehozásában. Jó kapcsolatai voltak miniszterekkel, felsőbb
körökkel, s ezeket be is vetette. Az ő
kérésére tervezték az épületet az egri
lícium mintájára, amely kimondva-kimondatlanul az Esterházy családnak
állít emléket. Az igazgató, Pintér Elek
– aki rendkívüli személyiség volt, magyart, latint, németet, természettant,
történelmet is tanított – szintén kivette
részét a munkából. 1912-ben ki is nevezték tankerületi királyi igazgatónak.
A tataiak is nagyra becsülték. Az ő
érdeme, hogy igazgatósága alatt a
grófi család rendszeresen támogatta
a gimnáziumot és saját költségén vállalta a korábban említett rajzterem és
tornacsarnok kialakítását. Az ő igazgatósága alatt virágzott és emelkedett
fel a tatai intézmény.
A mozgalom sikeres volt: 1910.
június 30-án Magyar Gábor rendfőnök értesítette Pintér Eleket, hogy a
következő tanévtől elindulhat az ötödik osztály. Az új épület építése 1911
szeptemberében kezdődött meg
Baumgarten Sándor műépítész tervei
alapján, aki semmilyen költségcsökkentő megoldást nem alkalmazott.
Arra törekedett, hogy pazar külsejű,
modern belsővel rendelkező épület
jöjjön létre. Így az építkezéshez rendkívül sok támogatásra volt szükség,
amelyhez a kultuszminisztérium, a
vármegye, az Esterházy család, a
közelben működő nagyobb vállalatok, társadalmi egyesületek, szervezetek, a tatai ügyvédek, orvosok és
természetesen magánemberek is
hozzájárultak. Elmondható, hogy Tata
és Tóváros polgárai széles körben
megmozdultak: általános gyűjtést

szerveztek. Még a diákok is próbáltak támogatást szerezni azzal, hogy a
szünidőben mulatságokat rendeztek
és azok bevételét az építkezésre fordították.
Az építkezés helyének a rendház tópart felőli részét jelölték ki. Ez a telek
a piarista rend tulajdonában volt. Az
építési munkákra pályázatot írtak ki,
amelyre összesen 31 ajánlat érkezett.
Ezek közül választották ki a Prohászka
és Társa vállalkozást. Sajnálatos volt
azonban, hogy a beérkezett pályázatok között alig volt helybéli vállalkozó,
s aki volt, az is a legmagasabb árat
adta. Nekik még egyszer felajánlották, hogy elküldhetik árajánlatukat és
a fővállalkozóval kötött szerződésben
is kikötötték, hogy az alvállalkozókkal
végzendő munkákat tatai iparosokra
bízzák.
Az építkezés elkezdődött, s még az
első szint se volt kész, amikor már
látszott, milyen impozáns épület fog
kialakulni. A gimnázium építésével
együtt a környező teret is átalakították:
114 fát ültettek el az udvaron. 1912
tavaszán megtartották a bokrétaünnepet, majd építkezéssel járó kisebbnagyobb nehézségek leküzdése után
az 1913-14-es tanévre a főgimnázium
teljessé vált. 1914-ben érettségizett
le az első osztály. Sok-sok küzdelem
után végre létrejött Tatán a minden
igényt kielégítő főgimnázium.
A város felett, az Öreg-tó partján magaslik tehát a gimnázium, amelyet a
helybéliek és az ide látogatók is megcsodálnak a nap minden szakában.
Az épület az építészeti, városképi
jelentőségén túl megtestesíti azt a
felbecsülhetetlen szellemi örökséget,
amellyel a piarista, majd állami gimnázium mindenkori tanári kara, illetve az innen kibocsátott diákok, mint
„kiművelt emberfők” járultak hozzá a
kisváros és az ország javának szolgálatához.
Összeállította: Izsáki Zsuzsanna
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Az első teljességre törekvő magyarországi népszámlálást II. József rendeletére hajtották végre 1784 és 1787
között. Ezt követően az 1869. évi népszámlálás bír különös jelentőséggel
a magyar statisztika történetében,
hiszen ezt tekintjük az első hivatalos
magyar népszámlálásnak – első alkalommal végeztek ilyen összeírást
magyar kormányzati szervezéssel az
egész ország területén. E felmérések
anyaga járások, ritkán települések szerint összesítve jelent meg a Statisztikai
Hivatal kiadványainak hasábjain – természetesen személyes adatok nélkül.
Sokáig azt gondolták, hogy a népességszámlálás felvételi ívei, amelyeket a kor kérdezőbiztosai rögzítettek
selejtezés áldozatául váltak. Néhány
szerencsés megye – közéjük tartozik
Komárom vármegye is – ívei elkerülték a selejtezést. Az ívek digitálisan
kutathatóak az interneten. Jelentőségét nehéz elsőre megbecsülni, a százötven évvel ezelőtti felvételi ívek tartalmazzák a kor társadalmának teljes
spektrumát, sok esetben a népszámlálási biztos gondolkodásán keresztül
annak megítélését is. Mind a családtörténet iránti érdeklődők, mind a 19.
század derekának településtörténet
kutatói nagy haszonnal forgathatják
az adatokat, hiszen számos kérdésre
választ adnak. Hány fő élt egy átlagos
háztartásban? A családfő szerepe hogyan jelenik meg a családtagoknál is
az összeírásokban? Mennyi esetben
nem tartották fontosnak a feleség,
anyós születési nevét, keresztnevét?
Melyek voltak a népszerű keresztnevek? Hány házinő vagyis háziasszony
került összeírásra?
Mindezek miatt a Kuny Domokos
Múzeum arra vállalkozott, hogy ezeket

az adatokat összegyűjti, rendszerezi
és adatbázis formájában elérhetővé
teszi szélesebb keresési lehetőséggel. Első ütemben Tata-Tóváros és a
Tatai járás települései váltak kereshetővé: Agostyán, Baj, Dunaalmás,
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály,
Neszmély, Szomód, Tardos, Vértestolna. Ez összesen 21 471 személy
adatait foglalja magában. A rájuk
vonatkozó felvételi íveken keresztül,
százezres nagyságrendű adataikat
gyűjtöttük össze százötven évvel korábbról!
Egyrészt a munka nagysága miatt,
másrészt kiemelten abból a célból,
hogy megismertessük és megszerettessük a fiatalokkal az elődtelepülésen élő személyek, családok
történetén keresztül a történelmet, elsősorban nyári diákmunkásokat vontunk be az adatbázis összeállításába.
2014-től kezdve a múzeumban dolgozó diákok aktív részvételével indult
meg az adatbázis felépítése. A munka nehézségét az adta, hogy a kézzel
kitöltött íveket nem minden esetben
lehetett egyértelműen elolvasni. A
kezdeti nehézségek után egyre pontosabban készült el a felvételi ívek
adatainak rögzítése. Az adatok ellenőrzésében a múzeum szakmunkatársai vettek részt.
Az adatbázisban a könnyebb kereshetőség érdekében egyes adatokat
tovább bontottunk. Nemcsak a vezeték- és személynévre lehet keresni,
hanem – abban az esetben, ha megadták – a személy állapotára (özvegy,
ifjabb) vagy házassági nevére. A nevek esetében arra törekedtünk, hogy
a népszámlálási íveken szereplő eredeti alakokat rögzítsük, ám több esetben a megjegyzés rovatban, illetve

a kereső programozásánál segítjük
az érdeklődőket. A születési helyek
esetében a könnyebb azonosíthatóság volt a cél, bár az angol zsokék
vagy egyes cseh-morva helységek
azonosítása kérdéses maradt. Így a
személyekre vonatkozó adatok között
megjelenik az előnév, vezetéknév,
keresztnév, születési vezetéknév, születési keresztnév és a kiegészítések
(például gyermeke, kinek a neje,
1870 jan. 1-én eltávozott (!), családfő
édesatyja, XY hátrahagyott özvegye).
Ezek többnyire az egy háztartásban
élők státuszára vonatkozó adatok,
amelyek a korszak társadalmi felmérése szempontjából fontosak.
Rögzítésre került továbbá az illető
neme, amely egyes nevek esetében
segíti eligazodni a ma emberét. A
születési éve, amely sokszor évekkel
tér el a keresztelési időtől(!), a vallása,
családi állapota (nem ugyanaz, mint
a társadalmi státusza), a hivatása és
foglalkozása (például földbirtokos és
tulajdonos). Itt is szép számmal találhatóak ma már meglepő bejegyzések
például évi bére mellett szolga/kocsis, önálló, fizetés nélküli, a családfő
táplálásából élő anya, a gazdaságnál
díj nélküli segédmunkás, agg (!), alamizsnából élő (egyházi intézményekben), anyjánál a birtokban segéd stb.
További adatok részletezése helyett
kívánjuk, hogy az adatbázis elérje eredeti célját, s mindenki maga kedvére
találjon érdekességeket! Örömmel
vesszük, ha segítenek az adatbázisban szereplő tételek pontosításában,
javításában! Küldjék észrevételeiket az
info@kunymuzeum.hu e-mail címre.
Eredményes böngészést kívánunk!
Schmidtmayer Richárd
múzeumigazgató
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Ruppert József piarista atya áldotta meg a harangot Kerényi
Lajos atya és Szilvássy László tartományfőnök társaságában
fotó: Domokos Attila
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20 éves a Magyar Piarista
Diákszövetség tatai tagozata
A Tatai Piarista Diákszövetség
dr. Lukács József, az akkori kegyesrendi gimnáziumi igazgató kezdeményezésére 1932. május 26-án jött
létre. Taglétszáma a megalakuláskor
százharminc fő volt, mely évről évre
gyarapodván a kétszázhatvan tagot is elérte. A szövetség védnöke a
magyar Kegyestanítórend mindenkori főnöke, díszelnöke a tragikus
körülmények között elhunyt dr. gróf
Esterházy Ferenc, dísztagjai többek
között Dr. Magyary Zoltán és néhai
Pintér Elek, ügyvezetője pedig a
tatai gimnázium mindenkori igazgatója volt. A szövetség céljául az intézethez való ragaszkodást és a tanítványi szeretet ébrentartását jelölték
meg. Megalakulása óta a keresztény
dunántúli kultúra fáklyavivőjeként és
a megye társadalmi megmozdulásainak fellegváraként emlegették. A
szövetség segítőkeze a gimnázium
padjain túl az egyetemi évekre is kinyúlt, hiszen minden évben négy-öt
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szorgalmas diákját taníttatta és teljes
ellátásban részesítette.
Eredményes működésük egyik
szép példájáról olvashatunk a rendház kézzel írott történetében, amelyet
napjainkban digitalizált az eredeti
kézirat alapján dr. Túri Róbert. Íme,
a historiadomus néhány kiragadott
mondata egy jegyzőkönyvből, mely a
Piarista kápolna harangjainak 1936os „bevonultatásáról” szól:
„Rendházunk tornyában lévő két kis
harangot, amelyek hosszú időn keresztül hívták a piarista diákokat istentiszteletre és a kötelességteljesítésre,
1916. augusztus hó 5-én, a háború
folyamán hadi célokra elvitték. Azóta némán, szótlanul állott a torony.
Mikor a rendházat a múlt tanév folyamán rendbe hozattuk, felvetődött a
gondolat, hogy a régi, a háborúban
elveszett harangok helyét újakkal
pótoljuk. A gondolatot a Tatai Piarista
Diákszövetség a magáévá tette és
gyűjtést indított. Rövid idő alatt együtt

volt az összeg. A harangokat Szlezák
János öntödéjében elkészíttettük s a
harangszentelést december 1-re tűztük ki.”
A harangok megáldásakor a templomot megtöltötték a hívők és a régi
diákok. A Pesten élő volt tatai diákok
élén Dr. Magyary Zoltán egyetemi
tanár, elnök jelent meg. A beszentelést Bíró Imre asszisztens, rendfőnöki
titkár, a gimnázium egykori növendéke végezte, a szertartás végén a következőket mondta: „Két évtizedes
hallgatás után, tanítványaink hálás ragaszkodásából, kegyeletéből és szeretetéből újra megszólalnak kápolnánk tornyában a harangok. Kérünk
Urunk, Istenünk, hogy időtlen időkig
hirdethessék dicsőségedet, irántunk
való jóságodat és segítő irgalmadat.
A zengő szavuk újra imádságra és
munkára hívja a múló évek hosszú
sorában egymást felváltó tanulósereget. Add Urunk, hogy hivatásuk teljesítésében sohase gátolják őket többé
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olyan vérzivataros idők, amilyenek
régi kedves harangjaink eltávolítását
okozták. Egyik harangunk, a világháborúban elesett hősök emlékét hirdeti. Figyelmeztessen bennünket állandóan arra a nagy áldozatra, amelyet
diáktársaink egykor mindnyájunkért
hoztak, mert nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét
adja barátaiért (Jn 15, 13). Ők hősök
voltak, a haza iránt való kötelességük
hűséges teljesítésében áldozták fel
életüket… Az iskolához való ragaszkodás, s diákkora való kedves viszszaemlékezés és a nagylelkű áldozatkészség helyezi el a toronyban, a
régiek helyére, a most megszentelt
új harangokat, hogy hangjukkal a
magasba emeljenek és Isten kegyelmét és áldását hirdessék nekünk és
az utánunk következőknek most és
mindörökké. Amen.” (Csak a pontosság kedvéért jegyezzük meg, hogy a
Pirrotti Szent Pompiliuszról elnevezett
másik harang a II. világháború után
nyomtalanul eltűnt). E szép és az ünnep jelentőségét, lényegét kifejező
szavak után a harangokat felvitték a
toronyba és felszerelték, a kezdődő
misére már ezek adtak jelt.
Az 1935-ben fölszentelt új harangok
néhány év múlva ismét elnémultak.
Ekkor azonban nem a háború, hanem az iskolák államosítása, a ren-

dek 1948-as eltörlése és a szerzetesek elhurcolása miatt. 1950-ben le is
szerelték őket. Az egyiket – a most
visszahozottat – a pesti Mikszáth
téri rendházban őrizték, majd a
kővágóörsi plébániához tartozó
kisörsi tornyocskába, meghatározatlan időre szóló használatra átengedték.
Múltak az évek és közeledett a keresztények életében újabb lehetőségeket ígérő rendszerváltás. Gyakran
volt látható ekkortájt a televízióban,
de még Tatán is Jelenits István piarista szerzetestanár, aki így emlékszik
vissza az egyik országos lapban a
szabad Magyarország első miniszterelnökére és a piarista öregdiákok
szervezetének újraalapítására:

fotó: Domokos Attila
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dr. Túri Róbert, a Magyar Piarista Diákszövetség Országos Választmányának tagja
fotó: Domokos Attila

„Antall József későbbi miniszterelnök fölismerte, hogy a piarista
öregdiákok olyan szellemi és erkölcsi tőkével rendelkeznek szerte
az országban, amelyre a megújuló
Magyarországnak nélkülözhetetlen
szüksége van. Ezért szorgalmazta
a diákszövetség országos létrehozását, a korábban egyes iskolákhoz
tartozó öregdiákok egységes civil
szervezetét. Nagyra értékelte az
1948-ban államosított piarista iskolák újra megnyitását is. Megkeresett,
mint a magyarországi piarista rendtartomány főnökét a diákszövetség
újjáalakításának tervével. Társakat,
barátokat keresett, a hasonló gondolkodású embereket akarta maga
köré gyűjteni, hogy megfelelő morális és szakmai háttere legyen. Azokban tudott igazán megbízni, akikkel
közösek voltak a gyökerei. Egyértelmű volt: azt, amit képvisel, a piarista neveltetésnek tulajdonítja. Ekkor
már megvoltak a lakitelki találkozók,
kezdődött az összefogás a változást
kereső emberek között. Úgy érezte,
ahhoz, hogy ebben a folyamatban
részt tudjon venni, szüksége van a
diákszövetségre is. Ez nagyon izgalmas vállalkozás volt, mivel civil
szervezetek nem működhettek évtizedeken keresztül, ám ekkor kezdtek
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A kegyesrendi kripta a Környei úti temetőben, előtérben Kerényi Lajos atya
fotó: Izing László

megnyílni újból a lehetőségek. Nagy
tett volt, hogy a Piarista Diákszövetség a rendszerváltást megelőzően az
egyik első civil szervezetként újjáalakult a városmajori templomban 1989
áprilisában.”
A rendszerváltáskor a kegyesrendiek
– a tataiak nagy bánatára – nem
tudták vállalni a helyi iskola újbóli megnyitását. Emléküket addig a
Piarista köz néven ismert utcácska és
a tó partján az Öveges-szobor őrizte.
Közben az országban sorra alakultak
a valamikori iskolákhoz kötődő helyi
diákszövetség-csoportok. A Magyar
Piarista Diákszövetség tatai tagozata
Görbe László, a Budapesti Piarista
Gimnázium igazgatója és Izing László
1977-ben ott érettségizett öregdiák
kezdeményezésére, Szűcs Ervin országos elnök részvételével 1999. május 15-én jött létre a volt tatai Piarista
Rendház dísztermében. Az ülésre a
mintegy hetven meghívott öregdiákból harmincan érkeztek és alapították
meg a tagozatot, mely a kegyesrendiek emlékének méltó őrzését és a piaristák visszatérésének elősegítését
tűzte ki célul.
Az évek során a lelkes működés
eredményeit elismerések is igazolták. A Magyar Piarista Diákszövetség
választmánya a piarista értékek rendszeres ismertetésében, fenntartásában és szervező munkáiban részt
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vevő dr. Nemes Lajos elnököt és
dr. Túri Róbert választmányi tagot a
Diákszövetségért jelvény arany fokozatával, Izing László titkárt példaértékű tevékenységéért Antall József
Emlékéremmel tüntette ki.
A hajdani Piarista Rendház előtti
Tanoda tér, valamikor Pintér Elek,
a gimnázium negyven éven keresztüli igazgatója nevét viselte. 2003.
december 20-án Antall József miniszterelnök halálának 10. évfordulóján és a tatai tagozat megalakulása
5. évfordulója alkalmából az öregdiákok dr. Nemes Lajos ny. botanikus
professzor, tagozati elnökvezetésével
fát ültettek. A rendezvényen részt vett
Antall Józsefné is, a megemlékezést
Szűcs Ervin, a diákszövetség elnöke
tartotta. 2014 őszén a tatai tagozat a
piaristák tatai megtelepedése 250.
évfordulójának megünneplését színvonalas rendezvénysorozattal és kiadványok megjelentetésével tette emlékezetessé. A 2017-es esztendőben
a rendtartományi találkozón, a pesti
gimnázium háromszáz éves jubileumi szentmiséjét követően Labancz
Zsolt tartományfőnök a tatai tagozat
titkárának konfráteri diplomát adott
át. Ezt az elismerést – a laudáció szerint – azok kaphatják meg, akik sokat
tettek a piarista rendért, a piarista hagyományok megőrzéséért és továbbadásáért.

Az idei évben a Tatán megrendezett
Patrocinium – a rendalapító Kalazanci
Szent Józsefre való emlékezés –
során több esemény is lezajlott. A
Környei úti temetőben található kegyesrendi kripta egy téli falomlás
következtében renoválásra szorult. A
felújítást befejeztével az ünnepre érkező Szilvássy László, az idén megválasztott tartományfőnök áldotta meg a
sírokat.
A tatai önkormányzat szándékának
és hathatós munkájának köszönhetően a Rendház jelenleg is megújulóban
van, falai között ismét oktató munka
folyik, és az épületben működő intézmény gazdája a Tatai Rend-ház Kft.
nevet kapta. A diákszövetség tatai
tagjai és a piaristák is tartják a kapcsolatot. A tagozat örömmel vette,
hogy a jelenlegi „összekötő” Ruppert
József tanár úr javaslatára a rend a
fentebb említett harangot visszakérte,
hogy a tatai rendházba elhelyezhesse. Az 1935. évi szentelési aktushoz
hasonlóan az újjáalakulás huszadik
évében – a Piarista Diákszövetség
mai tatai tagjaiként – az öregdiá-

Strommer Pál, a Magyar Piarista
Diákszövetség elnöke
fotó: Izing László
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Izing László, a Magyar Piarista Diákszövetség Tatai Tagozatának titkára
fotó: Domokos Attila

totta, aki az egyetlen még élő, Tatán
érettségizett piarista szerzetes.
A város legjobb akusztikájú termeként nyilvántartott, sajnos még méltatlan állapotú szakrális teret a szerzetesek elhurcolását követően minden
díszétől megfosztották, raktárként
használták. A kényszeredett nyugalmat néha azért megszakította a
Musica Sacra, a szent zene fölhangzása. Az Európa-szerte sikereket
arató Tatai Esterházy Énekegyüttes
városunkban is méltán népszerű
hangversenyei (2003, 2008, 2009,
2010, 2011, 2014, 2018) mindig
megtöltötték a templomocskát. Ezek
közül is kiemelkedő jelentőségű a
diákszövetségi tagozat által a kápol-

fotó: Domokos Attila

na felújítására szervezett jótékonysági
koncert. A tavalyi évben a Patrocinium
ünneplése a kapucinus templomból
visszakerült régi helyére, és ekkor
újra gyönyörködhettünk a Tata és
Térsége Civil Napok megnyitójaként
is szolgáló rendezvényen a kórus
előadásában.
Idén a szentmise után rendkívüli módon orgonakoncert következett, az előadók ez alkalommal a
Budapesti Piarista Gimnázium tehetséges diákjai voltak. Mivel a szerzetesek hetven évvel ezelőtti deportálását követően az orgona is eltűnt
(beépítették a kecskeméti piarista
templom orgonájába), a hangszerek
királynőjeként most egy VPO (Virtual
Pipe Organ – virtuális sípos orgona számítógépes rendszer) szólalt
meg. Az eszközzel és a programmal
is ügyesen bántak az ifjú művészek.
Melegh Béla tanár úr vezetésével Őri
Gergely, Tomics Boldizsár és Horti
Csanád szerzett szép órát a lelkes és
hozzáértő közönségnek.
Az ünnep a jobb időket idéző refektóriumban szeretetvendégséggel
zárult. Bízunk benne, hogy a rendezvénysorozattal sikerült az évfordulót
méltóképpen megülni.
Dr. Túri Róbert
MPDSZ Országos Választmány tag
Izing László
konfráter, MPDSZ Tatai Tagozat titkár
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kok részesei lehettek a tanár úr és a
konfráter anyagi támogatásával felújított harang szentelési ünnepének. Az
eseményen dr. Túri Róbert öregdiák
előadásban ismertette a világháború
utáni, a haranggal összefüggő történéseket és személyes élményeit,
majd a rendházi folyosón elérkezett
az a pillanat, amikor újra megkondult
a tatai diákszövetség hazatérője és
most is jelezte a jubileumi szentmise kezdetét. Ideiglenes helyén bárki
megtekintheti, végső elhelyezésével
kapcsolatban később döntenek, de
fölmerült annak az ötlete is, hogy az
épület udvarán helyezik el.
A kápolnában a Mezők liliomai
című kiállítás környezetében Izing
László a Tatai Tagozat titkára, a Tata
és Térsége Civil Társulás alelnöke köszöntötte a jelenlévőket. A XVI. Tatai
Civil Napokat Michl József polgármester megnyitotta meg. Az ünneplő
egybegyűlteknek Strommer Pál elnök
adta át a Diákszövetség üdvözlését
és köszöntötte a kilencvenéves Hohl
Gézát, a helyi tagozat legidősebb tagját. A rendalapítóra emlékező és ez alkalommal a tagozat évfordulója alkalmából a hálaadó szentmisét Ruppert
József mutatta be Szilvássy László
tartományfőnök koncelebrálásával.
A prédikációt Kerényi Lajos atya tar-

SZÍV, LÉLEK, HIT

Kistemplom, Nagytemplom
– a kis lépések nagy hatása, avagy nagy
ges tusok eg kisváros an
Érdekes időszakot él meg városunk
több közössége is: vendégségben
vagyunk. A tóvárosi református ima-

rokonunk, akivel nem tartjuk a kapcsolatot. Az ilyen dolgok általában a
régmúlt időkre, még a szülők vagy

ban a háza táját is kerüljük. Tudjuk,
hogy létezik, de nem vagyunk vele
kapcsolatban. Rosszabb esetben

ház felújítása miatt az istentiszteleteket már hónapok óta a közeli evangélikus Kistemplomban tartják. A Szent
Kereszt tiszteletére szentelt tatai
Nagytemplom elektromos hálózatá-

a nagyszülők generációjára nyúlnak
vissza: annak idején már ők sem
tartották a család egyik vagy másik
tagjával vagy ágával a rokonságot. Az
örökség körüli viták, rosszul sikerült

még az is előfordulhat, hogy az évek,
évtizedek múlásával, a hallomásból
szerzett információk alapján mindenféle téves, torz, gyanús dolgot kezdünk róluk gondolni, és némi rossz

nak cseréje miatt pedig már hetek
óta a Kocsi utcai református templomban vannak a vasárnapi szentmisék. Vendégségben vannak a gyülekezetek. Ami különlegessé teszi ezt

házasság, kölcsönös sértődés, régi,
soha nem tisztázott félreértés szokott lenni az ilyen döntések mélyén;
és sokszor előfordul, hogy a későbbi
generációk már nem is tudják pon-

szándékkal keveredve a végén már
valódi ellenségként tekintünk rájuk.
Szomorú, hogy előfordul az ilyesmi,
de legyünk őszinték: nem ritka.
A kereszténység nagy családjá-

a vendégséget, az épp a helyszín:
mert nem akárhol és nem akárkiknél

tosan, mi volt az elhidegülés oka.
Mindenesetre az ilyen rokont nem

ban is vannak sérült rokoni szálak.
Szomorú, hogy így van, de legyünk

vendégeskedünk!
Talán minden családban, de legalábbis elég gyakran előfordul,

szoktuk meglátogatni, nem keressük, nem beszélünk vele, nem írunk
neki se karácsonyra, se névnapra,

őszinték. Évszázadokkal ezelőtti félreértések, kölcsönös sérelmek, makacs büszkeség és még ezer más,

hogy van olyan, viszonylag közeli

sőt, hogy még véletlenül se fussunk
össze, általá-

emberi gyöngeség vezetett oda,
hogy az egy krisztusi család különböző felekezetre szakadt. És ahogy az
a családokban is lenni szokott: az idő
múlásával a szakadék mélyül, a
sérelmek sokasodnak, a szakítás visszafordíthatatlanul
állandósul. Az álláspontok megcsontosodnak,
a látószög beszűkül, és
végül mindenki megszokja, hogy ez már
soha nem
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is le-

fotó: Hetényi Tamás
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fotó: Márkus Gábor

SZÍV, LÉLEK, HIT

református
lomban,

is ebbe az irányba mutat: Yorkok és
Lanchesterek, guelfek és ghibellinek, Capulet és Montague, katolikusok és protestánsok: úgy tűnik, ez a

még soha nem
volt példa kis városunk történelmében, de talán

világ rendje.
A szétszakítottságnak ebben a
fagyos rendjében azonban néha
előfordul, hogy mégis történik vala-

a tágabb környéken
sem! Ezekben a hetekben történelmet írtunk arany
betűkkel.

mi. Rómeó és Júlia megszerették
egymást, és a Tudorok egyesítették
az egymással háborúzó rózsákat. A

A református gyülekezet nagyvonalú gesztusa, amellyel templomukba
fogadták a szorult helyzetbe került

kereszténységen belül is a XX. század második felétől kezdve egyre
látványosabban megindult a béke

katolikus közösséget, egészen hihetetlen hangulatot teremtett. Vendégségben lenni egy olyan rokonnál, aki-

és aztán az egység keresése. Ökumenikus mozgalomnak nevezzük a
különböző felekezetek egységtörekvését. Nehéz, hosszadalmas és sok
türelmet meg őszinte önkritikát igénylő út az, amely az egységre vezet. Az
évtizedes családi ellenségeskedés
megszüntetése nem megy máról holnapra; az évszázados szakadások is
nehezen gyógyuló sebek a kereszténység testén.
Tatán ezekben a hetekben valami
egészen különleges dolog történik.
Szépen, csendben, különösebb
feltűnés nélkül vendégeskednek az

nek évszázadokig még a háza táját is
elkerültük, (sőt, sajnos be kell vallanunk, hogy jó kétszázötven éve egyszer fel is gyújtottuk azt a házat…),
tehát egy ilyen rokonnál vendégeskedni, ez valami egészen újszerű érzés. Amikor pedig még a kulcsokat
is odaadják, hogy amikor végeztünk,
dobjuk csak be nyugodtan a levélszekrénybe – akkor az ember tényleg úgy érzi, hogy testvérként tekintenek rá. Nincs más megfelelő szó,
csak a köszönet: köszönet a testvérnek, köszönet a közös Atyának:
„Uram, az arcpirulás a miénk, királyainké, fejedelmeinké és atyáinké, akik
vétkeztek; de a tied, Urunk, Istenünk
az irgalom és a megbocsátás.” (Dán

evangélikus templomban a reformátusok, a református templomban a
katolikusok. Rokonok, sőt testvérek,
akik már nagyon régóta megszakították a rokonságot, nem ültek le egy
asztalhoz, még a másik háza táját
is elkerülték. Igaz ez akkor is, ha az
evangélikusok és reformátusok között a hitvallásbeli különbségek ellenére különböző érzelmi, politikai és
történelmi okok miatt könnyebben
ki tudott alakulni egyfajta protestáns
„összetartás”. Az igazán nagy esemény a katolikus rokon felbukkanása: hogy katolikus mise legyen a

temperre

9,8-9)
Egészen különleges azt látni, hogyan gyűrűzik tovább a nyitás, a másik megértésének és befogadásának vágya. Az első „ottani” szentmise
után említette mosolyogva valaki: „A
reformátusok már eddig is segítettek
rajtunk egyszer: amikor a templom
építésekor a nagyharangot hozó szekér megsüllyedt!” Lám, milyen könynyen felidéződnek a régi, szép közös
emlékek, csak valakinek el kell kez-

fotó: Hetényi Tamás

denie a közeledést. Egy másik résztvevő említette: „Szép, hogy a Plébános úr ennyire hangsúlyozza, hogy
ez milyen nagy dolog. De hát nem
ez lenne a normális?” Igen. A béke
lenne a normális, és nem a háború.
A befogadás, és nem a kirekesztés.
A közösség, és nem a széthúzás. A
párbeszéd, és nem a hallgatás. A
családi ünnepek, és nem a családi
harcok. A testvériesség, és nem az
ellenségeskedés. Ez lenne a normális. Istennek hála – Soli Deo gloria! –
most Tatán tudtunk tenni egy lépést
a normalitás irányába. Egymás felé
közelítő kis lépések, különböző emberektől: hogy a hatásuk milyen nagy
lesz, azt majd elsősorban a jövőben
fogjuk megtapasztalni. De innentől
kezdve már megtörtek a régi beidegződések: ha ez előfordulhatott,
nagyobb dolgok is előfordulhatnak
még!
Régi, elkeseredett családi harcok
és évtizedes haragtartás: azt hiszem,
sokaknak ismerős fogalmak. A tatai
keresztények most ízlelgetik azt az
élményt, milyen érzés egy rég nem
látott rokonnál vendégségben lenni
és ott igazi, őszinte vendégszeretettel találkozni. Szívből kívánom, hogy
ezt a tapasztalatot minél több család
átélhesse: milyen jó, amikor békességben vannak együtt a testvérek!
Mert ez lenne a normális.
Havassy Bálint László
plébános
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het másképp. A családok „kis” történelme és a nagy közösségek példája
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Előzmények

Fő az egészség!
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elent s t eg á isa van
a tatai s a adid s ortnak
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A mai értelemben vett szabadidős,
tömeges túrázás egy évszázada kezdett erőre kapni, ám a kontinenseket
is átszelő, kultúrákat összekapcsoló,
egységesen jelölt hosszú túrautak
többségét csak az elmúlt évtizedekben alakították ki. A mozgatórugó
mindig valamilyen külső kényszerítő
erő vagy a gyakorlati megfontolás
volt. Ezek egyik fontos és igen jellegzetes formája a zarándokutakon való
mozgás. A zarándokutakra indulók
egyfajta belső kényszer hatására keltek útra, nyilvánvaló céljuk egy szentként tisztelt hely felkeresése volt.
A 20. században Európában szinte
mindenütt kialakult térségi szintű túraútvonal, és egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy ezeket hálózatba
illesszék.
Az 1891-ben megalakult Magyar
Turista Egyesület működési területe
az egész országra kiterjedt. Az egyesület első elnöke báró Eötvös Lóránd,
a világhírű fizikus, korának kiemelkedő hegymászója volt. Az 1938-as
Szent István-emlékévben megszületett az Országos Kéktúra, amely akkor Európa leghosszabb országos
túraútvonala volt. 1948-ban létrejött
a Magyar Természetbarát Szövetség,
majd 1974-ben hivatalosan is elkezdődött az úttörő vándortábor mozgalom, amely nem kis részben a még
élő volt cserkészvezetőknek volt köszönhető. 1975-ben megalakultak az
Országjáró Diákkörök is, amelyek
már nem váltották be a hozzájuk
fűzött reményeket. Ebben az időben Tata kiváló adottságai miatt kedvelt helyszíne volt az úttörő vándortáboroknak és az
Országjáró Diákok Országos
Találkozóinak (ODOT).
A rendszerváltást követően egyre színesebbé válik a kép, sok régi
szervezet újjáalakul, egyre több civil
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szervezetek kapcsolódik be a természetjárásba (cserkészet, Munkás
Testedző Egyletek stb.).
Tatán …

Horváth Zoltán, a tatai
szabadidősport mindenese

Szörfözés a tavon gyönyörű háttérrel

dezésében, akik valamennyi szakmai
és szövetségi országos találkozókon
jelen vannak. Lelkes és összetartó közösség az övék, hasznos tagjai a város sportját képviselő egyesületnek,
és nem mellékesen a tagok együttesen már több százezer kilométert
tettek meg. A szakosztály vezetője a
megalakulástól kezdődően Horváth
Zoltán, az ismert sportvezető, aki immár évtizedek óta a TAC szakosztály
és a szabadidősport motorja, megkerülhetetlen vezetője. 1980-tól a Megyei
Természetbarát Szövetség elnöke,
aranyjelvényes túrázó és túravezető.
Kezdettől fogva részt vesz a Varga
István által kitalált tatai Minimarathon,
valamint a Bécs-Budapest futás és a
Tó futások szervezésében. 1990-től
a Megyei Szabadidő Sportszövetség
titkára, jelenleg pedig az elnöke. A
Világ Gyalogló Nap, a Tatai 10 000
lépés és a Szilveszteri futás egyik fő
szervezője a Tatai Fiatal Utazók Klubjával együtt napjainkban is. 1982-ben
ő volt az egyik ötletgazdája a már
nemzetközi hírnevet szerzett Gerecse
10, 20, 30 és 50 túrának. 2015-ben
Év Önkéntese címmel tüntették ki
Komárom-Esztergom megyében.
Munkájának alapja a széles társadalmi összefogás szorgalmazása, az
emberi és szakmai kapcsolatok erősítése. 2018-ban Tata Városáért kitüntetés arany fokozatában részesült a
természetjárás megismertetése, tatai

népszerűsítése érdekében végzett
több évtizedes tevékenységéért, továbbá magas színvonalú sportszervezői munkájáért.
A TAC Szabadidősport szakosztályban három szakág kapott helyet,
a természetjárás, a nordic walking
és a szörf. A közös cél az egészség
megőrzése és a családok mozgósítása a szabadidő kellemes eltöltésére.
A szakosztályban a munka kevésbé
szól a versenyzésről, inkább a tartalmas és aktív időtöltésről az egészség
érdekében.
A szabadidősport az egyik legdinamikusabban fejlődő sportág, amely
nem egyenlő a tömegsporttal. Annál
is inkább, mert a szabadidősport a
folyamatos testedzést feltételezi az
egészség megőrzése érdekében.
A szervezettség és az igényes munka miatt szerencsés, hogy a TAC a
szakmai gazdája a városi szabadidős
sporteseményeknek. A szakosztály
sportolói a TAC igazolt versenyzői, így
az egyesület integráló szerepet tölt be
a versenysport és a tömegsport között, és nem utolsó sorban a személyi
és tárgyi feltételek is rendelkezésre
állnak. A TAC keretein belül nemcsak
a diáksportnak, az utánpótlás-nevelésnek, hanem a családok, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
valamint a fogyatékkal élők sportjának is fontos szerep jut. Céljuk nem
más, minthogy a diákok és rajtuk ke-
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A legtöbb sportegyesületnek „tartozéka” volt a természetjáró szakosztály, amely népes csoportot alkotott
a legkisebbektől a legidősebbekig.
Kínálja a sportklubhoz való közösségi
tartozást. Ez Tatán sem volt másképp,
ahol adta magát ehhez a Vértes és a
Gerecse.
Mivel a természetjáró szakosztály
működéséhez szervezeti keretre volt
szükség, 2012. október 17-én megalakult a Tatai Atlétikai Clubon (TAC)
belül azzal a céllal, hogy a többi
szakosztály mellett a családoknak
is lehetőséget adjon arra, hogy részt
vehessenek szervezett programokon,
ennek legfontosabb feltétele a folyamatos programkínálat volt. A tatai
szakosztály tagjai a kezdetektől fogva
rendszeresen összejönnek, térképismeretet szereznek, túraútvonalakat
jelölnek ki, versenyeket szerveznek,
programokat állítanak össze, és nem
utolsó sorban védik az erdőket, a
természetet, sokat dolgoznak érte. A
TAC fokozottan támaszkodik e fontos
szakosztályára és annak tagjaira a
különböző tömegsportversenyek ren-
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resztül a családjuk is megszeresse a
rendszeres sportolást, és még többen
vegyenek részt a sporteseményeken,
ezáltal pedig folyamatosan bővüljön
azok köre, akik rendszeresen mozognak, sportolnak.
A természetjárók rendszeresen
bekapcsolódnak a megyei természetbarát szövetség aktuális rendezvényeibe. A szakág egyik vezetője
Márkus Ferenc ökológus, túravezető.
A nordic walking szakágat Horváthné
Hörömpöli Éva testnevelő tanár vezeti, a tagok száma meghaladja az ötven főt. A nordic walking (skandináv
gyaloglás, botos gyaloglás) sportág
lényege, hogy egy pár speciális bot
és különleges gyalogló technika segítségével hatékonyan, ugyanakkor
kímélő módon fejleszti az állóképességet, az izomerőt és a mozgáskoordinációt. A szakág a szövetségi
programokhoz igazodva szervezi a
„botosok” és bot nélküliek rendszeres testmozgását a Cseke-tónál, az
Által-ér völgyi kerékpárút nyomvonalán, illetve a Tata környéki turista
útvonalakon. 2014-től folyamatosan
bővültek a „botosok” programjai a
Kihívás Napja gyalogtúrákkal, a Gyalogtúrázók Országos Találkozóival, a
Tatai edzőtáborban szervezett Nagy
Sportágválasztón a nordic walking
helyszíni bemutatásával és a XV. Világ
Gyalogló Nap szervezési feladatainak
sikeres lebonyolításával.
A szörfösök Tóth Dénes vezetésével
idényjellegű foglalkozásokat tartanak
az Öreg-tavon. Baráti társaságból
alakultak, akik minden olyan tevékenységet végeznek – kirándulás,
kerékpározás, túrázás –, amelyek
a vízi sportok kiegészítői. Az alapítók között meg kell említeni Zoltay
Tamást és Pétert, Papp Bencét és
Zsoltot, Simon Józsefet, Lendvai
Győzőt, Tóth Dénest és másokat is. A
szakág tagjai nagy tapasztalattal bíró
szörfösök, akik kipróbálták már tudá-
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sukat a Velencei-tavon, a Garda-tónál,
Görögországban és Horvátországban is. Rendszeresség, kiszámíthatóság és tervezhetőség – ez a három
tulajdonság jellemzi leginkább a
TAC nagy népszerűségnek örvendő
szabadidősport szakosztályát.
Horváth Zoltánt 2019 júniusában
újra szakosztályvezetőnek választotta a tagság. Értékelésében akkor így
fogalmazott: – Aktív, jól szervezett közösség a TAC Szabadidősport szakosztálya, továbbra is azon dolgozunk,
hogy az eddigi lelkesedés jó programokkal párosuljon. A következőkkel
folytatta: – A gyaloglók, sétálók és
a túrázók örömmel csatlakoztak a

Fiatal Utazók Klubja (FUK) keddenként és csütörtökönként megtartott
Cseke-tó kerülő programjaihoz. Nagy
sikere volt a népes részvétellel zajló
Tavaszi Tatai Túrának és a Tó-futásnak, a nordic walking pedig a hét
minden napján kínálja a mozgás lehetőségét a Cseke- és Öreg-tó körül
Varga Zsuzsanna tanárnő vezetésével. A szörfösök programjai nagyrészt
a nyári időszakban szerveződnek.
Évek óta állandó programok, melyeken a TAC Szabadidősport szakosztálya résztvevőként és szervezőként is
ott van, a következők: az IVV (Nemzetközi Népsport Szövetség) túrákon, a
Fényes Tanösvény programjain és az
ebben az évben 36. alkalommal szervezett tatai Minimarathonon.
A szakosztály jövőbeni tervei között
szerepel a vitorlás szakág létrehozása, hiszen az Öreg-tó nagyon ideális
„terep” erre, és kellő érdeklődés is
mutatkozik rá.
Vámosi László
Felhasznált anyagok:
1. TAC honlap, www.tataiac.hu
2. Horváth Zoltán szakosztályvezető
szóbeli tájékoztatása és fotóarchívuma
3. Tóth Dénes szakágvezető szóbeli
közlése és fotóarchívuma

Mutatvány nem kezdő szörfössel

MESTERSÉGEM CÍMERE

„A régi magyar hagyományokat
kellene ápolnunk”

– interjú Bálint Ferenccel, a Bálint Pékség tulajdonosával
Bálint Ferenc már kisgyerekként beleszeretett a pékmesterségbe édesapja körül téblábolva. Szülei hiába próbálták lebeszélni róla, hogy ő is az legyen, titokban mégis
jelentkezett péknek. Később foglalkozott mással is, de a szíve visszahúzta a liszthez,
hiányzott neki. Ugyan már átadta fiának a vállalkozás ügyvezetői teendőit, mégis folyamatosan benne van, és figyelemmel kiséri a szakmát, ugyanis ez az élete.

Édesapám is pék volt, 1957-ben
kapott iparengedélyt – ettől a dátumtól indul a Bálint Pékség története. A
család első péksége a Kőfaragó-ház
második szomszédságában volt, itt
szerettem bele ebbe a mesterségbe. Szüleim le akartak beszélni róla,
hogy kövessem apámat, ugyanis sok
nehézséggel jár ez a szakma: éjjeli

munka, állandó talpon állás, szűk
határidők, szigorú szakmai rend és
nap mint nap ugyanazt kell bizonyítani. Gimnáziumba küldtek, el is kezdtem, majd tudtuk nélkül otthagytam
és jelentkeztem péknek. Pesten és
Szombathelyen tanultam, a gyakorlati
tudást kiváló mestereimtől és édesapámtól sajátítottam el.
Miután végzett, a családi pékség-

ben kezdte a munkát?
Mikor leszereltem a katonaságtól,
kész terveim voltam: családot alapítok, mestervizsgát szerzek és önálló
leszek. Édesapám, aki egy Brassó
melletti kis faluból származott és egy
hátizsákkal érkezett Magyarországra
1942-ben, támogatott ebben. Mindig
azt mondta, ha egy madár kitollasodik, repüljön. Környén felszabadult
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Hogyan lett pék?
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egy pékség, átvette, a tatait pedig én
folytattam. Egyik napról a másikra lett
egy sajátom, amelyet működtetni kellett, hogy meg tudjunk élni. Kemény
idők voltak, ugyanis nem lehetett jó
szakembert találni, mert mindenki
az állami vállalatoknál érezte magát
biztonságban, hiába kínáltam dupla
órabért. Kezdetben feleségem segített, majd a gyerekek születése után
minden munkát egyedül végeztem.
Ekkor még nem voltak gépeim: kézzel szitáltam, dagasztottam, fát hasítottam a kemencébe. Szép lassan
beindult a pékség, Tatán az összes
áfészes boltot ki tudtam szolgálni,
és nyitottam egy üzletet is a Kocsi
utcában, ahol nyolc-tíz mázsa kenyeret adtam el naponta. 1972-ben viszszamentem a Sütőipari Kft.-hez úgy,
hogy másodállásban továbbra is vittem a saját vállalkozásomat. Tíz-tizenkét órát dolgoztam, aludtam pár órát,
majd kezdtem a második műszakot
otthon. Néhány év múlva el kellett
jönnöm, ugyanis a telepvezetőnk
nyugdíjba vonult. Engem akartak
utódjának, mert nekem volt a legmagasabb szakmai végzettségem, de
egy feltételt szabtak: be kell lépnem
a pártba. Ellenálltam és próbáltam elmagyarázni, hogy nem lesz attól jobb
a kenyér, hogy párttag vagyok. Aztán
mást választottak vezetőnek, olyat,
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akinek nem is volt pék a szakmája, de
párttag volt. Én pedig elmentem a baji
nyúlvágóra művezetőnek, ott nem voltak ilyen előírások.
Minek hatására tért vissza mégis
eredeti szakmájához?
Teltek az évek, és elkezdett hiányozni a liszt, kerestem a lehetőséget. Szerencsére ezalatt a hét-nyolc
év alatt, amíg nem a szakmában
dolgoztam, nem történt nagy csoda,
folyamatosan tartani tudtam a lépést.
Először kis lángossütőt nyitottam az
Agostyáni úti sorompónál. Tudtam,
mikor jönnek a vonatok: mire lecsukódott a sorompó, kisütöttem húszharminc lángost. Két év alatt lett akkora tőkém, hogy újra bele mertem
vágni a pék szakmába. Abban az időben hirtelen tíz pékség is nyílt Tatán,
ugyanis kárpótlási jeggyel olyanok is
hozzájutottak kisüzemekhez, akiknek
nem ez volt a szakmájuk és nem értettek hozzá. Alkalmazottjaik is kevés
szakmai tudással rendelkeztek, fogni
kellett a kezüket, mivel azokat tudták
felvenni, akiket a nagy cégek elküldtek. Sokan ekkor kezdtek el adalékanyagokat használni, de figyelmen kívül hagyták az előírásokat. Slendrián
módon dolgoztak, mindegy volt nekik, hogy egy lapátnyit vagy egy po-

hárnyit tesznek belőlük a tésztához.
A megfelelő kovászolást is kihagyták,
mert nem volt rá idő. Pár éven belül jó
részük le is húzhatta a rolót. Mi pedig
olcsón hozzájutottunk a leselejtezett
új francia, olasz gépeikhez. Átgondolt, következetes beruházásokkal
szépen, lassan fejlesztettem a céget,
igyekeztem a legjobb pékeket fölvenni.
Hány üzletük van most?
A Harangláb mellett van a szaküzletünk, ezenkívül két kisebb ábécénk
is van, az egyik Újhegyben, a Tavasz
utcában, a másik pedig a Komáromi
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gyon finom melegen. Sok termékünk
van, tulajdonképpen minden különleges igényt ki tudunk elégíteni, ha
valaki nyolc szögletes pogácsát kér,
akkor azt is elkészítjük, rugalmasak
vagyunk.
Gyakran találkozunk az élelmiszerüzletek polcain levegős, széteső
kenyérrel, amely hamar kiszárad.
Mi ennek az oka? Mitől lesz jó a
kenyér?

utcában, a Papp Pál kocsma mellett.
Korábban több üzletünk volt, de bezártuk azokat, amelyek nem voltak
rentábilisak. Mivel kis árréssel dolgozunk, nehezebb kitermelünk a mostani béreket, rezsiköltségeket. Nagyban
befolyásolnak minket a multinacionális cégek is, akik olcsón adják a pékárut, mert máshol be tudják hozni az
árát. Nem beszélve arról, hogy gyors
technológiát alkalmaznak, két-három
óra alatt két mázsa pékárut sütnek ki,
míg mi, akik hagyományos technológiát alkalmazunk, négy-öt óra alatt.
Tulajdonképpen azért van szükségünk boltokra, hogy el tudjuk adni a
termékeinket, ha nem lenne pékségünk, akkor üzletünk se. Boltosaink
között vannak olyanok, akik már húsz
éve nálam dolgoznak, mindent megtesznek a boltért. Olykor magam is
meglepődőm, mennyire lelkiismeretesek a kollégáim, még akkor is bejönnek ellenőrizni a rendelést, amikor
betegállományban vannak.

Mi a specialitásuk?

Az a baj, hogy túl keményre dagasztják a tésztát. Ugyan könnyebb
vele dolgozni, de nem lesz belőle jó
minőségű kenyér. Ha több vizet használunk a dagasztáshoz, lazább lesz
szerkezete, de nem esik ki a bele és
nem szárad ki másnapra. Fontos,
hogy rendes, hagyományos módon
kovászoljunk, ugyanis a kovászérés
alatt megfelelő mennyiségű tejsav és
ecetsav alakul ki, és így sokkal tovább
eltartható a kenyér. Manapság a pékek nem szeretik, ha túl laza a tészta,
mert nagyobb figyelmet és szakmai
tudást követel, de sokkal jobb minőségű és gazdaságosabb kenyér készíthető belőle.

Sokan szeretik az egyszerű vajastésztából készült sósrudunkat vagy
a burgonyás lepényünket, amely na-

Mi lehet az oka annak, hogy egyre
többen gluténérzékenyek és kerülniük kell a pékárut?

édest. Ezeken kívül különleges kenyereket is készítünk kisebb menynyiségben: teljes kiőrlésűt, rozsost,
diabetikust. Ezek mind más-más
technológiával készülnek, át kell állítanunk hozzá a gépeket. Például a
teljes kiőrlésűnek magasabb a cukor
tartalma és alacsonyabb hőfokon
sütjük, kevesebb benne a sikér és tömörebb a bele. Míg a hagyományos
kenyérből húsz dekát is megeszik az
ember, ebből már hét-nyolc dekával
jóllakik, mert laktatóbb, sőt egészségesebb is.

Öt-hat mázsa kenyeret, két-háromezer zsemlét, pár ezer darab finom
pékárut: töltelékest, töltelék nélkülit,
kelt tésztását, leveles tésztását, sóst,
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régen is: egészséges formában, minden adalék nélkül. Az volna jó, ha ezt
ápolnánk és ezzel foglalkoznánk minél többen.
Akkor nem a kézműves, modern
pékségeké a jövő?

Annyit gondolkoztam már, mi lehet
az oka. Ha összehasonlítom, hogyan
táplálkoztam én gyerekként és mit
esznek a mai fiatalok: óriási a különbség. A pékáruban a legegyszerűbb
kimutatni a glutént, mert a fehérje
építőanyaga, egyértelmű és kézzel
fogható. Egy biztos, az én időmben
BL80-ös lisztből készült a fehér kenyér. BL55-ös lisztből csak süteményeket készítettek a háziasszonyok,
de még a sütőipar is csak finom
pékáruhoz használta, ma pedig már
kenyeret sütnek belőle, és ez baj.
Nem abból a fajta lisztből készítjük
a kenyeret, amelyből kellene. Minél
magasabb kiőrlésű búzából sütjük,
annál egészségesebb lesz.
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Az elmúlt években komoly forradalom zajlott a szakmájában, több

kézműves pékség nyílt, ahol új
módszerekkel készítik a pékárut.
Mit gondol erről?
Ha megfigyeli az újdonság kenyereket, ezek mind francia, olasz, spanyol
minta alapján készülnek, nem követik
a magyar hagyományokat, tulajdonképpen semmi közünk nincs hozzájuk. Mások a hagyományaink, azokat
kellene ápolnunk, ehhez pedig jó
szakemberekre és szigorú technológiára van szükség. Egyre többen
nyitnak pékséget és sütnek kenyeret,
olyanok is, akik nem értenek hozzá,
de jövőt látnak benne. Lassan a mi
szakmánk is olyan, mint a magyar
foci, mindenki ért hozzá, és szívesen
kiabál be a pálya széléről. Én annak
örülnék, ha a hagyományos termékeinket tudnánk jól csinálni, ahogyan

Higgye el nekem, nem. Már harmincéves a vállalkozásunk, nem tudom,
hogy az új, külföldi trendeket követő
pékek közül ki tudja elmondani harminc év múlva, hogy három évtizede ezzel foglalkozik. Én nem ebben
látom a jövőt, hanem abban, hogy
visszatérünk az eredeti magyar technológiához, a hagyományainkhoz.
Folyamatosan olvasom a szakmai újságokat, a régi könyveket, recepteket.
Még a háborús recepteket is, amelyek akkor készültek, amikor nagyon
kevés anyaghoz lehetett hozzáférni.
Tudnánk mihez visszatérni, hogy ma
is egészséges, jó pékárut állítsunk
elő.
Mi hiányzik ehhez?
Vannak még jó 40-50 év közötti
szakembereink, akik még nálunk
tettek mestervizsgát, de külföldre
mentek dolgozni. Ha az a garnitúra
visszatérne, akkor ők még meg tudnák tanítani, hogyan kell visszatérni a
régi hagyományokhoz. Az én korosztályom már nincs színpadon, én még
ugyan naprakész vagyok a vállalkozásom miatt, de már én is átadtam a
fiamnak az ügyvezetői teendőket, ő
jár be hajnalba és kíséri figyelemmel
a munkát.
Milyen ma a pékképzés Magyarországon?
Sajnos egyre kevesebb az elhivatott ember a szakmánkban és kevés
a szakoktató. Sok olyan tanuló kerül
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Ha tanítást nem is, más szakmai
feladatot bőven vállalt.

Régebben benne voltam a megyei
agrárkamara mestervizsga bizottságában, előttünk tettek bizonyságot a
péktanulók, hogy megfelelően elsajátították-e a szakmát. A Farsang Kupa
Gasztronómiai Fesztiválon mindmáig
részt veszek, a pék kiállítókat zsűrizem egy volt komáromi kollégámmal.
Ahhoz, hogy jól menjen a vállalkozás, nem elég jó péknek lenni,
az üzlethez is érteni kell. Hogyan
tanult bele?
Édesapámtól tanultam, aki nagyon
jó üzleti érzékkel rendelkezett, a fiam
meg tőlem. Mivel ebben élünk, folyamatosan a körül forognak a gondolataink, hogyan tartsuk jó szinten a vállalkozást, hogy megéljünk belőle és
munkát adjunk a kollégáinknak.

Hogyan látja a Bálint Pékség jövőjét?
A jelenlegi állás szerint nem lehet
nagy terveket szőni. Kisüzemnek számítunk a szakmában, ekkora méretű
pékség nincs is már a környéken. Nehéz talpon maradni a nagy versenytársak mellett. Tudjuk, mi lenne a jó
irány, vannak elképzeléseink, de azok
megvalósításához több százmillió forintra lenne szükségünk. Így terveink
egyelőre a beszélgetés szintjén maradnak. Nem tudjuk, mit hoz a jövő.
Nem vagyok biztos abban, hogy az
unokáim is ezt a szakmát választják,
és ötven év múlva is a család viszi
még a pékséget. Bár úgy lenne!
Adja Isten!
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Domokos Attila,
Bálint Ferenc fotóarchívuma
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be a képzésbe, akit máshova nem
vesznek fel, mondván péknek jó lesz,
de nem lesz. Nem gondolom, hogy
csak abból lesz jó pék, akinek a szülei is azok voltak, de az biztos, hogy
már van elképzelése a szakmáról, és
nem az iskola elvégzése után szembesül azzal, hogy éjjel kell dolgozni.
Sok tanuló azt hiszi, ha végzett, egyből csoportvezető lesz, pedig csak
akkor kezdi el igazán tanulni a szakmát. Nem hiába fizettek még régen az
inasok. Többször hívtak tanítani, először, amikor elindult a Dobi iskola, de
nem tudtam menni, mert akkor lettem
telepvezető, később pedig annyira
ment a vállalkozásom, hogy nem fért
bele az időmbe.

Bálint-Food Kft.
2890 Tata, Esze Tamás u. 35.
Telefon: 34/480-302
Email: balint-food@t-online.hu
Hagyományos. Természetes. Kézműves.

