KÖSZÖNTŐ

Tata az ország egyik legélhetőbb kisvárosa – derült
ki nemrég egy felmérésből. Kedves kis terek, hangulatos tópart, évszázados emlékek, pezsgő kulturális élet,
vidám, barátságos emberek, amelyek mind vonzó célponttá teszik. Én is nagy örömmel jövök ide! A város
gondot fordít az értékek, a hagyományok ápolására is,
számos olyan fesztiválnak ad otthont, mely nemcsak
a kikapcsolódásról, hanem az értékőrzésről is szól.
Fontos, hogy a minket körülvevő helyi és megyei kincseinket fiataljaink is ismerjék. Tata azon települések
egyike, ahol a következő generáció is jeleskedik ebben. A Megyei Értéktár vetélkedőjén ebben az évben
az általános- és középiskolás csapatok közül is a Tatai
Református Gimnázium diákjai végeztek az első helyen!
Folyamatosak a fejlesztések, a modernizáció és az
innováció. Az élővizek városa az utóbbi években új
korszakba lépett, az összefogásnak, a közös munkának köszönhetően dinamikusan fejlődő várossá vált. A
szolgáltatások színvonala javult: megépült a kistérségi
szakrendelő, a városi sportcsarnok, a vakok rehabilitációs intézete. Nemrég a tataiak által régen várt Interspar
áruház is átadásra került. A legújabb előrelépés is a
fiatalokat támogatja, elkészült a város legújabb oktatási, kulturális célokat szolgáló intézménye, a Peron
Tehetségközpont is.
Nem könnyű előteremteni a beruházások költségeit a
mai világban. Büszkék vagyunk, hogy ezen a területen
is segíteni tudtunk megyénk településeinek. A megyei
önkormányzat által koordinált Területi- és Települési
Operatív Program (TOP) forrásai révén számos fejlesztés vehette kezdetét szűkebb hazánkban, így Tatán is.
A program azt a célt szolgálja, hogy a megyei önkor-

mányzaton keresztül közvetlenül azok az elképzelések
kapjanak támogatást, melyekre az ott élők vágynak,
és a közösség erősödését tudják szolgálni. Úgy látom,
a megyei önkormányzat támogató döntésével elnyert
csaknem 2,5 milliárd forintból olyan fejlesztések valósulnak meg, melyek a tataiak megelégedésére szolgálnak majd. Számomra különösen kedves projekt
az Öreg-tó észak-keleti partjának megújítása, amely
nemrég fejeződött be – büszkék lehetünk az elkészült
Építők parkjára! A TOP forrásaiból a városban további
fontos fejlesztések valósulnak meg: a piac kivitelezése
folyamatban van, de a nyertes projektek között szerepel a közétkeztetés fejlesztése, az inkubátorház építése, a bölcsődei és óvodai fejlesztés és az Angolkert
rehabilitációjának harmadik üteme is. Dolgoznak a
szakemberek a Kőfaragó-ház felújításán is, amelyben
kézműves foglalkozásokra alkalmas közösségi tér
jön létre. Tata közkedvelt kirándulóhelyén, a Kálváriadombon is zajlanak a munkálatok, a sétány kiépítését követően az egykori Turul-seréttorony felújítása
van soron. Szintén nyertes projektből épülhet a TataAgostyán központú Neszmélyi Borút, amely a már meglévő turisztikai látványosságokat, tanösvényeket is beillesztve, egységes kínálati csomagot nyújt majd az ökoturisztikai és gasztronómiai élményt keresőknek. A már
régóta várt Tata-Agostyán közötti kerékpárút is kiépül,
mely az újhegyiek biztonságosabb közlekedését fogja szolgálni. Célunk, hogy ezt tovább építsük Tarjánig.
Folyamatos a munka, sok feladat van még hátra.
A megyei önkormányzatnak azonban nem csak a fejlesztési igények felmérése és véleményezése, a TOPos projektek koordinálása a feladata. Azon dolgozunk,
hogy további programokon keresztül is hozzájáruljunk
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megyénk kiemelkedő eredményeihez, amelyek tartósan
az élvonalban tartanak minket! Támogatjuk a turizmusfejlesztést és előkészítjük a kerékpárutak kiépítését.
Célunk, hogy kiemelt témává tegyük a klímaváltozás
kérdését. Részt veszünk az Interreg Határon Átnyúló
Szlovák-Magyar Program nyertes projektjeinek döntéshozatalában is. Tatán a program keretében innovatív
kerékpárkölcsönző rendszer létesül, illetve a projekt
keretében alakították ki az Építők parkja melletti területen a parkolót. A megyei önkormányzat társalapításában működik a Rába-Duna-Vág ETT, amelyen keresztül
további források érkeznek megyénkbe. A Tatai Hódy
Sportegyesület az észak-komáromi Kajak-Kenu Klubbal
együtt sporteszközök beszerzését, vízitúrák szervezését, közös idegenforgalmi fejlesztési terv kidolgozását
valósíthatja meg az ETT által kezelt Kisprojekt Alap
forrásaiból. Sikertörténetünk a Megyei Foglalkoztatási
Paktum. Részt veszünk a SacraVelo határon átnyúló
kerékpáros zarándokút kialakításában, de a megyénk-
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ben működő nemzetiségi önkormányzatokra is különös
figyelmet fordítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük,
hogy a megyei közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra a településre legyünk büszkék, ahol
élünk, de az is jusson eszünkbe, Komárom-Esztergom
megye is az otthonunk! Ebben a nyertes „Megyénk
körül megyünk körül” című identitás projektünk segít
minket. Csak remélni tudom, hogy Tata a megye segítségével tovább izmosodik, és a következő években is
együtt munkálkodunk a város és megyénk fejlődéséért!
Megerősödtünk, ezt az erőt meg kell tartani és a jövőben arra kell használni, hogy az itt élők javát szolgálja!
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A helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket
a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják a 2014.
október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők,
polgármesterek és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának napjától immár
öt évre.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján 10 00125 000 lakosságszámú településig, melybe Tata is tartozik, a képviselők vegyes választási rendszerben – egyéni
választókerületben és kompenzációs listán – jutnak mandátumhoz. Ez azt jelenti, hogy 8 fő egyéni választókerületből, míg 3 fő kompenzációs listáról jut mandátumhoz.
A 2014. október 12-i választáson Tatán mind a 8 egyéni
választókerületben a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltjei nyerték
meg a képviselői helyeket. Az 01. sz. választókerületben
Viczenáné Czégény Ágnes, a 02. sz. választókerületben

AKTUÁLIS

A képviselő-testület az alakuló ülését 2014. október 22-én tartotta,
ahol a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére a képviselők megválasztották dr. MakayBeró Henrietta képviselőtársukat
főállású alpolgármesternek.
Továbbá a képviselők döntöttek
arról is, hogy a testület munkájának
segítésére két állandó bizottságot,
Humán és Ügyrendi Bizottságot, valamint Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottságot hoznak létre, és megválasztották annak tagjait is. A jogszabályi előírások alapján a tagok többsége a képviselők közül kerül ki, míg
a kisebbik hányaduk olyan szakember, aki szaktudásával segíteni tudja
a döntéselőkészítést. A Humán és
Ügyrendi Bizottság munkáját segítő „külsős” szakemberek: Bondor
Lajos, Dinga László, Horváth József
és Kaszál József, a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottság esetében
pedig Grépály András Zoltán, Kiss
János és Magyar Balázs.
A bizottságok kezdeményezik,
előkészítik a képviselő-testület döntéseit és a testület által átruházott
hatáskörben döntést is hoznak. A

teljesség igénye nélkül ez utóbbi
körbe tartoznak bizonyos vagyongazdálkodási feladatok, különböző
pályázatok kiírása, illetve a beérkezettek elbírálása, önkormányzati
fenntartású intézmények működésével kapcsolatos döntések, bérlakások kiutalása.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény rögzíti, hogy a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és
működési szabályzatában meghatározott számú, de évente legalább
hat ülést tart, melyet a polgármester
hív össze és vezet, akadályoztatása
esetén ezeket a feladatokat az alpolgármester látja el.
A képviselő-testület a 2014. október 22-i alakuló ülése óta 2019. június 30. napjáig 49 rendes és 24
rendkívüli ülést tartott, összesen
73 alkalommal ülésezett, ahol 1 226
előterjesztést vitatott meg és 2 275
határozatot hozott, illetve 140 rendeletet alkotott. A képviselő-testület
nyilvános üléseiről készült jegyzőkönyvek, valamint a döntések a város
polgárai számára megismerhetők, olvashatók a város hivatalos honlapján.
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Kovács Attila, a 03. sz. választókerületben Nágel Balázs, aki 2017.
június 30-án lemondott képviselőségéről, helyére a 2017. október
15-i időközi választáson Purgel
Zoltán került be a testületbe, aki
szintén a két szervezet közös jelöltje. A 04. sz. választókerületben
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna, az
05. sz. választókerületben Horváthy
Lóránt, a 06. sz. választókerületben
dr. Makay-Beró Henrietta, a 07. sz.
választókerületben Michl József,
míg a 08. sz. választókerületben
dr. Varga András nyert. Kompenzációs listáról 3 fő került be a testületbe, nevezetesen Gerébi Ákos és
Sasvári Beáta, mindketten a Magyar
Szocialista Párt és a Demokratikus
Koalíció közös jelöltjeként, Király
István pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltjeként,
akinek 2018. évi váratlan halála óta
Michl Miklós tölti be a mandátumot.
A 11 fős képviselő-testületet Michl
József polgármester vezeti, aki a
helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2006. október 1-jén
megtartott általános választása óta
tölti be ezt a tisztséget.
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A bizottságok a fenti időszakban 162 alkalommal üléseztek és
2 459 témában döntöttek.
A képviselő-testülethez és a bizottságokhoz kapcsolódóan összességében: 235 alkalommal üléseztek
a képviselők és a bizottsági tagok,
üléseiken 1 551 előterjesztést vitattak meg és 140 rendeletet alkottak,
4 734 határozatot hoztak.
A helyi önkormányzati képviselők
és polgármesterek 2014. október
12-i választásának napján került
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sor a nemzetiségi önkormányzati
képviselők általános választására
is, melynek eredményeként Tatán
ismételten megalakult a lengyel,
a német és a roma nemzetiségi
önkormányzat. Valamennyi önkormányzat három fős. A Tatai
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének elnöke Bros
Stanislaw
Wojciechné,
elnökhelyettese Murányi Janek, tagja Murányi-Erdélyi Rita. A Tatai
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő-testületének
elnöke
Schmidt Mónika, elnök-helyettese dr. Schmidtmayer Richárd,
tagja Stegmayer Máté. A Tatai
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
elnöke
Kovács Attila, elnök-helyettese
Kele István, tagja Kovács Gergely.
A nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény tartalmazza, milyen módon, milyen
keretek között segítik a helyi önkormányzatok a településükön működő nemzetiségi önkormányzatok
munkáját. Ezt egy együttműködési
megállapodás rögzíti, melyet mindkét fél évente felülvizsgál.
Az Alaptörvény rendelkezéseinek
figyelembevételével a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek következő általános választására 2019. október 13. napján
kerül sor.
Sárközy Klára
Szervezési csoportvezető
Tata Város Önkormányzata

fotók: Domokos Attila
Készült a Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú,
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretében.

21. SZÁZADBAN JÁRUNK

Nemcsak a tatai katolikus közösség,
hanem az egész város nagy örömére megújul a Szent Kereszt Felmagasztalása
Plébániatemplom, amelyre oly hosszú
ideje várunk. A Győri Egyházmegyéhez
tartozó nagytemplom felújítását 625
millió forinttal támogatja a Magyar
Kormány. A rekonstrukcióról Havassy
Bálint László plébánost kérdeztük.
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Húsvét után kezdődtek meg a
felújítási munkálatok. Hol tartanak most?
Már felállványozták a templomot
és majdnem teljesen leverték a
külső vakolatot, a nyílászárókat
is mind felújítják vagy kicserélik.
Most készítik elő a villamosvezetékek felújítását. Közben restaurálják
az ablakok vasrácsait, a kapukat
és a toronyórákat. Itt jegyzem meg,
hogy a mostani munkálatoktól függetlenül, már korábban elkészült
a barokk nagyharang teljes körű
műemléki helyreállítása. Érdemes
tudni róla, hogy ez az országban a
kilencedik legnagyobb harang, de
régebbi, mint bármely másik nála
nagyobb, ugyanis azokat egytől
egyig az első vagy a második világháború után öntötték.
Mennyire akadályozza, nehezíti az egyházközség életét a
felújítás?
Csak annyiban akadályozza,
hogy szűkebb a templom bejárata,
és annyiban nehezíti, hogy sokkal több a por, de sekrestyésünk,
Takács Lászlóné Zsuzsa és segítői
hetente legalább kétszer felmosnak, hogy a hívek ezt ne érezzék.
Igazából nem befolyásolja az életünket, bár olykor okoz némi boszszúságot.

tatai patrióta / 2019 ősz

Mennyire kíséri nyomon az
építkezést?
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Csak figyelem és elviselem a
felújítással járó nehézségeket. Mivel én lakom itt, sokszor nekem
tűnnek fel először dolgok, például, hogy egy több méter hosszú
kábelköteg lóg be a templomba
esküvői szertartás előtt nem sokkal. Ilyenkor Markos Anikónak, a
tervezői művezetőnek szólok, aki
rögtön intézkedik: fél óra múlva
már semmi sem látszik. Az egyházmegye fontosnak tartotta, hogy

tatai építészt bízzon meg a munkával, így esett a választás a megyei
építészkamara elnökére. A lehető
legjobb választás volt, mert szakmailag és emberileg is mindenben
a segítségemre van. Annak idején
ő készítette a plébánia felújításának terveit is. A kivitelezést az
egyházmegye felügyeli, főépítésze
a műszaki ellenőr, aki hetente jön
Tatára kooperációra és ellenőrzi,
hogy megfelelő módon folyik-e a
felújítás.
Miért fontos a templom felújítása? Gyanítom, hogy a hívő
katolikus közösségnek többet
jelent, mint csupán egy régi,
szép épület restaurálása.
Állampolgárként azt gondolom,
fontos, hogy a város gazdag
épített és természeti örökségei,
amelyek növelik Tata vonzerejét, szépen sorban megújuljanak:
az Angolkert, a Kossuth tér, az
Esterházy-kastély, a Szent Kereszt
Plébániatemplom stb. Plébánosként úgy hiszem, a templom mindig tükrözi az egyházközséget,
kinézete sokat elárul a közösségről. A tatai nagytemplomnak egészen sajátos helyzete van, ugyan-

is nem az egyházközség építette
magának és nem az itteni hívek
tartották fenn, hanem az Esterházy
család. Elűzésük óta tulajdonképpen gazdátlan a templom. A hívek
nem tudták fenntartani, és most se
tudnák felújítani. Mivel az állam mindent elvett az Esterházyaktól, úgy
gondolom, hogy most az ő feladata, kötelessége, hogy gondoskodjon a templomról, ahogyan korábban a család tette. Az Esterházyak
megépítették és évszázadokig
fenntartották, most állami támogatásból rekonstruálják külsőleg, a
mi feladatunk pedig az, hogy belsőleg is megújítsuk.
Ezt értsem úgy, hogy a külső
megújítást, belső, lelki megújulás is követi?
Már ötödik éve azon dolgozom,
hogy a templom ne csak egy épület legyen, hanem az imádság
háza. Mi keresztények, hívő emberek itt gyűlünk össze imádkozni, Isten igéjét hallgatni és Krisztus áldozatát ünnepelni. Hisszük,
hogy Jézus köztünk marad az Oltáriszentségben, ezt jelzi az örökmécses a templomban, és ezért
volt szokás régen, hogy a férfiak
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megemelik kalapjukat a templom
előtt. Hisszük, hogy itt egészen
különleges módon élhetjük meg
jelenlétét: a képek, a szobrok, az
orgona, egytől egyig ebben segítenek bennünket. Sokan keresik
föl a nagytemplomunkat, ezért is
tartjuk nyitva reggeltől estig, hogy
mindenki, aki szeretne, be tudjon
jönni. A házasulandók körében is
igen népszerű, sokan választják
– nemcsak tataiak – egyházi esküvőjük helyszínéül. Rajtunk múlik,
hogy bejőve milyen benyomások
érik őket.

Sajnos a rendelkezésre álló öszszegből csak a legégetőbb, leglátványosabb munkákat tudjuk elvégezni, de ez nem csak a külső
felújítást jelenti, megújul a templom teljes villamos és gépészeti
rendszere, a hangosítás, a fűtés,
a riasztó- és a kamerarendszer is.
Lehet-e már tudni, milyen
színű lesz a templom homlokzata?
Egyelőre még azt sem lehet tudni, milyen volt eredetileg. A falkutatási szakértő most készíti jelentését a megtalált vakolatmintákról.
Ennek alapján döntenek majd a
végső színről.
Mikorra fejeződik be a felújítás?
Reméljük, hogy jövő nyárra elkészül. Egy időre ősszel be is
kell zárnunk a templomot, máshol
fogjuk tartani a szentmiséket, erről idejében tájékoztatom majd a
híveket. Annyit elárulok, jó helyen
leszünk.

A tatai Szent Kereszt Felmagasztalása templom Komárom-Esztergom megye második legnagyobb temploma az esztergomi bazilika
után. 1751-1787 között épült a korábbi, már igen romos állapotban
lévő templom helyett. Az Esterházy család eredetileg Franz Anton
Pilgram bécsi építészt kérte fel a tervek elkészítésére. Mivel elhúzódott az építkezés, megbízták Fellner Jakab helyi építészt, aki többször
módosított az eredeti terveken. A tornyok 1777-ben készültek el, a
toronyóra 1778-ban került a helyére. Fellner a teljes befejezést halála
miatt nem érhette meg. Segédje, Grossmann József fejezte be 1784ben. A faragott főoltár és a szószék nemcsak Grossmann, hanem
Gött Antal és Schweiger Antal közös alkotása. A copf stílusban épült,
kéttornyú templom főhomlokzatán is megjelenik a stílusnak nevet adó
füzérdísz. A tornyok közötti oromzat a Szent Kereszt motívumát mutatja. Kapuja felett az építtető Esterházy Ferenc gróf nevét megörökítő
feliraton az építkezés befejezésének dátuma olvasható, valamint az
Esterházy-címer látható füzérdísszel kiemelve. A tornyok csaknem
hatvan méter magasak, mindkettőt barokk sisakkal zárták le. Az
1990-es évek végére a templom állapota leromlott. Több lépcsőben
renoválták: felújították a tetőt, a meglazult toronysisakot 2009-2010ben újjáépítették, vörösréz lemezzel burkolták. A templom kriptájában nyugszik Fellner Jakab. Szobra, amely Ungvári Lajos alkotása,
az épület előtt áll.

Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Domokos Attila
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Teljesen felújítják-e belül is a
templomot, vagy arra majd egy
következő lépésben kerül sor?
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fotó: Domokos Attila
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Petrozsényi Eszter nevét a legtöbb tatai ismeri. A színművész aktív, sok szálon futó
közösségi életet él, meghatározó alakja városunk kulturális, művészeti életének, gyakori közreműködője a helyi rendezvényeknek, ünnepségeknek. Eszter Tatán nőtt fel, a
Fazekas Iskola zene tagozatán és az Eötvös Gimnáziumban tanult, felsőfokú tanulmányait az ELTE biológia-könyvtár szakán kezdte, majd két év után váltott a Színművészeti
Főiskolára, ahol diplomát szerzett. Színházi gyakorlaton a Madách Színházban játszott,
ezt követte a Radnóti, a békéscsabai Jókai Színház, majd a Honvéd Művészegyüttes.
Emellett egy ideig volt szabadúszó, beszédtanár, dolgozott a Lakiteleki Népfőiskola
könyvtárának emigrációs gyűjteményénél, és ahonnan sokan ismerik, a tatai Móricz
Zsigmond Városi Könyvtárban is.
Egy júliusi, az évszakhoz képest enyhe délutánon találkoztunk. Lakása polcain számolatlanul sorakoznak a könyvek, sok tárgy és emlék veszi körül. Az interjú napján
a konyhában frissen elkészített ribizli- és mentaszörppel teli üvegeket simogatott a
beeső napfény, de a legfeltűnőbb a gondozott erkély volt, amely a zöld végtelen árnyalatában ragyogott, köszönhetően a virágoknak és a dúsan termő fűszernövényeknek.
Menta és oregánó illatozott, az erkélyajtó túloldalán egy nemrég még fiókákat rejtegető madáretetőt ringatott a szél, mi pedig beszélgettünk a színházról, a könyvekről,
a szerelemről és az utazásról, amely egy életen át tart.

KÖZELKÉP

Nagyon vegyes volt. Apai nagyszüleimet már nem ismertem, de
az anyai nagyanyám és nagyapó
amatőr színészkedtek, nagyapó
verseket is írt, gyönyörűen faragott. 96 éves koráig élt igazi
gavallérként, és kristálytisztán
működött az agya élete utolsó
percéig. Emlékszem, ha kértem
tőle egy kis darab kenyeret, akkor a nagy késsel levágott belőle
egy ujjhegynyit, mondván: ha kicsit kértem, kicsit is kapok. Apám
katonaember volt és főkönyvelő,
sarkos gondolkodású, hajlíthatatlan jellem, ám édesanyám bohém
volt: színésznő szeretett volna
lenni. Világszínvonalon szavalt,
ha nekem egyszer-egyszer sikerül
úgy verset mondanom, ahogyan
ő tette, akkor nagyon boldog vagyok. Még lánykorában anyám
tatai ismerősei levelet írtak egy
befolyásos fővárosi embernek,
hogy hallgassa meg, hogyan szaval. Miután meghallgatta, azonnal a Nemzeti Színházba akarta
szerződtetni, de anyám visszautasította, és elmondta, hogy neki
elég lenne, ha néha mondhatna
egy-egy verset a rádióban. Ennek
semmi akadálya nem lett volna,
ám megkérdezte aput – aki akkor
már a vőlegénye volt –, hogy nem
bánná-e, ha időnként szavalna a
rádióban. „Vagy a feleségem leszel, vagy színésznő” – válaszolta erre apám, így eldőlt a kérdés.
Anyukám nem lett színésznő, a
lánya viszont az lett.

Te valahogy azért mindkét oldalról örököltél képességeket,
hiszen egyformán hoztad a bohém szálat és a precizitást.
Először konkrétan biológusnak
készültem, nagyon érdekelt ez a terület, különösen a genetika, amely
akkoriban hozta az első nagy, tudományos áttörést jelentő eredményeket. De amint bekerültem
az egyetemre, már jelentkeztem is
a Surányi-féle szavalókörbe és az
egyetemi színpadra az Universitas
Együttesbe, ahol a szabadidőm
túlnyomó részét töltöttem. Két éven
át minden szavalóversenyen elindultam, melyeket sorra megnyertem, Radnóti-díjat is kaptam. Ezt
követően mentem el a színművészeti felvételijére, ahol azzal kellett
szembesülnöm, hogy körbe vagyok
véve igazi bombázókkal, dús keblű, darázsderekú szépségekkel,
akik közül én kilógtam. A felvételi
második rostájára aztán az összes
bombanő eltűnt, és maradtak az
átlagos megjelenésű, tehetséges
emberek… így kerültünk Ádám Ottó
osztályába.
Friss diplomás színésznőként
öntudatos voltál, aki meg akarja
váltani a világot, vagy inkább kerested még a helyed a pályán?

szerelmem. Több saját produkciót is összeállítottam, de egy ideig
nem volt módom ezeket bemutatni,
vidékre járni. Levelet írtam például
az összes budapesti művelődési
háznak és ajánlottam magam, de
egy válasz sem jött. A Radnótiban
akkoriban Keres Emil volt az igazgató, akinek tetszett az ötlet, partner volt ebben, és elkezdte szervezni közös fellépéseinket, hiszen az ő
nevére megnyíltak a kapuk, és egy
ideig együtt léptünk fel. Aztán ennek vége szakadt, és később már a
férjemmel, Mátyással voltak közös
műsoraink: ő muzsikált, én pedig
szavaltam, nagyon élveztük.
Mi volt az, amit te csak a színházon, a szereplésen keresztül
tudtál kiadni magadból?
Jóformán minden, ugyanis rendkívül gátlásos voltam, de a színpadon már nem én voltam, hiszen
belebújtam a szerepekbe, és nem
szégyelltem semmit, inkább nyugodtan felvállaltam azt, ami a figurából adódott. Így tulajdonképpen a
munkám segített megélni magát az
életet. Mindazt, amitől a magánéletben elhúzódtam, a színpadon vígan
bevállaltam.

Mindenképpen szerettem volna
önálló előadóesteket tartani, énekelni, verselni a színpadi szerepek
mellett. Nekem ez nagyon fontos
volt, legalább annyira, mint színházban különböző darabokban színpadra lépni. A 70-es években már
nem lehetett önálló előadóművészként megélni, ezért úgy gondoltam,
hogy működőképes lesz az, ha van
egy fix színházi állásom és mellette
csinálom a saját műsoraimat, mert
ez utóbbi műfaj volt az igazi szívfotó: Sajtós-Dabasi Anikó
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Kézenfekvő lenne azt mondani, hogy egy színész biztosan
szabadszellemű, nyitott, kicsit
bohém művészcsaládból származik, de sokszor ennek pont
az ellenkezője igaz. Honnan
erednek a te gyökereid, milyen
környezetben nőttél fel?

KÖZELKÉP

fotó: Ábrahám Ágnes Barbara

Így lett teljes az életed?
Igen. Ha kilépek a színpadra, ott
megszűnik minden, és 100%-osan
át tudom adni a vers, a próza vagy
a dal üzenetét, s ezzel együtt kiteljesedek önmagamban.
Volt a pályádnak olyan pontja, melyet a csúcsnak érzel így utólag?
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Én soha nem kaptam kitüntetéseket, ilyen értelemben nem volt
csúcs, de volt egy időszak, amikor
viszonylag ismertebb lettem. A televízióinak volt egy sorozata a 90-es
években A hónap versei címmel.
Több éven át minden adásban benne voltam, nagyon szerettem, minden verset megtanultam, mert utál-

fotó: Domokos Attila
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tam a súgógépet, és még később
is kaptam a visszajelzéseket, hogy
az emberek emlékeznek rám. Ezért
a munkáért egyébként televíziós nívódíjat kaptam, mint ahogyan rádiós nívódíjaim is vannak.
Manapság a művészi világ kísérőjelensége, hogy időnként
eluralkodnak a külsőségek,
gondosan felépítik a sztárok
arculatát, megjelenését, sokan
egy rózsaszín cukorvilág paraván mögé rejtik magukat. Veled
ez hogyan volt?
Nem volt ilyen. Akkoriban a kezdő
színész fizetések nagyon alacsonyak voltak, jómagam is nehezen
tudtam megélni. Volt egy pici, 28

négyzetméteres garzonlakásom az
Andrássy úton, amit nagyon szerettem. Viszont azt a lakást fenntartani, emellett jól öltözni, nem volt
könnyű. Olyan kolléganőim voltak,
mint Pécsi Ildikó, Dőry Virág vagy
Jancsó Adrienne, mind dámák körülöttem, én pedig magyar farmerben és farmerdzsekiben jártam,
volt, hogy egy kolléganő megjegyzéseket tett a ruházatomra. Akkoriban nem voltak pletykalapok,
viszont rengeteg tévéjátékot készítettek. A médiának nem volt a maihoz hasonló befolyása, hiszen még
a kereskedelmi tévék sem léteztek.
Viszont így sokkal több idő jutott a
tényleges, minőségi munkára. Más
volt akkoriban művésznek lenni, de
én úgy éreztem, hogy ez minden,
amit szeretnék, és teljesen a helyemen vagyok, s ameddig a színészet
tartott, ez nagyon jó volt.
Meddig tartott a színészet?
2000-ig. Akkor lett beteg a férjem (Pribojszky Mátyás citeraművész, citeraoktató, Kölcsey-díjas
író). Napra pontosan emlékszem,
június 21-én egy közös előadásra
utaztunk Túrkevére, negyvenfokos
nyárban. Oda- és visszafelé is tűzött a nap, több kávét is megittunk
útközben, majd másnap reggel
Mátyás stroke-ot kapott. Ezután
soha nem tudtunk többet együtt
dolgozni. Számos kezelésben részesült, jártak hozzánk a gyógytornászok, vettem egy izomstimuláló
gépet is, de jelentősen nem javult
az állapota, és soha többé nem
volt képes a hangszerén játszani.
Tanítani ugyan tudott, hiszen az elméletet nem felejtette el, de gyakorlatban nem tudta már bemutatni.
Ezzel nagyon sokat küzdött, hiszen
ötéves kora óta citerázott. Nem
akartam ebben a helyzetben magá-
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ra hagyni, és persze nem is lehetett, ezért kiszálltam a szerepeimből és elkezdtem beszédtechnikát
tanítani. Nem volt könnyű időszak,
ráadásul egy idő múlva elegem lett
a fővárosi nyüzsgésből, és elköltöztünk Lakitelekre, ahol megkapta
a Kölcsey-díjat. Ott viszont csak
négyórás állást kaptam, ezért úgy
döntöttünk, hogy tovább költözünk,
ekkor jöttem vissza Tatára, gyermekkori városomba, a könyvtárba.
Szóval hazajöttél.
Hazajöttem, ez volt 2004-ben.
Az elején tartottam attól, hogyan
fogadja a férjem, hogy engem itt
sokan ismernek, őt pedig nem,
de idővel erőteljesen letette a névjegyét, elfogadták-befogadták.
Pribojszky Mátyásról nekem
nincs személyes élményem, arról
viszont annál inkább, ahogyan te
beszéltél róla. Elképesztő természetességgel, közvetlenül idézed
fel bármikor a személyiségét,
őrzöd a szellemi hagyatékát,

fotó: Domokos Attila

posztumusz
könyvbemutatókat
szervezel, itthon a lakásodban is
számtalan emlék vesz körül. Valahogy mindig az volt az érzésem,
hogy te tényleg megtaláltad benne az igazit, a másik felet, a férfit…
Pontosan így volt, és kiderült,
hogy számára is én vagyok a nő,
az igazi társ. A sors fintora, hogy
mindez tíz évig tartott, és aztán jött
a stroke, amely erőteljes változást
okozott a személyiségében. Ő, aki

állandóan tréfált, megkeseredetté
és negatívvá vált, ebből természetes módon adódtak súrlódásaink,
de ezekben az időkben is sokszor
adtak nekem erőt az első tíz évünk
élményei, tapasztalatai, hiszen bennem ő ugyanaz maradt, aki a betegsége előtt volt, és ugyanúgy kötődtem hozzá a nehéz időkben is,
mint korábban. Az utolsó pillanatig
szó szerint fogtam a kezét, hiszen
úgy ment el, hogy mellette feküdtem kézenfogva.

Igen, mert teljesen megváltozott
a világ. Nagyon nehezen szoktam
meg, hogy egyedül vagyok, pedig
18 és 38 éves korom között egyedül éltem. Amikor olyan szorosan,
mélyen kötődik valaki a másikhoz,
mint ahogyan mi kötődtünk egymáshoz, akkor utána keserves dolog megtalálni a stabilitást. Nagyon
sokat köszönhettem a barátaimnak,
akik velem voltak, jöttek, beszéltek,
segítettek.
Mik voltak a fogódzók?
A barátok és a munka. Halála
után elkezdtem rendezgetni, pakolni, de még mindig nem vagyok
fotó: Mórotz Márta
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Akkor és ott új életet kellett
kezdened.
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teljesen kész. Egyébként ő mindig
itt marad, mert vannak dolgok, amiket nem dobok ki. A szmokingja a
hozzá való cipővel és a Japánból
hozott háziköntöse például még
mindig megvan. És ő is itt van velem. Része volt és része most is az
életemnek, de tudom, hogy elment,
és nagyon hálás vagyok mindenért, mert nagyon jó volt a közös
életünk.
Nem csupán emberileg, hanem művészileg is kiegészítettétek egymást, ugye?
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Abszolút. Például rengeteget tanultam tőle arról, hogyan szerkeszszek meg egy műsort. Számtalan
népdal- és dalcsokrot állított össze,
és ennek nyomán ráéreztem arra,
hogyan lehet hatásosan felépíteni egy előadást. Ma már könnyen
megy, hogy intenzitásában, dinamikájában jól összehangolva szerkesszem meg egy-egy műsor
felépítését. Emellett persze
imádtam ahogyan muzsikált, a technikája, a
stílusa egyedülálló,
úttörő dolog volt,
a hagyományokra
építve megújította a citeraművészetet. 25 éven
át járta az országot és a határon
túli településeket,
mert a szakmában

fotó: Varga Edit
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A könyv kiszakít a világból,
vagy éppen annak a jobb megértésében segít?

A művészvilághoz, az állandó
erős impulzusokhoz, érzelmekhez képest mit tudott neked
adni a könyvtár, a könyvtári állás?

Nagyon. A Honvéd Művészegyüttessel például szinte az összes előadásunk vidéken volt, busszal jártuk az
országot, imádtam.

Gyermekkorom óta imádom a
könyveket és rengeteget olvasok.
A könyvtárban nagyon szerettem
ajánlani az olvasóknak abból, amit
visszahoztak, mindig tudtam, mit kínálhatok hasonló stílusban. Sokan
jártak vissza hozzám azért, mert
tetszett nekik, amit ajánlottam.
Sokat elmond az emberről az,
amit olvas?
Nem meghatározó szerintem.
Én például abszolút mindenevő
vagyok, jöhet krimi, sci-fi, vers,
novella, történelem, útikönyv. Inkább az a fontos, hogy az illető szeret-e olvasni. Én magam mindenhová könyvet viszek, ha elmegyek
Tóvárosra a temetőbe busszal, ott
van a táskámban a könyv, amíg várok valamire vagy valakire, szintén
olvasok, akár a buszmegállóban,
akár a vonaton, bárhol.

A könyv ablak, hiszen nem tudunk
minden élethelyzetet megélni, és
nem tudunk mindenhová eljutni, de
a könyvekben bármi előfordulhat,
ami aztán az olvasás által megvagy átélhető. Nagyon szerettem
például a Világjáró sorozatot, amely
a 60-as években volt népszerű, és
általa körbeutazhattam a világot.
A gyakorlatban is szeretsz
utazni?

Utaznál valahová, ahol még
nem jártál? Van ilyen vágyad?
Nagyon is, az első úticélom most
a Baltikum. Érdekes, hogy életem első főszerepe is egy Vilniusban játszódó történetben volt a
Székesegyház című darabban. Utazás szempontjából elsősorban az
északi területek vonzanak, a hideg,
a hó és a hegy. Egyébként, mivel
nagyapám Boldogfalváról származik, rájöttem, hogy elég lenne télen
elutazni a Hargitára, a környéken
úgyis sok távolabbi rokon él.
Mi volt a legtávolabbi pont,
ahol már jártál?
Az Amerikai Egyesült Államok és
Üzbegisztán. Utóbbi helyen három
hetet töltöttem, és nagyon izgalmas, emlékezetes utazás volt.

A mindennapjaidat manapság
is nagyon aktívan, nyitottan éled,
sok eseményen vagy közreműködő, időnként, amikor találkozunk
és elbeszélgetünk, úgy érzem,
olyan életet élsz, mint egy aktív
harmincas.
Ez tart életben, a munka, az események, a közösség mindennapjaiban való aktív részvétel. A korommal
sosem foglalkoztam különösebben,
sőt gyakran fordult elő, hogy belül
fiatalabbnak éreztem magam, mint
ahány éves voltam. Az éveimre pedig kifejezetten büszke vagyok, kihúzom magam, és büszkén elmondom,
hogy 66 múltam.
Eszter, milyen a személyes, belső viszonyod a városunkkal?
Én márciusban születtem, a halak
jegyében. Az első, amit észrevettem
2004-ben, amikor hazaköltöztem és
a Bartók Béla út környékén sétáltam, az volt, hogy érzem a víz szagát. Gyermekkoromból megmaradt
az az emlék, hogy Tatának volt egy
állandó, természetes víz illata, és ehhez kapcsolódott még a vadludak
hangja ősszel és télen. Ez nekem az
otthont jelenti, és ez tört fel belőlem,
amikor visszaköltöztem, s azt mondtam magamnak, hogy hazaértem.
Mély érzésekkel kötődöm még a várhoz, természeti örökségünkhöz és a
zeneiskolához is, hiszen ha én nem
ott tanulok, akkor nem lesz belőlem
színész, és rengeteg minden másként alakul az életemben. Nyugodt
szívvel mondhatom, hogy Tatától én
az induláshoz a legjobbakat kaptam.
Ábrahám Ágnes Barbara
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mindenki tőle akart tanulni. Több
tízezer gyereket és felnőttet tanított
játszani, gyakorlatilag, akik ma vidéken letesznek valamit az asztalra, döntően mind Mátyás egykori
tanítványai. A hangszer korlátainak,
határainak kitágítása volt a célja,
és hogy ennek nyomán koncertpódiumra vigye a citerát. Tiszteltem,
amit csinált, elmentem vele a zenei
táborokba – amelyekben én is tanítottam –, és persze a közös fellépéseink is nagyon fontosak voltak
számomra művészileg, emberileg
egyaránt.

VÁROSHÁZA
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– cikluszáró beszélgetés Michl József polgármesterrel

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. október 22-én tartotta ünnepélyes alakulóülését. Az elmúlt öt évben a képviselők számos
jelentős feladattal szembesültek, melyek hosszú
távon határozzák meg a város történetét és mindennapjait. Többek között az egyre bővülő ipari
fejlesztések, a nagy ívű projektberuházások
vagy a visszatérő források okozta károk felmérése és enyhítése szerepelt az önkormányzati
ciklus főbb témáinak sorában. A 2019. október
13-ra kiírt önkormányzati választás lezár ugyan
egy ciklust, de Tata építésének, fejlesztésének,
üzemeltetésének folyamata nem áll meg, s a
megkezdett munka folytatódik tovább. A mögöttünk álló öt esztendőt Michl József polgármester
értékelte.
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Polgármester úr, a beszélgetésünk elején ugorjunk vissza
2014 őszére. Az akkor frissen
megválasztott képviselő-testület
megalakulásakor, Tata hosszú
távú fejlesztési stratégiájának
folyamatában mi volt az, ami mögöttünk állt, és mi volt az, ami
már a jövőt vetítette előre?
Két ciklus – nyolc esztendő – volt
akkoriban mögöttünk, és már láthattuk, hogy jó döntés volt a Magyarytervben összefoglalni hosszabb
távú fejlesztési elképzeléseinket. A
Magyary-terv tekintetében konszenzus volt a városban, és bár vannak
benne olyan részletek, amelyek
nem nyerték el egyértelműen min-

VÁROSHÁZA

A 2014-es őszi választásokat
követően, az új képviselő-testület megalakulása után hogy
érezte, melyek voltak a testület
erősségei, miben látta akkor a
városvezetés erejét?

részletesebb tudtam részt venni a
kisebb feladatok végrehajtásában
is. A képviselő-testület munkáját
nem változtattuk meg, a korábbiakhoz hasonlóan megmaradt a
két bizottság, s mára elmondhatom, hogy a mögöttünk álló tizenhárom évben bebizonyosodott, jól
működik a munka a Humán és
Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és
Városfejlesztési Bizottsággal, azok
előkészítő, módosító döntéseinek
mentén. A bizottságokban elosztva
minden képviselőnknek jutott hely,
őket pedig külsős bizottsági tagok, szakemberek segítették. 2014
őszétől szűkebb körben, tizenegy
fős testülettel vittük a város ügyeit,
s minden képviselő igyekezett a lehető legtöbbet tenni a saját körzete
érdekében, az ellenzéki képviselők
pedig nagyon sokszor lojálisan és
támogatóan léptek fel a döntéshozatal során. Véleményüket mindig
figyelembe vettük, s a közös munka sikerét az is mutatja, hogy döntéseink 95 százalékát egyhangú
szavazással hoztuk meg. 2014-ben
a működésben nagy változás tehát
nem történt, az üléseket pedig bárki nézhette élőben a Tatai Televízióban vagy interneten, mint ahogyan
természetesen a jegyzőkönyvek is

nyilvánosak, az ülések után pedig a
televízióban mind a Fidesz–KDNP,
mind pedig az ellenzék képviselői
egyenlő arányban nyilatkoztak az
aktuális témákról. Semmilyen titkunk nincs és nem is volt, nagyon
átlátható, világos munka jellemezte a képviselő-testület munkáját.
A legnagyobb erősségünk az volt,
hogy kiegyensúlyozott és nyugodt
városépítő munkát tudtunk folytatni
az elmúlt öt évben.
Kezdjük ennek az öt évnek a
részletes értékelését a gazdaság
témájával. Ön városvezetőként
gyakran beszél arról, milyen fontos céljuk, hogy minden tatainak
legyen munkája, és ha lehet, akkor Tatán dolgozhasson. Az ipari
parkban a közelmúltban lezajlott
fejlesztések, azt hiszem, maximálisan ezt a célt szolgálták.
Szerintem három olyan terület van,
amely igazán meghatározó egy város életében: mi történik a gyermekeinkkel, mi történik a családokkal,
és rendelkezésre állnak-e a megfelelő eszközök, például a munkahelyek, a gyermekek ellátásához és
a családok fenntartásához, életük
működtetéséhez. Az elmúlt időszak
egyik jelentős eredménye, hogy
rengeteg új álláshely keletkezett

Több szempontból is új időszak
kezdődött akkor. A parlament döntésének következtében a polgármesterek már nem tölthettek be
több tisztséget, én magam az előző
ciklusban országgyűlési képviselő
is voltam, és két alpolgármesterrel
dolgoztam, de ennek vége szakadt
2014-ben. Így viszont teljes erőmmel a városra tudtam koncentrálni, ez több lehetőséget adott számomra, hiszen sokkal mélyebben,
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denkinek a tetszését, de a dokumentum irányelveit, főbb pontjait
pozitívan, elismerően fogadták a
tataiak. 2014 őszén már láthatóak
voltak a Magyary-terv első eredményei, melyeket részletesen összefoglaltunk, és egy ciklusösszegző
kiadványban eljuttatunk minden helyi háztartásba. Jó visszajelzéseket
kaptunk, amelyek egyértelműen azt
közvetítették felénk, hogy haladjunk
tovább a megkezdett irányba. A
2014-es választás után a képviselő-testület kisebb frissítést követően
állt ismét a választók elé, és kapta meg a biztatást a folytatáshoz.
Előre tekintve ez óriási bizalmat
jelentett számunkra, hiszen először
fordult elő, hogy minden helyi választókerületben a Fidesz–KDNP
jelöltje nyert az önkormányzati választáson, és ez bizony komoly felelősséggel is felruházott minket.
Éreztük, hogy komoly elvárásnak
kell megfelelnünk. Ezt az elvárást,
a tataiak igényeit vettük elsődlegesen figyelembe, amikor akkoriban
felkészültünk az új uniós pályázati
ciklusra, és megterveztük fejlesztéseink irányvonalait.
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Tatán, a munkanélküliségi mutató
pedig kiemelkedő mértékben csökkent. 2018-ban kistérségünkben
2 700 alkalommal hirdettek meg
üres álláshelyet, miközben 500 volt
a regisztrált munkanélküliek száma. Tényleg fontos, hogy a tataiak
Tatán dolgozzanak, mert így a lehető legtöbb időt tudják a családjukkal tölteni. Ezért gondolom, hogy a
munkahelyteremtéssel lehet leginkább segíteni a családokat, hiszen
a biztos munka stabil megélhetést
is jelent, ha pedig ez helyben elérhető, akkor mind az idő, mind a
környezet szempontjából plusz támogatást kaphatnak a munkavállalók. Az elmúlt évek helyi gazdasági
fejlődésének szép bizonyítéka az
is, hogy az ország járásainak besorolásában a Tatai járás az élmezőnybe került, az osszkep.hu tanulmánya alapján 2017-ben az első
tíz helyezett között volt, és csupán
megyei jogú városok előzték meg.
Gazdasági téren ugyancsak fontos mutató a helyi adók alakulása.
Annak ellenére, hogy hosszú évek
óta nem emeltük az adókat, azok
mértéke mégis folyamatosan nő, hi-
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szen az volt a cél, hogy adóemelés
helyett az adóalanyok számának,
termelékenységének növekedését
támogassuk.
A kormány kibővített családtámogatási rendszerével párhuzamosan mivel tudja még egy ilyen
kisváros helyben támogatni a
családokat?
Például azzal, hogy a tatai iskolások ingyenes buszbérletet kapnak
az önkormányzattól, vagy, hogy a
város jelentős támogatást nyújt a

gyermekek étkeztetéséhez. De említhetném még az önkormányzati
ösztöndíjakat, vagy hogy a képviselő-testület folyamatosan keresi
a gyermekek nevelését, ellátását
szolgáló intézményi háttér fejlesztésének lehetőségeit. Emellett a
családalapítás
támogatásához
kapcsolódva 2019. január elsejétől ingyenessé tettük a tataiak
házasságkötését. És persze Tata
Gyermekbarát Városként számos
olyan intézkedést hozott, amellyel
segítjük a legkisebbeket. Többek
között jól működik a diákönkormányzat, évente megszervezzük a
napközis és a művészeti tábort, s
az elmúlt években új játszóterek és
szabadtéri sportparkok kialakításával bővültek a gyermekek kikapcsolódásának lehetőségei.
Egy település lakóinak mindennapjai szempontjából a legnagyobb jelentősége általában az
infrastrukturális háttérnek és a
városüzemeltetésnek van. Ebből
a szempontból az elmúlt évek
azért jócskán tartogattak kihívásokat, hiszen például drasztikusan csökkent a közfoglalkoztatottak száma, és a megyei jogú
városokkal, valamint a falvakkal

VÁROSHÁZA

A korábbi kétszáz közfoglalkoztatottunkból jelenleg körülbelül harminc van, ami azért nagyon jó hír,
mert a többiek el tudtak helyezkedni a különböző gyárakban, üzemekben. Nekünk persze ez városüzemeltetési szempontból nehézséget
jelent, ezért az ő hiányukat különböző fejlesztésekkel, gépesítéssel
és létszámbővítéssel kell pótolnunk
a következő időszakban. Persze
sok szempontból én is elégedetlen
vagyok, de igyekszünk megtalálni
a lehető legjobb megoldásokat,
hogy minél szebb legyen a város.
Jelentős feladatunk az utak, járdák
karbantartása is, és ezen a téren
szintén sikerült előrelépnünk a közelmúltban, de tudom, hogy még
nagyon sok helyre kell eljutnunk,
ám tényleg hiányoznak a finanszírozási lehetőségek. Én reménykedem
abban, hogy a következő időszakban elindul a kisvárosi támogatási
rendszer is, és módunk lesz tovább
haladni, hiszen a témában számos
tervünk készen áll és megvalósításra vár. Az intézményi háttér tekintetében ebben a ciklusban szép
eredményeket értünk el, számos
helyen fejlesztettünk, és új intézményeket is létrehoztunk, például a
Piarista Rendházban, ahol beindult
a felsőoktatás és a könnyűzenei
képzés. Létrejött a városi sportcsarnok, amelyhez a területet és az
önerőt biztosítottuk, új tornatermet
adott át a Református Gimnázium,
épül a kosárlabdások sportsátra, megépítettük a műjégpályát, a
Tatabányai Szakképzési Centrum
jóvoltából újjászületett a Bláthy
Iskola kollégiuma, s a Jávorka

Iskola kollégiuma ugyancsak megszépült. A tankerülethez tartozó
iskoláink is gyarapodtak, létrejött
az Eötvös labor és ugyanott egy
sportudvar, a Fazekas Iskolában
lépcsőket, folyosókat és tantermeket újítottak fel, a Vaszary Iskola
tetőszerkezetét mi cseréltük ki, a
Kőkúti Iskolában pedig sportos
fejlesztéseknek örülhettek a gyerekek.
A mögöttünk álló ciklus szerintem legnagyobb kihívását a
visszatérő források jelentették.
Ez egyrészt örömhír, hiszen a
jelenség számos különleges lehetőséget rejt magában, de első
lépésben a források okozta károkra kell koncentrálni, és szerencsére ehhez állami támogatást is kapott a város. Persze a
feladatok vége még messze van,
hogyan látja, mennyire voltak
sikeresek az eddigi beavatkozások?
Nagyon érdekes időszak ez Tata
életében. Vizeink visszatérése természeti sorsfordulónak is nevezhető, melynek folyamata most érte
el azt a pontot, amikor abszolút látható és fizikailag is érzékelhetjük,
hogy mi történik. Sok feladatunk

van ezzel kapcsolatban, fel kell
újítani az árkokat, meg kell oldani
a vizek elvezetését, új mederszakaszokat kell kialakítani. Az elmúlt
időszakban megtörtént a Réti 8-as
tó és az Angolkert rehabilitációja, a
Malom-patak megújításának első
szakasza, a Fényesen a katonai
medence megújítása, a kastélykertben a forrás-tó helyreállítása,
a Hajdú utcai és a Május 1. úti útszakaszok rendezése, valamint a
Kismosó-patak idén tavasszal befejezett mederrekonstrukciója. Ez
utóbbi eredményeként újabb szép
pontja született a városnak, hiszen
lehet látni a feltörő vizet, amelynek
mentén egy tanösvény is épült. A
folyamatnak nagyjából a közepén
járunk most, idén még elindul a
Malom-patak felújításának második szakasza, ezáltal válik lehetővé
az angolkerti források elvezetése.
Amíg ez a munka nem fejeződik
be, addig a forrásvíz a Cseke-tavon
keresztül folyik. Teljesen megújította ott a vízminőséget, tiszta lett a tó
vize, és megszaporodott a horgászok száma is. A nehézségek kezelése folytatódik, nagyon sok még
az előttünk álló feladat. A következő lépések egyike az Új úton és
persze a város más pontjain lévő
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ellentétben a kisvárosok számára egyelőre még nem írtak ki
olyan pályázati lehetőségeket,
amelyek utak, járdák felújítását,
építését szolgálnák.

VÁROSHÁZA

házak környezetének vízelvezetése,
a Fényesen lévő kisebb tavak rendbetétele, iszapmentesítése, illetve
kiemelt célunk a Fényes Fürdő
fejlesztése is, hiszen jó lenne, ha
a ma létező technológia lehetőségeivel élve egy szép, modern, de
a környezethez illő fürdőt tudnánk
létrehozni. Ez rendkívül költségigényes, tehát biztosan szükségünk
lesz hozzá pályázati forrásokra.
Beszéljünk az egészségügyről. A háziorvosi, az ügyeleti és
a védőnői rendszerről pozitívak a visszajelzések, megújult
a rendelőintézet nyújtotta ellátás is, és nagy változás történt
a tatai kórház életében, hiszen
az intézmény összekapcsolódott a Tatabányai Szent Borbála
Kórházzal.
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Úgy látom, a tataiak megkedvelték az új rendelőintézetet, orvoshoz ugyan senki nem szeret járni,
de ilyen helyzetben sokat számít,
milyen környezetben és milyen
technikai háttérrel zajlik az egész-
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ségügyi ellátás. Az összevonással
kapcsolatban nagy köszönet jár a
tatabányai kórház vezetésének az
együttműködésért, és persze a tatai munkatársaknak is. Nagyon jó,
hogy a labor jól működik, gyorsan
el lehet végeztetni a kért vizsgálatokat, és a laboreredményeket
már a háziorvosok is közvetlenül
elérik egy informatikai rendszeren
keresztül. Ez nagy segítség a pácienseknek, orvosoknak egyaránt.
A háziorvosi és az ügyeleti ellátás
továbbra is biztonságosan zajlik
Tatán, azt gondolom, jó döntést
hoztunk akkor, amikor az ügyeleti
rendszerünket összekapcsoltuk a
mentőszolgálattal, így a hívásokat
a mentők fogadják, akik el tudják
dönteni, hogy a betegeknek milyen ellátásra van szükségük. Természetesen a tatai rendszerben is
tapasztalhatók azok a problémák,
amelyek a hazai egészségügyben
általánosan, például nálunk is érezhetők időnként az orvosok magas
életkorából és a szakemberek elvándorlásából fakadó nehézségek.

Ezeken úgy tudunk segíteni, ha a
városban orvoslakásokat jelölünk
ki, és már fiatalon idehívjuk a szakembereket, segítve a megélhetésüket, életkezdésüket – ebben
szeretnénk továbblépni. A védőnői
hálózatunkat megerősítettük, büszkék vagyunk arra, hogy a tatai védőnők évek óta szép eredményeket
érnek el különböző országos szakmai versenyeken, és persze bízunk
abban, hogy a kormány új családtámogatási rendszerének itt helyben is érezhető hatásai lesznek, s
még inkább szükségünk lesz a helyi védőnők munkájára.
Humán területen az elmúlt
években tovább erősödött Tata.
Remek művészeti iskoláink,
csoportjaink vannak, a város
fesztiváljai egyre népszerűbbek
és sok látogatót vonzanak, a
helyi oktatás rendszere kibővült a felsőoktatással, valamint
egy országosan is kuriózumnak
számító könnyűzenei képzési
centrummal, és egyeztetés, il-
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Valóban bővelkedünk lehetőségekben ezen a téren, és az önkormányzat célja, hogy az igényességet, az értékteremtést segítsük.
Újabb színek, rendezvények és
intézmények jelentek meg a város
életében az elmúlt öt évben, egyre
magasabb színvonalú produkciókat
mutatnak be a szabadtéri színpadunkon, számos tekintetben sokat
értek a fesztiváljaink, és jó érzés
látni, hogy szinte minden héten történik valami Tatán. Fontos kiemelni
a múzeumunkat, ahol számtalan nívós kiállítás és közösségi program
várja az érdeklődőket, és hálásak
vagyunk a Városkapu Zrt. munkájáért is, hiszen a cég kimagasló
szerepet vállal a város humán, kultúrához kapcsolódó feladatainak

végrehajtásában. Nekik köszönhetően sikerült teljesen belakni az Új
Kajakház Ökoturisztikai Központot,
jól működtetik az Angolparkot, évről évre szervezik a nagy, közösségi
eseményeinket, és a megújulás jegyében olyan tervezést, közös gondolkodási folyamatot indítottak el,
amely már a Fényes Fürdő fejlesztését tartja szem előtt. Nem szabad
elfeledkeznünk a civil kezdeményezésekről sem, amelyek egyre erősebbek a városban: népszerű programokat, akciókat indítottak útnak.
Emellett, ha már a humán területről
beszélünk, a város az elmúlt időszakban számos új, népszerű kiadvánnyal gazdagodott. Angol és német nyelven évente összefoglaljuk,
mi minden történt itt Tatán, ezzel a
külföldi vendégeinknek még több
ismeretet tudunk átadni magunkról. Minden év elején megjelenik az
AdóZóna füzetünk kifejezetten gazdasági témákkal a vállalkozások
és cégvezetők számára. Népszerű
lett a Városkapu újságunk, amely

kéthetente nyolcezer példányban
jelenik meg, és igazi helyi hírmondóvá nőtte ki magát. Emellett pedig nagyon örülök annak, hogy
2015-ben elindítottuk a Patrióta
Magazint, amelyet egyre többen
éreznek magukénak. A múzeum
munkatársainak jóvoltából ebben
az időszakban újul meg a Tata
tantárgyhoz kapcsolódó Tata tankönyvünk, és persze a patriotizmusunkhoz kapcsolódóan több könyv,
illetve kiállítás is foglalkozott a közelmúltban városunk történelmével. A Magyary Zoltán Művelődési
Központ fejlesztésére valóban elkészültek a tervek, és bár a folyamatot városi szintű egyeztetés előzte
meg, azt szeretném, ha a kész tervekről újra, több fórumon is tudnánk beszélgetni a tataiakkal, mivel
ez a fejlesztés is nekik készül, és
csak akkor van értelme, ha megszeretik az itt élők. Persze jelentős
anyagi forrásokat is találnunk kell
ahhoz, hogy ez a közkedvelt épület
újjászülethessen.
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letve tervezési folyamat indult
a Magyary Zoltán Művelődési
Központ további sorsával kapcsolatban. Elmondhatjuk-e, hogy
a kultúra, a művészet terén Tata
kiemelkedik a hasonló nagyságú
kisvárosok sorából?

VÁROSHÁZA

A tatai helyzetkép igazából akkor tárul elénk, ha nemcsak a várost, hanem annak környezetét,
az egész Tatai járást vizsgáljuk.
Mindaz, ami itt történik, elválaszthatatlanul kölcsönhatásban
van a kistérséggel, ez pedig azt
is jelenti, hogy a járás együtt fejlődik a járási székhellyel...
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Szép eredményeket ért el a város a pályázatok tekintetében. A
ciklus során csak városfejlesztési témában huszonöt pályázatot
sikerült beadni, melyekből öszszesen 4 071 721 969 forint értékben nyertünk el támogatást.
Ez sok munkát jelent még a következő években is.
Minden egyes pályázatunk olyan
területet célzott meg, ahol fontos a
megújulás, és már az elmúlt években is szép számmal valósítottuk
meg terveinket. A legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy időközben
megemelkedtek az árak az építőiparban ahhoz az időszakhoz képest, amikor a projektjeink költségvetését megterveztük. Miközben az
elnyert pályázatainkhoz kapcsolódó engedélyek beszerzése és a
közbeszerzések kiírása zajlott, az
árak annyira elszaladtak, hogy a
megvalósítás fázisához érve rá kellett jönnünk, az eredeti költségvetés nem nyújt elegendő fedezetet.
A korábban tervezett költségvetéshez képest számos esetben 3050%-kal drágább ajánlatokat adtak
a kivitelezők, így több projektet
nem is tudtunk még elindítani. Bizonyos esetekben már kértünk állami
segítséget a plusz forrásokra, ezek-
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re várjuk a választ, illetve számos
esetben a képviselő-testület maga
döntött úgy, hogy átcsoportosítással a város állja a különbözetet.
Ezt történt például az Építők parkja
vagy a Kőfaragó-ház esetében, illetve a városi piac építése is így fog
elkezdődni. Természetesen örülünk
annak, hogy a gazdasági fejlődésnek köszönhetően az építőipar
mára dinamikusabban működik, de
az ezzel járó költségnövekedés az
önkormányzatoknak – nem csupán
nálunk, máshol is – komoly fejtörést okoz.

Nagyon fontosak nekünk a környező településeken élők, akik
nagyrészt Tatán dolgoznak, és nagyon sok tatai szolgáltatást vesznek igénybe, akár kereskedelmi,
egészségügyi vagy egyéb területen.
Éppen ezért különös figyelmet kell
fordítanunk a kistérségünkben élők
mindennapjaira, Tatának kiemelten
kell segítenie ezeket a településeket. Elsősorban a szociális ellátásokon keresztül adjuk a legnagyobb
támogatást falvainknak, hiszen a
Tatai Kistérségi Többcélú Társulás
tartja fenn és működteti a Szociális
Alapellátó Intézményt, valamint az
Idősek Otthonát, a hiányzó anyagi
támogatást ehhez a feladathoz mindig Tata adja. A járásunkban dolgozó polgármesterek fejlesztéseikkel,

együttműködésükkel, a velünk folytatott közös pályázati munkákkal
nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
kistérségünk erős legyen.
Beszélgetésünk időpontjában
már csak néhány hét van hátra
az önkormányzati választásokig.
Első kérdésem az volt, hogy öt
évvel ezelőtt mit látott maga mögött, és milyen képet vetített előre, most az interjú végén ugyanezt kérdezem: mit lát most maga
mögött, és merre vezet az út?
Egy szép folyamatban vagyunk
benne, amely ugyan ciklusokra van
osztva, de valójában összeérnek,
egymásba folynak ezek a ciklusok,
ezért nem lesz éles váltás a választásokat követően sem. Tatán eddig
is jó irányba mentek a dolgok, és
azt szeretném, ha ez ugyanígy folytatódna. A jó irányt kell tartanunk,
ez a célunk. Egy város fejlesztése,
építése, működtetése és fenntartá-

sa nagyon egzakt folyamat, amelyben nem lehet mindig nagy ugrásokat tenni, hanem inkább magát
a folyamatot kell megújítani, erősíteni, és akkor érzi mindenki, hogy
a városa egyben az otthona is. A
legfontosabb tehát az, hogy akik
Tatán élnek, azok otthonukként
és ne csupán lakóhelyként tudjanak tekinteni rá. A kettő között az
a különbség, hogy az otthonunkat
igyekszünk saját munkánkkal, tudásunkkal éltetni, miközben a lakóhelyünkre csak aludni járunk, és
nem érezzük sajátunknak a környezetünket. Szerintem Tatán nagyon
erős az az érzése az embereknek,
hogy itt otthon vannak, és nagyon
köszönöm mindazok észrevételeit,
akik az elmúlt években kritikával
éltek, és jelezték, mi az, amit szerintük másképpen kellene csinálni,
mert sokat tanultam tőlük. Persze
nagyon köszönöm azoknak is a vé-

leményét, akik pozitív módon ítélték
meg a munkánkat, a legnagyobb
köszönet pedig azokat illeti, akik
ebben a folyamatban tevékenyen
vettek részt: egyházi és civil közösségeink, számos magánember,
adakozó, támogató, mindazok, akik
részt vettek a közös munkában.
Az együttmunkálkodás pedig az
elmúlt években is bőven termett
gyümölcsöt, kétszer is elnyertük
a Családbarát Önkormányzat címet, megkaptuk a Városmarketing
Gyémántot, a Marketing Fővárosa
és a Holnap Városáért címet, és
2018-ban a Ramsari Város kitüntető cím is Tatáé lett, ebben az
elismerésben az egész világon
mindössze tizennyolc település
részesült. Mindez a mi közös sikerünk, a tataiak együttes munkájának eredménye!
Ábrahám Ágnes Barbara
fotók: Ábrahám Ágnes Barbara,
Domokos Attila
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Tata város vezetése mindig is fontosnak tartotta, hogy a települést érintő ügyekben hallassa hangját, állást foglaljon olyan kérdésekben – legyen akár politikai,
gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi, oktatási, ifjúsági, egészségügyi, turisztikai, fejlesztési stb. –, amelyek komoly hatással vannak a város életére, a tataiakra.
Vezető tisztségviselőin keresztül a 2014–2019 közötti önkormányzati ciklusban is
számos hazai és nemzetközi szervezetben képviseltette magát.

tatai patrióta / 2019 ősz

ata

té é

bb é

u

A társulást 2004-ben hozta létre Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós,
Kocs, Naszály, Neszmély, Tardos, Tata, Szomód és Vértestolna, hogy szorosabbra fűzze korábbi, 1996-ban megkötött területfejlesztési együttműködését. A társulásnak Tata lett a székhelye. A települések önkormányzatai
abban egyeztek meg, hogy bizonyos területeken – az oktatás és nevelés,
az egészségügyi ellátás, a család- és gyermekvédelem, a szociális ellátás,
a közművelődési, közgyűjteményi tevékenység, a belső ellenőrzés, a területfejlesztés, az energetika, az adóvégrehajtás, a közhasznú foglalkoztatás,
a közmunkaporgram és a kommunikáció területén – még hatékonyabban
működnek együtt. A társulás, amely háromszáz négyzetkilométeres területen működik, közel negyvenezer ember életére van hatással. A feladatkörébe tartozó ügyekbe a Társulási Tanács dönt, amelynek tagjai az egyes
települések polgármesterei, elnöke Michl József, Tata város polgármestere, elnökhelyettese Schunder Tibor, Baj község polgármestere. A társulás feladatainak végrehajtását és döntéseinek előkészítését a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal végzi dr. Kórósi Emőke jegyző irányításával. Az
elmúlt években a társulás nemcsak a közösen vállalt feladatok ellátása
területén bizonyította sikeres együttműködését, hanem a területfejlesztés
kapcsán is. Ugyanis a társulás fogja össze és koordinálja a kistérség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztési programjait, meghatározza a fejlesztési célokat. Továbbá célul tűz ki megvalósítási
terveket, pályázatokat készít és nyújt be fejlesztési források elnyerésére.
Ellátja a járás településeinek képviseletét és érdekeik érvényesítését a
területfejlesztési feladatokban, összehangolja a környezetvédelmi járási
teendőket, együttműködik az épített és természeti környezet értékeinek
megóvásában, közreműködik a rehabilitációban. A társulás 2014. november 21-én tartott alakuló ülése óta 2019. július 24-ig 34 alkalommal ülésezett, 23 rendes és 11 rendkívüli ülést tartott, 233 előterjesztést és beszámolót vitatott meg, és 257 határozatot hozott.
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fotó: Grépály András Zoltán
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Az 1994-ben alakult szövetség az
egyik első vízgyűjtő köré szervezett
magyarországi társulás. Az Által-ér
mentén működő önkormányzatokat és vállalkozásokat tömörítő
szervezet annak érdekében jött létre, hogy segítse a vízgyűjtő és az
Öreg-tó megtisztítását, megújítását.
A 48 tagszervezettel bíró társulásnak Tata Város Önkormányzata
kezdetektől aktív, kezdeményező tagja, elnöke Michl József
polgármester. Az elmúlt években
tevékenységének középpontjában
az Öreg-tó rehabilitáció második
ütemének előkészítése, valamint
a Gerecse Natúrpark fejlesztése állt, de közreműködött számos
tanösvény és ökoturisztikai létesítmény létrejöttében is KomáromEszergom megye több pontján.
Oroszlánrészt vállalt a Réti 8-as
rekonstrukciójában, és kiemelkedő
szerepe volt abban, hogy Tata elnyerte a Ramsari Város címet. Kezdetektől fogva főszervezője a Tatai
Vadlúd Sokadalom fesztiválnak.
2015-ben
„Komárom-Esztergom
megyéért” szakmai elismerésben
részesült.
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A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2009-ben jött létre, Tata Város Önkormányzata
azóta tagja. Az Önkormányzat erre az akkor 40, ma már 80 tagot számláló civil szervezetre
ruházta át a város turizmussal kapcsolatos szakmai feladatait középtávú együttműködési megállapodás keretében. A város a feladatok ellátására évente működési támogatást is biztosít: a beszedett idegenforgalmi adó 50%-át, de maximum 25 millió forintot. A városnak komoly koordináló
szerepe van abban, hogy az évek során a szervezet tovább bővült, például Bábolna és Kisbér
térségére. Társtulajdonosa a Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft.-nek (térségi TDM szervezet) és a Dunamente Turisztikai Térségnek. Az egyesület információ-szolgáltatási és marketingkommunikációs feladatokat lát el, turisztikai információs irodát (Tourinform)
működtet, pályázatokat készít és valósít meg, turisztikai szolgáltatásokat
kínál: például városnéző sétákat szervez, szabaduló játszóházat
működtet "A várbörtön legendája" címmel.

t

2013-ban alakult meg a Neszmélyi borvidéket felkaroló Neszmélyi Borút Egyesület,
amelynek célja, hogy összefogja a szőlészeteket és borászatokat, népszerűsítse a
neszmélyi borvidéket, elmélyítse a helyi borkultúrát. Az egyesületnek jelenleg negyven
tagja van, ennek fele bortermelő. Tata Város
Önkormányzata kezdetektől tagja a szervezetnek, amely rendezvényeivel, fórumaival,
bemutatóival, lobbi tevékenységével törekszik fenntartani és előmozdítani a borvidék
kulturális értékeit, hagyományait. Minden
évben megszervezi a Tavaszi Kvaterkát és a
Neszmélyi Borünnep és Halnapokat. A közelmúltban 57 millió forintot nyert el TOP-os
pályázat keretében, amelyből hamarosan
megépülhet a Neszmélyi Borút.

k z et é e
k bban
nk
nyzat k
z
ek z et é e
A szövetség 1990 novemberében alakult az önkormányzati választások után. Célja, hogy a politikai-érdekvédelmi
tevékenység mellett szolgáltató funkciót is végezzen az
önkormányzatok felé, amely leginkább jogi szolgáltatásokban valósul meg. Az elmúlt 18 évben részt vett minden
jelentősebb, önkormányzatok életét érintő törvénytervezet,
valamint az éves költségvetési törvények előkészítésében.
A szervezet komoly nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik, nemzetközi projektekben vesz részt, az Európa
Tanács Önkormányzati Konferenciájában képviseli a
magyar önkormányzatokat. 2014-es tisztújító közgyűlésén Michl Józsefet, Tata város polgármesterét választották a szövetség egyik alelnökévé. 2018-ban a szervezet
Kisvárosok Szövetségére változtatta nevét.
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A Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége olyan települések együttműködése, amelyek komolyan veszik a kerékpáros közlekedést, elszántak és tenni akarnak a kerékpárosok helyzetének javításáért megfelelő intézkedések bevezetésével és létesítmények kialakításával. Ezek megvalósításához szükséges források megszerzéséért összefognak és közös érdekeiket a legmagasabb szinten is képviselik.
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A Mária Út egy kialakítás alatt álló, Közép-Európán
átívelő zarándok- és turistaút-hálózat, amely az
ausztriai Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig vezet,
mintegy 1 400 km-es távon. A Tatán is áthaladó
zarándokút céljával, filozófiájával egyetértve
Tata városa 2017-ben csatlakozott hozzá.
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A társulás 2006-ban jött létre Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátása érdekében, amelyre külön pénzalapot
is létrehoztak. Tata városa kezdetektől fogva tagja a 64
önkormányzat szövetségének.
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A szövetség 2008-ban indult útjára Európában azzal a céllal, hogy
egybegyűjtse azokat a helyi önkormányzatokat, amelyek önként vállalják, hogy megvalósítják, sőt túlszárnyalják az EU klímával és energiával
kapcsolatos célkitűzéseit. Tata az
első magyar városok között 2009
januárjában csatlakozott a szövetséghez, amelynek ma már 57 ország több mint hétezer helyi és regionális önkormányzata a tagja. Az
Európai Bizottság ambiciózus kezdeményezése, hogy Európa úttörő
városai vezető szerepet töltsenek
be a klímaváltozás mérséklésében
az intelligens fenntartható energiapolitikák végrehajtásával, amellyel
helyben stabil munkahelyeket hozhatnak létre, javíthatják a polgárok
életminőségét és foglalkozhatnak
lényeges szociális kérdésekkel.
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A Magyar Fürdővárosok Szövetségét 1993-ban hozta létre tizennyolc, elsősorban kelet-magyarországi gyógyfürdővel rendelkező önkormányzat. Célja: együttműködés megteremtése a tagok között,
települések társadalmi-gazdasági fejlesztésének elősegítése, a tagtelepüléseken működő fürdők műszaki adottságainak fejlesztése helyi és regionális szinten, a fürdőturizmus fejlesztésének elősegítése,
valamint a tagok érdekképviseletének kialakítása, illetve érdekvédelmének ellátása.
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fotó: Domokos Attila
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Az Energia Városok Szövetsége európai önkormányzati szövetség, amely a helyi fenntartható energiagazdálkodás támogatására jött létre 1990-ben. A
szervezet Európa-szerte 26 országban több mint
900 várost képvisel. Gödöllő és Nyíregyháza
után harmadik magyar városként Tata is
csatlakozott a szövetséghez.
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A szövetség tagjai – helyi lehetőségeik, értékeik és korlátaik ismeretében – annak érdekében fogtak össze,
hogy egymást segítve és egymásnak példát mutatva, lokálisan vegyék ki részüket az éghajlatváltozást fokozó
antropogén hatások globális visszaszorításában. Céljuk a fenntartható, a jövő generációk számára is élhető
és szerethető környezet kialakítása. Prioritásnak tekintik azokat a lépéseket, amelyek saját erőforrásaikhoz, lehetőségeikhez mérten mérséklik az éghajlatváltozás káros hatásait és segítik a település és a lakosság klímaadaptációját. Felelős közösségként a közigazgatásuk alá eső területek klímabarát átalakításáért és a lakosok
környezettudatos szemléletváltásáért munkálkodnak. A megkezdett, a jövőben tervezett és már megvalósított
beruházásoknál szempont annak klímabarát és fenntartható volta. Rendszeresen szerveznek a lakosoknak szemléletformáló akciókat, melyek segítségével megismerkedhetnek az éghajlatváltozás hatásaival, a megváltozott
éghajlati jellemzőkhöz való alkalmazkodás módjaival, a környezettudatos életformával. A szervezet tagjai között
találunk pár száz fős falvakat, kistelepüléseket, fővárosi kerületeket és megyei jogú városokat.
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Tata városa kezdetektől tagja a Pons Danubii EGTC-nek
(Európai Területi Együttműködési Csoportosulás), amely 2010
decemberében jött létre Michl József, Tata város polgármesterének kezdeményezésére. A társulásnak négy magyarországi (Komárom, Tata, Kisbér, Oroszlány) és három szlovákiai (Észak-Komárom, Ógyalla, Gúta) önkormányzat a tagja,
jelenleg Michl József tölti be az elnöki tisztséget. A csoportosulás hét város hozzávetőleg kétszázhetvenezer lakosának
érdekeit képviseli. A Pons Danubii a 15. hivatalosan bejegyzett
EGTC az Európai Unióban, célja a megkülönböztetésmentesség annak érdekében, hogy a helyi szereplők a határon belül
és a határ túloldalán ugyanazon lehetőségekkel bírjanak. Az
Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtásával, a társulás jogi
személyiségének előnyeit kiaknázva, a meghatározott települések közigazgatási határain belül kívánja lehetővé tenni és erősíteni a gazdasági és társadalmi kohéziót. A Pons
Danubii EGTC az elmúlt években számos projektet valósított
meg különböző pályázatok keretében. Többek között elkészítette a Pons Danubii régió biciklis térképét és Komárom város
QR kódos turisztikai térképét, regionális webtelevíziót indított,
bicikliutat épített Komárom és Gúta között, továbbá egy kisebb
kerékpárutat a Monostori erőd körül, támogatta a munkaerőpiacok határon átnyúló együttműködését, és infrastruktúra-fejlesztést hajtott végre a komáromi és az ógyallai ipari parkban.
A társulás jelenleg is több pályázat megvalósításán dolgozik.
Többek között közreműködik a "CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökségek innovatív használata" című projektben, melynek keretében kilenc településen
(Szlovákiában Érsekújváron, Észak-Komáromban, Ógyallán,
Gútán és Vágsellyén, Magyarországon Komáromban, Tatán,
Oroszlányon és Kisbéren) CULTPLAY park épül annak érdekében, hogy a Duna mindkét oldalán bemutassák a kulturális örökséget. Tatán egy Malompark jön létre az Angolkertben a gútai vízimalom másával. A társulás 2017-ben nyert a
"KOMBI – Határon átnyúló integrált kerékpáros-kölcsönző
rendszer" című pályázaton is, amelynek köszönhetően kilenc
településen (Szlovákiában öt, Magyarországon négy), tizenhárom helyen lehet majd kerékpárt kölcsönözni. Tata is aktív
részese ennek a projektnek, melynek köszönhetően új parkoló
épült az Építők parkjában, valamint két kerékpárkölcsönző az
Új Kajakháznál és a Güntner Aréna Városi Sportcsarnoknál, és
még egyet terveznek az Interspar áruház mellett. A társulás a
"TAPE – Munkahelyteremtő innovációs program" megvalósításán is dolgozik, amely a fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítását és a munkavállalói mobilitást támogatja a
régióban. Ebben a projektben részt vesz a TSZC Bláthy Ottó
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma és a
Fogaskerékgyár Kft.
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2013-ban a strasbuorgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti
Közgyűlése – megosztva a németországi Altöttinggel – Tata városának
ítélte az Európa Díjat. Ezt a rangos
elismerést (mely tulajdonképpen
egy négylépcsős kitüntetési rendszer legmagasabb lépcsőfoka) minden évben olyan települések nyerhetik el, amelyek a legaktívabbak az
európai eszme előmozdítása terén.
Az Európa Díj odaítéléséről szóló
hivatalos sajtóközlemény így fogalmazott: „A Komárom-Esztergom
megyében található Tata városa
9 testvérvárosával kiterjedt és változatos cserekapcsolati hálózatot
hozott létre. A 2012-ben szervezett
több mint 60 esemény számos olyan
kulturális, sport és iskolai cserét tett
lehetővé, amelyek Tatát az európai
eszme helyi szintű előmozdításának
modelljévé teszik Magyarország számára.” Az Európa Díj elnyerése által Tata városa tagja lett az Európa
Díjas Városok Szövetségének,
amely minden évben más díjazott
városban tartja közgyűlését. Tata
2014-ben Törökország fővárosában, Ankarában vett részt első alkalommal a rendezvényen.
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2018-ban Ramsari Város címmel tüntették ki Tatát a vizes
élőhelyek védelmében folytatott tevékenységéért a Ramsari Egyezményt aláíró országok részvételével zajló világkonferencián Dubajban.
A 20. század közepén gyors romlásnak indultak az addig érintetlen vizes
élőhelyek. 1971-ben a vízimadarak pusztulásáért aggódó tizennyolc ország
képviselője nemzetközi egyezményt írt alá az iráni Ramsarban, hogy elősegítsék ezen élőhelyek megőrzését, és megalapozzák a védelmükhöz szükséges jogi és intézményi keretet. Az egyezmény azóta a világ egyik legdinamikusabban fejlődő összefogása, ma már százhetven ország a tagja, ezenkívül
számos partnerszervezettel rendelkezik. A csatlakozó országok eredetileg a
rohamosan csökkenő vízimadár-állománynak kívántak védelmet biztosítani,
ma már az egész ökológiai rendszer őrzésén dolgoznak. A Ramsari Egyezmény nemzetközi titkársága 2017-ben hirdette meg első alkalommal a
„Wetland City” (Magyarországon „Ramsari Város” -ként jegyzett) pályázatot, amelyre Magyarország Tata városát akkreditálta a tatai Ramsari
területek (elsősorban az Öreg-tó) megóvása, rehabilitációja, valamint
a vizes élőhelyek turisztikai, oktatási és gazdálkodási hasznosításának jó gyakorlata miatt. 2018-ban tizennyolc városnak ítélték meg a Ramsari Város címet, köztük Tatának. A díj elnyerésével lett tagja városunk a
Ramsari Városok Szövetségének.
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Az Európa Tanács 1994-ben hozta létre tanácsadó szervként az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok
Kongresszusát. A szervezet Európa régióinak és városainak véleményét jeleníti meg az Európa Tanácsban,
fórumot teremt arra, hogy a helyi és regionális képviselők megvitathassák problémáikat, összevethessék
tapasztalataikat és kifejezhessék véleményüket. Tanácsadóként működik az Európa Tanács Miniszteri
Bizottsága és a Parlamenti Közgyűlése mellett a helyi és regionális politika minden kérdésében. Együttműködik nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, meghallgatásokat, konferenciákat szervez a szélesebb közvélemény elérése érdekében. Jelenleg dr. Makay-Beró Henrietta, Tata város alpolgármestere a Kongresszus
ifjúsági szószólója, akit a Kisvárosok Szövetsége javaslatára Magyarország Kormánya delegált a szervezetbe.
Pállné Bodonovich Ágnes
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Tavaszi Kvaterka, Pezsgőgyári Díjugrató Verseny, Bormustra, Tündér-Mese
Fesztivál – manapság ezek a rendezvénynek jutnak először eszünkbe, ha az
Esterházy Pezsgőgyár nevét halljuk, és talán nehezen is hisszük el a kissé romos
épületegyüttesről, hogy egykoron óriási szerepet töltött be az Esterházy család
életében. A pezsgőgyárként ismert – kezdetben sör- és szeszgyártásra használt
– ingatlan Tata egyik legsokoldalúbb épülete, amely mindig képes volt megújulni
az aktuális gazdasági, ipari és társadalmi igényekhez igazodva. Napjainkban
leginkább rendezvényhelyszínként funkcionál, de ki tudja még, mi lesz belőle
néhány év múlva. Talán egy nap újra lesz itt pezsgőgyártás. Ha a Séra családon,
a jelenlegi tulajdonoson múlik, akkor biztosan, ők ugyanis az épület mellett már
elültették az első szőlőtöveket.

tatai patrióta / 2019 ősz

A pezsgőgyárat 1772-ben építtette az Esterházy család az Angolkert
keleti részén Fellner Jakab uradalmi építész tervei alapján. Kezdetben nem pezsgőt, hanem sört
és egyéb szeszes italt készítettek.
Az uradalomban ebben az időben
egyedül az Esterházy családot illette meg a szeszfőzés joga. Az épü-
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let zárt, tíz boltíves nagy termében
főzték az alkoholt. Egészen érdekes
módon oldották meg a füst, pára és
egyéb szennyeződések elvezetését.
Nemcsak az épületegyüttes 1 000
négyzetméterét pincézték alá, hanem további 500 négyzetmétert a
Cseke-tó irányában. Az egész pincerendszert alácsatornázták, hogy

a talajvizet a pince padozatától
három méterrel lejjebb lévő tóba
vezessék. Az épületeken túl lévő
pincékben öt darab 60x60-as felfalazott szellőzőkürtőt építettek az
Angolkert fái között, az ezeken beáramló levegő pillanatok alatt átvette
a pince 11-12 fokos hőmérsékletét,
hiszen lent 15 ezer köbméternyi le-

vegő volt. A nagyteremben 16 szellőzőnyílást (8-at az oldalfalakban,
8-at a padozatban) alakítottak ki, a
kéményhatás következtében a füst,
a korom, a pára egyből távozott a
helyiségből.
A szeszfőzéshez szükséges gabonát a három emelet magas padlás
első két szintjén tárolták, amelyek
60 vagonnyi, vagyis 6 000 mázsa
raktározására voltak alkalmasak.
Az alkoholkészítéshez szükséges jó
minőségű vizet az épület két oldalán lévő kutak adták. Az erjesztést
a hatalmas pincében végezték. A
főépülethez két oldalszárnyat építettek, az egyik a cselédségnek
adott otthont, a másik pedig istálló
volt. Továbbá egy-egy kisebb nyitott épület is csatlakozott hozzájuk,
ahol a gazdálkodáshoz szükséges
nagyobb eszközöket, szekereket,
kocsikat tárolták. Tulajdonképpen
ezt az épületegyüttest köszönhetjük
Fellner Jakabnak. Az elkövetkezen-

dő évtizedekben, egészen 1880-ig
ugyan bővítették még az ingatlant,
de ezek már nem a híres tervező
munkájának gyümölcsei.
A kiegyezés nagy változást hozott a gyár életében, megszűnt az
Esterházy család monopóliuma a
szeszfőzésben: megjelentek a piacon a versenytársak, akik olcsóbban árusították és szállították az
alkoholt. Végül bezárták az üzemet,
de hamar új funkciót találtak ki neki.
Ebben az időben épült a BécsBudapest vasútvonal. A gróf felkereste az udvart, hogy engedélyezzék, legyen megállóhely Tóvároson.
Saját pénzén vasútállomást épített
néhány száz méterre a volt sör- és
szeszfőző üzemtől, amelyet vendéglővé alakított. A vendégek dupla hársfasoron keresztül érkeztek
az épületegyütteshez, ahol az 500
négyzetméteres nagyterem (a szellőzőnyílások jelentős részét befalazták) és egy újonnan épített fedett

pavilon várta őket. A Hattyúliget
névre keresztelt vendéglőnek rövid
időn belül óriási forgalma lett, a
főúri élet egyik központi helyszínévé vált. A Tóvárosra érkezők vagy
átutazók egytől egyig itt pihentek
meg, itt étkeztek, és innen tettek
sétát a 80 hektáros Angolkertbe.
A lóversenyek nézőközönsége is
rendszeresen itt ebédelt, ugyanis csak pár száz méternyire volt a
Hattyúliget a pályáktól.
1905-ben a gróf látva a sorba létesülő főúri családok pezsgőgyárainak sikerét úgy dönt, ő maga is
pezsgőkészítésre adja a fejét. Kiválóan alkalmasnak bizonyult erre
az épület pincerendszere, ugyanis nincs szükség hozzá akkora
légcserére, mint a szeszfőzésnél.
Korszerű francia technológiával
készítették a pezsgőt, melynek lényege, hogy két-három évig fektetett állapotban érlelik, ez a módszer
adja az italnak azt a különleges
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aromát, amelyre a franciák azt
mondják, ez az igazi pezsgő. A
tatai pezsgő pár év alatt igen népszerűvé, nemzetközileg is ismertté
és keresett termékké vált. Gedai
Gusztáv, aki a Mezőgazdasági
Múzeum Közleményében feldolgozta az 1917-es esztendő teljes
pezsgőgyári dokumentációját, arról
számolt be, hogy az intéző pezsgőmester értesíti a grófot, hogy nem
vesznek fel új rendelést, mert nem
tudják teljesíteni, vagyis a teljes kapacitást kihasználták.
Az I. világháború kitörésével hanyatlásnak indult a vendéglő forgalma, végül a bezárás mellett döntöttek a tulajdonosok. Gróf Esterházy
Ferenc ekkor bálteremmé alakította
a nagytermet, amely ettől kezdve
fogadásoknak, báloknak, különböző rendezvényeknek adott otthont.
Egyetlen egy levelezőlap ismert ebből a korszakból, amely a bálterem
belső világát mutatja. Ennek alapján
tudjuk, hogy a falakat faborítás, a
boltívek nyitányát indafestés díszítette, továbbá, hogy hosszú, lelógó
csillár volt minden egyes boltívben.
Sajnos a falakra festett motívumokról nem áll rendelkezésünkre kellő
információ annak ellenére sem,
hogy már festők, restaurátorok is
próbálták rekonstruálni. Az épület
ugyanis a következő évszázad átalakításai során megsérült, a falakat
többször átfestették, kimeszelték.
A II. világháború után leáldozott
a tatai pezsgőgyártásnak: államosítják az épületet, nyolc helyrajzi
számra osztják egész érdekes módon: nem épületrészenként, hanem
tetszőlegesen, így kerül például a
bálterem két különböző helyrajzi
számra. Egyik részébe beköltözött az állami szeszgyár, amelyben
negyven éven keresztül pálinkát
palackoztak, a másik részt az állami boripar raktározásra használta. A pincét teljesen elcsúfították:
vasbeton tartályokat építettek be.
Az épületegyüttes többi részében

irodákat, szolgálati lakásokat, üzleteket alakítottak ki. A hársfasor végénél felépítettek egy 400 négyzetméteres barakképületet is, amelyet
szintén raktározásra használtak.
Az elkövetkezendő évtizedekben a
különböző tulajdonosok számos átalakítást végeztek, amelyek egytől
egyig idegenek az eredeti épületegyüttestől. A rendszerváltás után
a pincében gombatermesztéssel
is foglalkoztak, amelynek nyomai
mindmáig láthatók a falakon.
1999-ben újabb nagy átalakítás
történt: tengeri halak feldolgozásával, tárolásával foglalkozó cég
költözött be a bálterembe, amely
szigetelt panelekből hűtőházat épített a terem kellős közepén tíz centiméterre az oldalfalaktól. Az épület
egyéb helyiségeiben pedig bontó-csomagoló egységeket alakított
ki, amelyek lehetővé tették az ipari
termelést. A hűtőház okozta páralecsapódás következtében a bálterem falai állandóan nedvességben
voltak, amely további károsodást
okozott az épületen. A cég közel tíz
esztendeig működött a pezsgőgyárban.
A jobb sorsra érdemes épületegyüttes megmentője, a Séra család
2001-ben vásárolta meg a pincét és
a bálterem egy részét (négy boltívnyi területet), valamint az Angolkert
felőli udvart. Séra Mihály már a ’80as évektől ismerte a pincét, ugyanis
annál a budafoki pincészetnél dolgozott borászként, amelynek tulajdonában volt a Tatai Pezsgőgyár
pincéje is. Első pillanatban beleszeretett a pincébe, így amikor megvásárlásra kínálták, egy percig sem
habozott, pedig akkor még nem is
sejtette, mennyi csodát rejt az épület. További része ekkor még több
kézben volt, mindegyik teljesen elzárt világot alkotott, még az ott dolgozók sem tudták, milyen izgalmas
helyen vannak. Az új tulajdonosok

természetesen bort szerettek volna
készíteni a pincében, de erről hamar letettek. Rájöttek, a legfontosabb feladat, hogy egységesítsék
az épületegyüttest. Ettől kezdve
azon fáradozott a család, hogy saját zsebből, illetve hitelekből újabb
ingatlanrészeket vásároljon meg.
Az elkövetkezendő tíz évben sikerült további hatot megszerezniük,
amelyeket a családi vállalkozásban
egyesítettek. Még egyetlen egy rész
nincs a tulajdonukban, ahol jelenleg három család lakik. Ugyan már
mindannyian felkínálták eladásra,
de a kért összegek irreálisan magasak voltak. Így a család átmenetileg
lemondott a hiányzó részről, most
arra koncentrálnak, minél több rendezvényt hozzanak a pezsgőgyárba. Meg is van már ennek gyümölcse: egyre többen fedezik fel az
ütött-kopott, különleges hangulatú
épületet. Számos esküvőnek, koncertnek, borvidéki bemutatónak,
libavacsorának, kisebb családi, baráti összejövetelnek, városi rendezvénynek adott már otthont az elmúlt
években. Sőt a filmes szakma is komoly érdeklődést mutat iránta, töb-

bek között a Borgiák című sorozat
néhány jelenetét forgatták a bálteremmel szemben lévő kisteremben,
amelyet fegyverműhelynek rendeztek be, de ugyanitt vették fel Sándor
Pál Vándorszínészek című filmjének
is pár jelenetét, akkor pedig kávézó-étteremmé alakult át. A rendezvényekből, filmforgatásból bejövő
összegeket egytől egyig visszaforgatják a pezsgőgyár felújításába.
Most éppen egy nagyobb beruházás közepén állnak, a bálterem
mellett alakítanak ki vizesblokkot,
amely alkalmas nagy rendezvények
kiszolgálására is. Mindeközben
természetesen arról sem mondtak
le, hogy egyszer újra legyen Tatán
pezsgő, és megfelelő módon hasznosítsák a hatalmas pincét. A közelmúltban ezer tőke szőlőt telepítettek a pezsgőgyár melletti szabad
területen. Lehet, hogy már nem is
vagyunk olyan messze attól, hogy
tatai pezsgőt kortyolhassunk?
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Pállné Bodonovich Ágnes
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EGY MÚLTBA TEKINTŐ TALÁLKOZÓ, AMELY UTAT NYITOTT A
JÖVŐNEK

A két polgármester – Nágel Dezső és Kerti Katalin – aláírja a Szőgyén-Tata testvértelepülési megállapodást 1997-ben

mennyi meghívott elismerését.
Mindannyian tudjuk, hogy régi sebeket begyógyítani nem képes – és
nem is hivatott – az ilyen megemlékezés, ám a szülőföld elvesztésén
érzett fájdalmat és keserűséget enyhítheti. Tiszteletre méltónak tartjuk,
hogy szeretetükkel és emberségükkel méltó alkalmat teremtettek egykori földijeiknek a súlyos emlékekkel
való szembesülésre.”
De ez az ügy, ez az akta ezzel a levéllel – mint sejthetjük – nem zárult
le. Valahogy újra és újra adódott valamilyen alkalom arra, hogy tataiak
Szőgyénbe, vagy szőgyéniek Tatára látogassanak… Például amikor
1996. március 15-én a szőgyéni
amatőr színjátszó színpad felejthe-

A Szőgyénből kitelepítettek 1995-ös találkozójának résztvevői

tetlen sikerű, teltházas-pótszékes
ünnepi műsort adott a művelődési
központban. Ismét egy tatai köszönőlevelet idézünk:
„A nézőközönség soraiban helyet
foglalók közül sokan mondták: most
aztán megmutatták a szőgyéniek!
Valóban – a szereplők felmutatták
nemzeti ünnepünk legszebb arcát
és példát adtak arról, hogyan ünnepelnek azok, akik számára mélyen
megélt, sokat adó, de még többet
követelő, sorsformáló örökség magyar mivoltuk.”
Egy tatai delegáció részt vett a
Szőgyénből kitelepítettek második
találkozóján, egy szőgyéni delegáció tiszteletét tette a tatai augusztus
20-i ünnepségen, majd az év végén,
immár egyre nyilvánvalóbb szándékkal a két település vezetősége
hivatalosan is „levizitált” egymásnál… A tataiak könyveket gyűjtöttek a szőgyéni könyvtárnak. 1997
márciusának idusán a szőgyéniek
ismét ünnepi műsort adtak Tatán.
Majd a két település önkormányzati
képviselő-testületeinek jóváhagyásával 1997. május 9-én Szőgyénben megköttetett a frigy: Tata és
Szőgyén polgármestere aláírta a
két település közötti testvérvárosi
megállapodást.
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Az utcanévadás után három évvel,
1995-ben, egy hideg, havas, télvégi napon Nágel Dezső, Szőgyén
polgármestere felkereste Tata polgármesterét, Kerti Katalint, hogy
információkat, segítséget kérjen a
Szőgyénből kitelepítettek első találkozójának megszervezéséhez.
A szőgyéni születésű tatai lakosok
nevére, lakcímére volt szüksége a
szőgyéni szervezőgárdának a rendezvény meghívotti listájának öszszeállításához.
A tatai segítségnyújtás megtörtént,
telefonhívások, faxüzenetek jöttek-mentek, a lista a sok jó szándékú közreműködő munkájának eredményeként rendben elkészült, a
szőgyéni rendezvény szerencsésen
megtartatott. Az eseményen Tata
Város Önkormányzatának képviseletében részt vevő Beigelbeck Ottó
alpolgármester és e cikk szerzője
az alábbi sorokkal mondott köszönetet Szőgyén polgármesterének:
„Ez a hétvége nemcsak az egykori szőgyénieknek, hanem nekünk,
többé-kevésbé kívülállóknak is szívet melengető, felejthetetlen élmény
volt. Lelkes szervezőmunkájuk, a
gondos előkészítés és a színvonalas megvalósítás joggal vívta ki vala-
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Tata Város Önkormányzata a
Tata-Szőgyén
testvérkapcsolat
gazdagításáért végzett tevékenységéért Tata Városáért díjban
részesítette Nágel Dezső polgármestert, díszpolgári címet
adományozott Berényi Kornélia
ny. könyvtárosnak, Konterman
László alpolgármesternek, Smídt
Róbert fafaragónak, Vígh Gábor
polgármesternek és Szarka Andrea iskolaigazgatónak. Tata város
polgármestere „Tata tiszteletbeli
polgára” elismerést adományozott Kunyik Éva pedagógusnak.
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„Megcsináltuk!” – ezzel a kevéssé
hivatalos, de sokat mondó szóval
és a hozzá tartozó széles mosollyal
kommentálta Nágel Dezső polgármester a – ma már tudjuk, legalább
is várostörténelminek nevezhető –
lépést…
Mára a Szőgyénnel kötött barátság Tata leggazdagabb, legsikeresebb testvérkapcsolatává vált.
Évente 25-30 közös eseményen találkozhatnak egymással a tataiak és
szőgyéniek. A különféle rendezvényeken, alkalmakon éves átlagban
250-300 szőgyéni és tatai fordul

38

Nágel Dezső, Szőgyén polgármestere átveszi a Tata Városáért kitüntetést Hetényi Tamás
polgármestertől (2001)

meg vendégként mind Tatán, mind
Szőgyénben. Az elmúlt évtized létszámadatait figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a Tatára érkező
testvérvárosi vendégek több mint
40%-a szőgyéni volt, és minden tíz,
testvérvárosi látogatásra utazó tatai
közül legalább négynek Szőgyén
volt az úti célja.
ÍGY ÉPÜL A BARÁTSÁG
A kitelepítettek 1995-ös, első találkozóján az idős embereké volt a
főszerep. A múlt, a közösen átélt tra-

Szőgyéni delegáció a Mindszenty téri szőgyéni emlékkereszt felavatásán 2015-ben (balról jobbra Vígh
Gábor polgármester, dr. Farkas Zsolt plébános és Berényi Kornélia, a kép jobb oldalán Szarka Andrea
iskolaigazgató, Leboc Szabolcs önkormányzati képviselő, hagyományőrző és Baracska Árpád)

gikus események, az együtt felidézett emlékek voltak az első szálak,
amelyek a két települést egymáshoz
fűzték. Azután, ahogy sokasodtak a
találkozások a tataiak és a szőgyéniek között, ahogy fokozatosan bővült a résztvevők köre, a tekintetek
egyre inkább a jelen és a jövő felé
fordultak. Mára a gyerekek és a fiatalok váltak a Tata-Szőgyén testvérkapcsolat meghatározó résztvevőivé.
Ha időrendben végigtekintünk e
testvérkapcsolat évente sorra kerülő, hagyományos rendezvényein,

A tatai emlékkereszt ikerpárja Szőgyénben
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meglepve fedezhetjük fel ugyanezt
a folyamatot. Talán azért is hozta
így ezt a véletlen szeszélye (vagy a
gondviselés?), hogy emlékeztessen
bennünket: honnan jöttünk, mi is a
dolgunk ma, és mit cselekedjünk a
jövő épülésére. Nos, lássuk hát:
Az év testvérvárosi eseményeinek
sorát április 12-e nyitja, a Felvidékről
kitelepítettek emléknapja. 2012 decemberében az Országgyűlés ezt
a napot országgyűlési emléknappá nyilvánította, hogy méltó módon
emlékezzen meg a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák
Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres
magyarságról. Önkormányzatunk is
csatlakozott az Országgyűléshez és
2013 óta minden évben Szőgyén
község delegációjának részvételével tart megemlékezést ezen a napon. E megemlékezésre 2016 óta
a Mindszenty téri emlékkeresztnél
kerül sor. A keresztet 2015. június
4-én Tata Város Önkormányzata
állíttatta – Vígh Gábor, Szőgyén
akkori polgármestere és Szőgyén
Község Önkormányzata segítő közreműködésével, Baracska Árpád és

mezőny végigfényképezésével (általában 6-8 csapat verseng), no
meg a minden versenyzőt megillető emléklap és könyvajándék körüli
tennivalókkal igyekszik kicsit távol
tartani magát a verseny izgalmaitól – amelyekből pedig van bőven!
Mindig nagy küzdelem jellemzi a
vetélkedőt – nem hiába, hiszen a
győztes csapat tagjai, felkészítő
tanárukkal egyetemben egy (meglehetősen) „hosszú hétvégére”
meghívást kapnak városunkba,
ahol igyekszünk minden szépben
és jóban részesíteni őket…
Májusban, váltakozó helyszínnel
– az egyik évben Szőgyénben, a
másikban Tatán – kerül sor a két
település közös sportnapjára. Ezt
a programot még Nágel Dezső polgármester kezdeményezte, és első
ízben 1998-ban szervezte meg a két
önkormányzat Tatán. Kezdetben felnőtt résztvevői is voltak a sportnapnak, még önkormányzati képviselők
is rúgták a bőrt. Később lassan-lassan átkerült a rendezvény az iskolai
színtérre, különösen azután, hogy a
tatai Fazekas Utcai Általános Iskola

Nothart Erika igazgatóhelyettes bemutatja a szőgyéni anyanyelvi vetélkedő 15. évfordulójára készült tortát 2015-ben
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Dr. Szász Attila és Michl József polgármesterek leleplezik a Szőgyénből kitelepítettek emléktábláját a Szőgyéni utcában 2007-ben

Smídt Róbert munkájával. A kereszten függő korpusz eredetijét a Méry
család menekítette át a határon a
kitelepítések idején. A 18. században készült alkotást a család ajánlotta fel a városnak. A tatai keresztállítást követően, 2015 júliusában
Szőgyén Község Önkormányzata
felavatta ennek a keresztnek az
ikerpárját Szőgyénben.
Április végén, korábban a Tavaszi
hadjárat
hagyományőrzőinek
Szőgyénbe érkezésének napján,
mostanában pedig a Csongrády
Napok keretében tartatik a
Csongrády Lajos Alapiskolában
az „anyanyelvi vetélkedő”. A versenyt 2001 óta minden évben
a két település polgármestere
írja ki négyfős, felső tagozatos
csapatok számára. A korábban
történelmi, napjainkban inkább
játékos anyanyelvi rejtvényekből álló feladatsorokat Kristófné
Szabó Szerafina tatai könyvtáros
állítja össze, és ő maga is vezeti
a vetélkedőt, amelynek zsűrijében
szőgyéni és tatai tagok foglalnak
helyet. Jelen sorok írója a teljes
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és a szőgyéni Csongrády Lajos
Alapiskola (napjainkban is kitűnően
működő) testvériskolai kapcsolatot kötött 2005-ben. A rendezvény
össztelepülési jellege azért megmaradt: a közös sportversenyekbe
időről időre bekapcsolódnak városunk további általános iskolái is.
A Tatán testvérvárosi – szőgyéni,
szovátai és magyarkanizsai – részvétellel és közreműködéssel rendezett Nemzeti Összetartozás Napjához közeli időpontban szervezi meg
a két település önkormányzata a
Tatai Városi Diákönkormányzat által
kezdeményezett kerékpártúrát. Az
első, akkor még csak Tata-Szőgyén
kerékpártúrára 2011-ben került sor.
2015-ben bővült ki a túra a nyitó,
Szőgyén-Tata szakasszal. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a túra
első szakaszában a szőgyéniek
elkerekeznek Szőgyénből Tatára,
a második szakaszban a tataiak és
szőgyéniek együtt kerékpároznak
Tatáról Szőgyénbe, a harmadik szakaszban pedig a tataiak hazatekernek Szőgyénből Tatára. Az egyes
szakaszok között egy-egy pihenőnapot tartunk: egyet Tatán, egyet
Szőgyénben. Ezeken a napokon
színes sport és kulturális programokat szervezünk a résztvevőknek
– már csak a barátkozás elősegítésére is…
A tanév Szlovákiában június vé-

Pihenő a Tata-Szőgyén kerékpártúrán 2011-ben
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Kunyik Éva és Dinga László igazgatók aláírják a Csongrády Lajos Alapiskola és a Fazekas
Utcai Általános Iskola közötti testvériskolai megállapodást 2005-ben

gén fejeződik be. A tanévzáró ünnepségen 2011 óta Tata Város
Önkormányzatának képviselője értékes könyvcsomagot ad át a magyar kultúra ápolásában az adott
tanévben leginkább jeleskedő három alsó és három felső tagozatos
diáknak. A csomagokba a magyar
klasszikus és kortárs gyermek- és
ifjúsági irodalom legjobb, legnépszerűbb művei kerülnek – abban a
talán nem is hiú reményben, hogy a
megajándékozott gyerekek az édes
nyári semmittevés közepette találnak némi időt az elolvasásukra…
Júliusban a szőgyéniek által is
buszszámra látogatott Víz, Zene,
Virág Fesztivál fáradalmait éppen
csak kipihenő tataiak a szőgyéni
– nevezzük nevén – falunapon kereshetnek felüdülést. A Pató Pálról
elnevezett rendezvény (nomen est

omen!) sokkal kisebb, komótosabb,
csöndesebb a tatainál – de talán
ebben is áll a népszerűsége. Vidám, kötetlen, színes szabadtéri falusi mulatság, ahol nagy szeretettel
fogadják az embert. Kell ennél több
nyáron?
Ó, igen, persze a fiataloknak kétségtelenül több kell: itt van például
az augusztusi Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor, amelyet
2003-ban rendezett meg először
önkormányzatunk ügyes kezű, művészetekre fogékony tatai és határon túli magyar gyerekeknek és fiataloknak. Erről a táborról – amely
városunknak talán a legértékesebb
testvérvárosi projektje – már több
helyen, több ízben is beszámoltunk.
Most csak annyit: szőgyéni gyerekek és fiatalok már a kezdetektől
részt vesznek benne, és ha a tábor
művészi színvonalának egyik fokmérőjeként tekintünk a képző- és
iparművészet terén felsőfokú tanul-

A 2003-ban rendezett I. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor szőgyéni résztvevői (középen Berényi Kornélia)
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ÉLŐ LÉLEK

A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjainak átadása Szőgyénben 2011-ben (Forró
Éva, Robozné Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester, Dinga László önkormányzati képviselő és Forró Lilla)

Smídt Róbert szőgyéni fafaragó legelső tatai köztéri faragványa,
amely a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomot ábrázolja, a Május 1. út melletti Testvérvárosok Parkjában áll. Szinte egyidős a
Szőgyén-Tata testvérkapcsolattal, hiszen 1997. augusztus 20-án
avatták fel. 2011 májusa óta a Somogyi Béla utca 6. szám előtti
terecskén készteti megállásra az arra járókat egy másik, Smídt
Róbert műhelyéből kikerült alkotás, a Szent István 3. gyalogezred
emlékére készült oszlop. A helyszín nem véletlen: a gyalogezred
egykori laktanyája a Vaszary iskola közelben álló épülete volt. Innen indultak a honvédek 1942. november 4-én a keleti frontra, ahol
„esküjükhöz híven magyar katonabecsülettel álltak helyt” – ahogy
az emlékmű talapzatán olvashatjuk. A Nemzeti Összetartozás terén álló trianoni emlékmű és a Mindszenty téri szőgyéni emlékkereszt szintén az ő nevéhez fűződik.

A Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor „nagy öregjeinek” közös kiállítása a Tatai várban
2014-ben. Michl József polgármester balján: Vámos János Szőgyénből
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mányokat folytatók számára, akkor
elmondhatjuk, hogy ehhez bizony
Szőgyén, ez a kistelepülés is hozzájárult a hét alkalommal nálunk
táborozó ifjú alkotó, Vámos János
révén…
És ősszel ismét elkezdődik az
iskola. Szlovákiában egy magyar
család számára bizony nemzeti felelősségtudat és emberi tartás kérdése is az, milyen iskolába íratja be
a gyereket. A Rákóczi Szövetség
felvidéki beiratkozási programjához
– melynek keretében egyszeri tízezer forintos ösztöndíjban részesítik
a magyar tanítási nyelvű iskolába
beíratott kisdiákokat, illetve családjukat – 2010-ben csatlakozott Tata
Város Önkormányzata. Minden évben akkora összeget folyósít önkormányzatunk a program támogatására, amelyből legalább a szőgyéni
magyar első osztályosok ösztöndíja kikerül. Ez egyben azt is jelenti,
hogy 2018 novemberében a beiratkozási ösztöndíj szőgyéni átadó
ünnepségén Michl József polgármester elmondhatta: a kilenc évfolyamos Csongrády Lajos Alapiskola
minden jelenlegi diákja részesült a Tata Város Önkormányzata
által adományozott beiratkozási támogatásban.

2013 tavaszán Michl József polgármester Smídt Róbert szőgyéni
fafaragót kereste meg azzal a kéréssel, hogy készítsen Tata és testvérvárosai számára egy olyan jelképet, amely a Nemzeti Összetartozás
Napja rendezvényein egyszerre fejezi ki a magyar nemzet szétszakítottságát és együvé tartozását.
A művész már elsőre alaposan
végiggondolt, kiforrott tervvel állt
elő. Az asztalra helyezhető faragvány struktúrájában hasonlít a
Nemzeti Összetartozás terén álló
Trianon emlékműhöz. Öt részből áll,
a központi rész jelképezi az anyaországot, az ezt körülölelő részek
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pedig a Trianon által elszakított
egykori országrészeket: Felvidéket,
Kárpátalját, Erdélyt és Délvidéket.
De míg a középső elem a köztéri
emlékműnél egy csonka, kettőbe
tört kopjafa, addig az új alkotás központi oszlopocskája az arany színben ragyogó országalmát emeli a
magasba. A Trianon emlékmű körüli
négy kisebb kopjafát fekete vaspánt
szorítja össze, melyen a tragikus
dátum: 1920. június 4. olvasható. A
nemzeti összetartozás jelképében a
központi elemet körülvevő, elmozdítható darabok inkább kézfejekre utalnak, melyek, ha a helyükre
kerülnek, óvóan hozzásimulnak az
országalmához is. Vaspánt helyett
nemzeti színű szalag köti, tartja öszsze a jelkép darabjait.
A 2013. június 4-ére elkészített alkotás talapzatán egy Babits Mihály
idézet olvasható: „nem holt rög, hanem élő lélek”. A „kézfejek” alsó részére pedig rákerültek Tata határon
túli magyar testvértelepüléseinek
nevei.

Koszorúzók a szőgyéni emlékkeresztnél a Felvidékről kitelepítettek emléknapján 2019-ben
(dr. Makay-Beró Henrietta alpolgármester, Méri Szabolcs polgármester, Michl József polgármester)

Minden év június 4-én, a Nemzeti
Összetartozás Napja legünnepibb,
legemelkedettebb pillanataiban a
„kezek” újra körbeveszik az egész
évben árván álló országalmát. Az
ünnepségek végén azután útra
kelnek, egyikük Szőgyénbe, másikuk
Szovátára,
harmadikuk
Magyarkanizsára utazik haza és ott
várja az újabb ünnepi alkalmat, amikor ismét rátalálhat társaira.
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EPILÓGUS

A nemzeti összetartozás jelképe, Smídt Róbert szőgyéni
fafaragó alkotása
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„Emléket hagyok itt,
mely ércnél maradóbb,
s a királyi gúlák ormánál magasabb, éhes
záporeső, bamba-dühös vihar el nem döntheti ezt, állja a végtelen
évek hosszú sorát s
a rohanó időt” – írta
Horatius költői életművére célozva Kr. e. az
I. században. Valóban,
Horatius verseit még
ma is ismerjük, de a
nyelv, melyen megfogalmazta őket, a latin,
bizony mára a holt
nyelvek közé került.
Nem tudhatjuk, hogy
az eljövendő évszáza-

dok alatt milyen sors vár nemzetünkre, anyanyelvünkre, kultúránkra. A ma élő generációk viszont
sokat tehetnek azért – és sokat is
kell tenniük érte! –, hogy ez a különleges és szépséges nyelv és a hozzá tartozó kultúra épen, sértetlenül,
sőt gazdagodva kerüljön legalább
az utánunk következő nemzedékek
birtokába, mind az anyaországban,
mind a tőle elszakított területeken.
Tata Város Önkormányzata a
maga lehetőségeinek körén belül, a
maga sajátos eszközeivel, a nemzet
megmaradásáért felelősséget érző
tataiakat képviselve, igyekszik segíteni, támogatni a határon túl élő magyarokat nemzeti identitásuk megtartásában. Erre példa mindaz, ami
a Tata–Szőgyén testvértelepülési
kapcsolat keretei között történik…
Osgyáni Zsuzsanna
nemzetközi referens
Tata Város Önkormányzata
A képek a cikk szerzőjének
fotóarchívumából valók.
(A cikk egyes fejezeteinek elkészítéséhez
felhasználtam a 2017-ben Tata Város Önkormányzata által megjelentetett Összetartozunk
című kiadvány vonatkozó részeit. Külön
köszönet Smidt Veronikának a Szőgyén
történetét bemutató írásért.)
Készült a Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában tárgyú,
EFOP-1.5.2-16-2017-00043 azonosítószámú projekt keretében.

ÉRTÉKTÁR

tékt unk k n e b
A tatai alakor búza
sikerrel vethető, még a decemberi
vetést is eltűri. Betegség nem vagy
csak ritkán támadja meg; többek
között ellenáll az anyarozsnak, a
gyökérrothadásnak és a pelyvabarnulásnak. A gyomnövényekkel
szemben is jobban bírja a versenyt. Emberi fogyasztásra és állati takarmányozásra is jól felhasználható. Előnye még, hogy nem
esett át nemesítésen, így ősi mivoltát teljes egészében megőrizte.
Egyetlen hátránya az alacsonyabb
terméshozam. Hazánkban a XIX.
századig termesztették. Egy időre
a feledés homályába merült ez az
értékes gabona, ám napjainkban
a biogazdálkodás terjedésének
köszönhetően újra előtérbe került,
és egyre több helyen lehet hozzájutni.
Tatán és környékén is már évezredekkel ezelőtt kipusztult, csakúgy mint az ország más vidékén.
A 2010-ben publikált Magyar

Archeobotanikai Adatbázis szerint
az őskor valamennyi kultúrája ismerte és termesztette. Az alakor
a Kr. előtti 6. évezredben került
a Kárpát-medencébe a Kis-Ázsia
területén található elsődleges géncentrumból, és egészen a római
korig sokfelé előfordult. Ezt követően lassan nyom nélkül kikopott
a földekről. Általános termesztését
és felhasználását a néha nagy bőségben előforduló szenült, illetve
paticsfalak szár- és levéllenyomatai mutatják. Az alakort termesztő
őskori kultúrák többsége Tatán és
környékén is megtalálható.
Komárom-Esztergom megye őskori
lelőhelyei: Tokod, Tata, TatabányaDózsakert, Neszmély, AgostyánSzomód közötti terület, illetve
Dunaalmás, Nyergesújfalu, Környe
és Szőny.
Az alakorból kiváló minőségű
liszt készíthető, mely sárgás színezetű. Az alakor lizin-, mikroelem-
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A tatai alakor búza Czumpf Attila,
a Természetes Életmód Alapítvány
titkára javaslatára került a tatai értékek közé az agrár- és élelmiszergazdaság, valamint az egészség
és életmód kategóriába.
Az emberiség a mai Szíria,
Jordánia, Törökország és Irak térségében fedezte föl ezt a tápláló
növényt mintegy tízezer évvel ezelőtt. Belőle fejlődött ki az összes
ma termesztett búzafaj, őshazája
Kis-Ázsia. Az alakor eltartotta az
akkori népességet, amelynek az
időjárás változása, a demográfiai
robbanás miatt mégis vándorolnia
kellett.
Ez az ősi gabonaféle képezte az
emberiség alapvető élelmiszerellátásának alapját. Nagy előnye a
hagyományos búzával szemben,
hogy mind talaj, mind éghajlat tekintetében sokkal igénytelenebb.
Hegyvidékeken mintegy 900 méteres tengerszint feletti magasságig

ÉRTÉKTÁR

és esszenciális aminosav-tartalma
igen magas, szénhidrát-tartalma
azonban alacsony. Több növényi
zsírt, foszfort, nátriumot, béta-karotint és piridoxint tartalmaz, mint
a modern búzák. A reformkonyha
egyik ideális gabonája. A belőle
készített étel könnyen emészthető.
Erdélyben ősi lepényféléket, pogácsát és kenyeret sütnek belőle,
az így sütött kenyér íze a Svájcban
divatos dióskenyérre hasonlít. Sok
helyen azonban inkább a rizshez
hasonlóan főzik vagy kását készítenek belőle, mivel kenyérkészítés-

re kevéssé alkalmas.
Állati takarmányként főleg sertést
és lovat etetnek vele. Az alakorral
etetett sertések jól gyarapodnak
és nem válnak zsírossá. Néhányan
úgy tartják, hogy a lovaknak „sajátos tulajdonságai vannak” tőle.
Szalmája igen szívós, tartós, így
nemcsak házfedésre, almozásra
és kötözésre kiváló, hanem kalapkészítésre is.
Az alakor újrafelfedezése Gyulai
Ferenc gödöllői egyetemi tanár,
archeobotanikus nevéhez kötődik. A szakember hat géncent-
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A bizottsághoz érkezett javaslatok
alapján a települési értéktárba felvételt nyertek a következő értékek:
• Víz, Zene, Virág Fesztivál
• a város épületeinek bejáratánál
megtalálható kerékvető kövek,
kapu tartóoszlopok, valamint
korábbi birtokhatárkövek és
útikilométer-kövek
• a volt Esterházy Pezsgőgyár és a
tóvároskerti vasúti megálló között
húzódó dupla hársfasor
• Magyary Zoltán szakmai és
tudományos munkássága
• Dobroszláv Lajos festőművész
munkássága
• Tatai Vadlúd Sokadalom
• Kálvária-kápolna és szoborcsoport
• Menner Bernát zeneszerző
munkássága és a menneri életmű
tárgyi és szellemi emlékei
• Eötvös József Gimnázium épülete
• a tatai Öreg-tó lehalászása
• Berta-malom
• Pötörke-malom
• Nepomucenus-malom
• Cifra-malom
• az 1940-44 között működő Tatai
Népfőiskola tevékenysége
• Tatai Minimarathon nemzetközi
futóverseny
• Kerti Károly grafikusművész
munkássága
• a tatai alakor búza
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rumban találta meg a növényt és
sikerült megmentenie az emberiség legősibb gabonájának magját. A megtalált ősbúza az eredeti
Kárpát-medencei alakor utolsó
fennmaradt állománya lehetett. 14
éve ebből hozott egy kisebb menynyiséget Erdélyből, amelyből sikerült vetőmagot szaporítania. Ebből
jutott a Tatai-medencébe is, ahol
a Fényes-rétek mögött Czumpf
Attila agrármérnök, humánökológus kezdte el a termesztését.
Összeállította: Izsáki Zsuzsanna

A Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba a tatai értékek közül
már bekerült:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Angolpark
Agostyáni Ökofalu
Által-ér völgyi kerékpárút
Fényes-források
az angolkerti Tükör-forrás, a Pokol
vagy Angyal-forrás
Tatai Minimarathon
Tatai Patara
Mikoviny Sámuel Által-ér evezős
emléktúra
Víz, Zene, Virág Fesztivál
Tatai vár és épített környezete
Tatai Edzőtábor
Harangláb
Német Nemzetiségi Múzeum
Kirstály Imperial Hotel
Pálma rendezvényház
Magyary Zoltán szakmai és
tudományos munkássága
az 1848-as forradalom és szabadságharc tiszteletére készült
emlékmű a várudvaron
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve a körforgalomnál
a tóparti kopjafa
az Almási úti temetőben lévő
emlékmű a magyar katonákért
az Almási úti temetőben lévő első
világháborús emlékmű

• az Erzsébet téri első
világháborús emlékmű
• a Hősök terén lévő első
világháborús emlékmű
• a zsidó temetőben lévő első
világháborús emlékmű
• a Kodály téri Hősök emlékműve
• a Váralja úton lévő II. világháborús
emlékmű
• a magyar királyi “Szent István”
3. honvéd gyalogezred emlékoszlopa
• a zsinagóga udvarán álló
Holokauszt-emlékmű
• a református templom udvarán
álló kettőskereszt
• a Naszályi úti kereszt
• az agostyáni Laub-kereszt
• az agostyáni templom melletti
kereszt
• az agostyáni Zondletter-kereszt
• a Testvérvárosok parkjában álló
Testvérvárosok könyve
• Tatai Vadlúd Sokadalom
• Menner Bernát zeneszerző
munkássága, a menneri életmű
tárgyi és szellemi emlékei
• Dobroszláv Lajos festőművész
munkássága
• a tatai malmok
• a tatai Öreg-tó lehalászása

KÖNYVAJÁNLÓ

Az 1935 és 1944 közötti évtized sajátos korszaka volt Tata és
Tóváros átalakulásának, megújulásának. Egyben a magyar közigazgatás-tudomány, településtörténet kiemelkedő kísérlete is arra,
hogy kormányzati, minisztériumi
támogatással országos, például
szolgáló mintajárást és mintajárási
székhelyet alakítsanak ki. Magyary
Zoltán víziójának első része 1935
és 1938 között megvalósult.
Tata és Tóváros, az egymás mellett fejlődő két település életében,
mentalitásában nagyon sok hasonló, azonos és eltérő vonás is fellelhető (lélekszám, közös tevékenység és együttműködés, a község
arculata és felépítése, a foglalkozás és vagyoni megosztottság). A
könyv első felében ezeket jellemzi,
illetve bemutatja az egyesítés folyamatát, ismerteti az új vezetés
megalakítását és hivatalba lépését.
A könyv második részében azt
mutatja be, hogy a háborús körülmények között az új nagyközség
milyen erőfeszítéseket tett közigazgatási (új főtér terve), infrastrukturális (új összekötő út), városfejlesztési (Országgyűlés tér, Kossuth tér,
új villanegyed), idegenforgalmi (diákotthon), oktatási (gazdasági továbbképző központ) és gazdasági
(vágóhíd) téren.
Természetesen ez idő alatt nem
valósulhatott meg valamennyi
nagyratörő terv. Az új városközpont
két tervezete elkészült, a minisztérium által finanszírozott épületeket
azonban nem építhették fel (posta-
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palota, új városháza, könyvtárral,
színház- és hangversenyteremmel
ellátott kultúrpalota). Nem készült
el a két község centrumában elképzelt, a Lo-Presti forrás vízével
táplált strandfürdő sem.
Ezzel ellentétben a közös község felvirágoztatásának alapvető
feltételeit megteremtették. A beékelődő Esterházy birtokok tulajdonjoga szinte megbénította a
terjeszkedést és az új település
szerves egybeépülését. A tárgyalások sikerre vezettek, ezt segítette a
központi hatóságok által elrendelt
parcellázás is. Az új összekötő úthoz szükséges ingatlanokat a község rendelkezésére bocsátották, a
cenzuális kertek átengedése pedig a tatai villanegyed kialakítását
is lehetővé tették. Mód nyílt arra is,
hogy gazdasági továbbképző központot hozzanak létre.
A község felépítette a mezőgazdasági iskolát, a földművelésügyi
minisztérium pedig vállalta, hogy
szomszédságában téli gazdasági
iskolát nyit. Magyary határozottan
lépett fel annak érdekében, hogy
a Komáromból elköltöző háziaszszonyképző iskola Tatára települjön. Ennek megvalósítását megakadályozta a háború.
Az idegenforgalom fejlesztését
részben parkosítással segítették
elő (Szent János-szobor elhelyezése). A diákotthon megépítése
pedig jelentősen növelte a szálláslehetőségeket. Valóságos mozgalom indult a Tatai Piarista Öregdiákok Budapesti Szövetségének

támogatásával, hogy feltárják Tata
gazdag múltját, művészeti értékeit.
Ezt különösen hatékonyan szolgálta az 1938-ban létrehozott és utána egyre jobban gazdagodó Tatai
Múzeum és gyűjteménye. A gazdasági növekedést a meghiúsult
kendergyár nem fokozhatta, de a
közös vágóhíd terve csaknem egy
évtizedes küzdelem után elkészült,
a földművelésügyi miniszter felülbírálta, és nagyon nehéz pénzügyi
körülmények között a község elérte a kölcsön folyósítását.
A heroikus tervet, hogy Tata kiemelkedő politikai súlyú oktatási,
művészeti, gazdasági és kulturális központtá alakuljon, ilyen rövid
idő alatt nem sikerült teljesíteni. A
könyv azt mutatja be, milyen eredmények születtek, és milyen nehézségek árán érték el.
Rabár Ferenc
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A ma újjászületőben lévő, hatalmas barokk épület, a Piarista
Rendház több mint 250 éves múlt-

lepedése ennek a terjeszkedésnek az ütemébe illeszkedik.
A piaristák tatai letelepítése

főgimnáziummá alakították, és
ennek érdekében egy új gimnáziumépületet is emeltek.

ra tekint vissza. 1765-ben kezdődött el a kegyestanítórend itteni
működése, ekkor telepítette le
Esterházy Ferenc gróf a korszak
legnépszerűbb tanító rendjét
Tatán.

Esterházy Miklós grófnak, Mária
Terézia diplomatájának, testőrkapitányának a szándéka szerint és
korai halála (1764) miatt az ő emlékére történt. Testvére, Esterházy
Ferenc kancellár bábáskodott

1948-ban a gimnáziumot államosították, 1950-ben a szerzeteseket internálták. Ezt követően a
rendház az állami iskolák kollégiuma volt.
A címeres díszkapu, a nagysza-

A
piarista
rend
alapítója
Kalazanci Szent József spanyol
pap volt, aki egyházi karrier reményében érkezett Rómába, de

az alapítás körül. 1765 tavaszán
Fellner Jakab tervei alapján elkezdődött az építkezés. A ma is
álló rendház helyén, a tó fölötti

bású lépcsőház, a refektórium a
lombdíszes, rokokó stukkókkal –
ezek a higgadt formaadású, viszszafogott díszítésű későbarokk

látva az utcákon kóborló fiatalok nyomorát, követni kezdte az

magaslaton már állt egy korábbi
épület, a kamalduliak városi háza

épület hangsúlyos részletei. A
társház legfőbb ékessége azon-

Úr szavát, amely arra ösztönözte, hogy e fiataloknak szentelje
életét. 1597-től kezdve ingyenes

– ennek az átalakításával, bővítésével indult meg a tanítás a hatosztályos gimnáziumban 1765.

ban a kápolna volt, szentélyében
a gyönyörű barokk főoltárral.
A szerzetesek, a tanulóifjúság

iskolákat működtetett Rómában,
ezzel kezdődött a kegyes iskolák

november 13-án. 1770-ben érkezett meg a rendház kápolnájába

és a világiak által is használt,
kívülről közvetlenül is megkö-

története.
A Kegyes Iskolák Isten Anyjáról
Nevezett Kongregációját XV.

Rómából a nagy oltárkép, amely
a szentté avatott rendalapítót
ábrázolta. 1840-ben jelentős bő-

zelíthető kápolna a rendház
északkeleti traktusát foglalja
el, mindkét szintet kitöltve, mi-

Gergely pápa 1621. november
18-án szerzetesrenddé emelte,
és jóváhagyta az alapító által
megfogalmazott alapszabályt (a
Konstitúciókat). A rend jelvénye (címere) Szűz Mária neve,
a görög betűkkel leírt Istenanya

vítés és átalakítás zajlott, ennek
eredményeként alakították ki a
Piarista kápolnát (tulajdonképpen
templomot) mai formájára. 1930ban Hültl Dezső tervei szerint a
rendház város felőli, addig nyitott
oldalának beépítésével bővítették

közben a külső homlokzat (a
huszártornyot leszámítva) nem
árulja el, hogy a ritmusos ablaksor mögött templom rejtőzik.
A kápolna tere az idők során
több ütemben bővült, míg elérte mai méretét. Első oltárképét

(Métér Theou) rövidítés: MP.
A rend Itáliából elsősorban
Közép-Európa irányába terjeszkedett. Mária Terézia uralkodása
alatt a piaristák szerepe tovább

a konviktust.
A rendház a piarista atyák otthona, templom, iskola és nemesi
konviktus volt. Oktatási rendszerében a felvilágosodás eszméit

1767-ben rendelték meg Stern
Ferenc győri festőtől. Ezen a képen Myrai Szent Miklós, a nevezetes püspökszent alakjára ismerünk; itteni jelenlétére az adott

nőtt a Habsburg Birodalomban,
sok helyen a piaristák vették át
az 1773-ban föloszlatott jezsuita
rend iskoláit is. Az 1770-es évek
végén már huszonhét piarista is-

tükrözte, például a polgári építészet tanításával, a szenci közgazdasági iskola befogadásával.
A Piarista Gimnázium fénykora
1912-vel kezdődött, amikor a

okot, hogy ő volt az alapító gróf,
Esterházy Miklós védőszentje.
1770-ben az atyák újabb oltárképet rendeltek, egy méretben
is sokkal nagyobb festményt, az

kola működött Magyarországon
is. A piaristák 1765-ös tatai lete-

négyosztályossá visszafejlesztett
kisgimnáziumot nyolcosztályos

ekkor frissen (1767-ben) szentté avatott, és így oltárképen

Somos Gyula alkotása
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már ábrázolható rendalapító,
Kalazancius
képmásával.
A
Kalazancit megörökítő festmények és oltárképek ekkor születnek nagy számban, elsősorban
Rómában, ahol a rendalapító tevékenységének helyszíneit tisztelik, ahol a rend központja van,
és ahol a szent életében készült
arcképe adta a mintát az ábrázolásokhoz. A tatai oltárkép is
Rómában
készült,
Vincenzo
Milione alkotása. A kép azt a
gyakran ábrázolt jelenetet örökíti meg, amint Kalazanci Szent
József a Madonna előtt térdel
és pártfogást kér szerzete és
tanítványai számára; – a jelenet
Kalazanci látomásán alapul. A
szentet gyermekek fogják körül,
lábánál a rend küldetésének jelképei — a liliom és a könyv — az
erényekre és a tudományokra
utalnak, míg a kép csúcsán jól
kivehetően rajzolódnak ki a rend
címerét jelentő görög betűk: MP.
A címerrel egyébként még a díszkapu rácsán, az oltármenzán és
a mennyezetfreskón is találkozhatunk.
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A főoltár faragott, vörösmárvány
menzája felett arany és fehér, fa-
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ragott díszű, rokokó tabernáku-

hiányoznak. A falakon változatos

lum magasodott, gyertyatartókkal, kétoldalt adoráló angyalok
figuráival, ezek fölött pedig, a
kápolna zárófalán ott függött a
fehér és arany, faragott keretű ol-

mintázatot mutatva peregnek le
a kifestés egykori rétegei. A kápolna címeres díszkapuja zárva
van, a templomtérbe csak egy
korábbi fűtőnyílásból átalakított,

tárkép. A kőfaragómunkák Mess
János György mester műhelyében készültek, a szobrászmunkákat Schweiger Antalnak tulajdonítják.

szűk átjárón keresztül léphetünk
be. Szerencsés körülménynek
mondható, hogy a Schweiger
Antal által faragott, a hódolat és
elragadtatás mozdulatában tér-

A kápolna ma díszeitől megfosztva, kopottan áll. A főoltár
menzája csupasz, a szószék kosara hiányzik, akárcsak a főoltár felett, a négy mellékoltáron
sincsenek képek, az orgonakar-

deplő, adoráló angyalok, a tabernákulummal és a gyertyatartókkal együtt, valamint a Milione
által festett oltárkép egyáltalán
megmaradt, – ezek 1950-ben
a rend által megtartható két in-

zat el van falazva, a padsorok

gatlan egyikébe, a kecskeméti

KULTÚRA

rán Lévai Ádám grafikusművész,
kurátor az 1938-as év tájékán a

polna nemcsak a nyilvánosság,
de a kollégiumi diákság előtt is,
miközben a használaton kívüli
templomtér raktárként funkcio-

városi fejlődés tényezőjeként, a
várostervezés részeként Itáliából
idekerült, modern köztéri szobrot, Keresztelő Szent János szob-

nált. Ma a kápolna, ez a 18. századi, ódon tér az újjászületésre
vár. Csak alkalmi jelenségként
azonban már második éve ren-

rát ajánlotta kiindulópontként a
művészeknek, a kiállítás helyszíneként pedig a Piarista kápolnát
álmodta meg. A tárlatra, amely

dezkedik be falai között a művészet, s tölti meg élettel – a maga
sajátos eszközeivel – a teret.

ilyen módon egyszerre Keresztelő Szent Jánosra és a városévfordulóra utalva a Két világ határán

2018-ban várostörténeti évfordulót ünnepeltünk, képzőművészeti kiállításunk ehhez kapcsoló-

címmel nyílt meg, majd félszáz
művész jelentkezett. Nagy siker,
reveláció volt a megnyitó, nem

dott. 1938-ban közigazgatásilag
egyesítették Tatát és Tóvárost,
megnyitva ezzel az utat a modern
városfejlődés előtt. A virágzó
korszak egyik legfontosabb helyszíne a Piarista Gimnázium volt,
nemcsak az új szárny építése
kapcsán, hanem amiatt is, mert
itt nyitották meg a régió új, városhoz illő kulturális intézményét, a
Tata-Tóvárosi Múzeumot. A tavalyi képzőművészeti kiállítás so-

utolsósorban a helyszín miatt,
amely egységesítette, sőt uralta
a kiállítást, s a helyszín jóformán
csak a szakralitásuk miatt ide simuló alkotásokat engedte érvényesülni. Így az idei év során már
kifejezetten vallásos témát javasoltunk a kiállításon résztvevő
művészeknek. 2019 júniusában
a „Mezők lilioma” szókép, Jézus
hegyi beszédének metaforája indította el a művészek gondolatait:

„Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat,
hogyan növekednek: nem fáradoznak és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes
dicsőségében sem öltözködött
úgy, mint ezek közül akár csak
egy is.” Az evangéliumi szöveg
példázatai, szimbólumai és metaforái Jézus legfontosabb tanításait magyarázzák el. A tanítást
hitről, gondviselésről, az útmutatást a pusztuló anyagi javak és a
maradandó értékek közti választásról, s emellett a teremtett világ
szépségének himnikus dicsérete
is e sorokban rejtőzik. A kiállított
alkotások, az ország legkülönbözőbb pontjairól jelentkezett ötvenhárom művész munkái, a keresztény művészet hagyományos,
sok évszázados toposzait megszüntetve-megtartva,
abszolút
kortárs alkotások voltak, többféle
nyelven szólaltak meg, több műfajban, stílusban, hangnemben,
esztétikai minőségben. Különös
kommunikáció zajlott a templomtérben, amelynek médiuma volt
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Piarista Rendházba kerültek.
Évtizedeken át zárva volt a ká-

KULTÚRA

az alkotás: kommunikáció egyszerre befelé és felfelé, valamiféle köztes létben létértelmezés,
vallomás és imádság között. A
kiállított művek a templomtérben
mind új jelentést vagy jelentésárnyalatot kaptak. Mint szakrális
alkotások nyertek létjogosultságot, olyan művekként, amelyek
az egykori oltárképek, predella
képek, ereklyetartók és szobrok
helyébe tudtak lépni, és így tudták szolgálni azt, amiért ez a hely
megépült. És most is megtörtént
a varázslat: a kiállított darabokat
— különös jelentésárnyalatot kölcsönözve nekik — kivétel nélkül
sajátos fénybe vonta a kápolna.
Kövesdi Mónika
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fotók: Varga Edit
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Felkérést kaptam, írjam
meg gondolataimat lelkészi munkám elmúlt
harminc évéről mintegy
harminc SMS-nyi terjedelemben. Komoly kihívás
a prédikátornak a rövid
beszéd, főleg, ha nincs, aki
kérdezze. No, de ilyen ez a
mostani blog-os/vlog-os
felgyorsult kor: csacsoghatunk
mindenkihez,
aztán gyakran mégis úgy
érezzük, nagyon egyedül
vagyunk benne. Mindenki
védekezve panaszkodik:
Nincs időm! Ez talán a
kisebb baj, a nagyobb,
hogy nincs minőségi
időnk! Beszélgetőpartner,
riporter híján így most
monologizálok, de igyekszem az idő távlatából
tárgyilagosan és józansággal felidézni egyelőre első,
és remélem utolsó szolgálati helyem harminc évét.

Ez év augusztus 26-án volt har-

szik a reálpresentiát, azaz Krisztus

a tanítás. Luther Márton – mert

minc éve, hogy lelkésszé avattak
– nálunk evangélikusoknál min-

Urunk valóságos jelenlétét az ostyában és a borban, s ezért le is

vele s a mögötte álló humanista
tudóscsoporttal kezdődik a vég-

den élettelent beszentelünk –, de
embert csak ordinálunk, azaz ünnepélyes keretek között felavatjuk,

térdelünk az oltárhoz, hogy testileg is kifejezzük hódolatunkat az
úrvacsora misztikus ajándékáért.

re sikeres reformáció – Kiskátéja
előszavában írja: „magam is a káté
tanulója akarok lenni életem végé-

bevezetjük hivatalába, ugyanis a
papi rend nálunk nem szentség,
dogmatikánk csak két szentséget

Krisztus jelenléte azonban csak
addig valóság, amíg a lelkész
szájából elhangzik az Isten igéje,

ig”. Ezt a kijelentését sokáig nem
értettem; ha ő írta, akkor mit akar
még tanulni belőle? Lelkészi éve-

ismer: a keresztséget és az úrvacsorát/eucharisztiát. Az anglikán
egyház mellett mi vagyunk az
egyetlen egyház a protestánsok
félmilliárdos táborában, akik hi-

előtte és utána az ostya és a bor
közönséges ostya és bor.
Ezzel a rövid felvezetéssel már
utaltam is arra, mi volt a feladatom az elmúlt három évtizedben:

im múltával rájöttem, hogy az evidenciákat ismételni kell, mert erőt
adnak. Szeretjük feleségünket,
gyermekeinket, mégis újra és újra
szavakba foglaljuk érzésünket.
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fotó: ifj. Dobos János
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oldalon, színesben évente 7-8-as
periodikával mintegy félezer ember olvassa, a többség – mintegy
háromszázan – interneten keresztül kapják az információt és
a lelkiséget szolgáló újságunkat
(https://tata.lutheran.hu/lutherrozsa.htm).
Gyülekezeti munkámat átszövi
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a tanítás, a felnőtt-katechizmus.
Ennek a szolgálatában áll a
Nikodémus Akadémia (NikA)
is (https://tata.lutheran.hu/nika.htm),
melynek 35. szemeszterét (https://
tata.lutheran.hu/ujsagok/2019/
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Ahhoz a generációhoz tartozom,
akik még úgy jelentkeztek a teo-

egyházi sajtómunkába, amelyet
egészen 1991-92-es Bielefeld-i

lógiára 1982-ben, hogy tapasztalásuk szerint az ideiglenesen

(BRD) ösztöndíjamig végeztem.
Tatai állásom a gyülekezet kicsiny-

hazánkban állomásozó szovjet
csapatok örökké itt lesznek, s úgy
kezdtük el lelkészi szolgálatunkat,
hogy a kommunista álmok betel-

sége miatt félállás volt, emellett
Budapesten egy nyomdát vezettem napi tíz-tizenkét órában.
Havonként megjelenő teológiai

jesületlen, szocialista langymeleg

szakfolyóiratunk, a Lelkipásztor

világában kell hirdetnünk az evangéliumot. Azt az evangéliumot,
amelyet tanítás és tanulás nélkül
nem lehet megérteni, mert maga

megjelentetése,
menedzselése
volt a fő feladatom, de emellett
könyveket és számos egyéb kiadványt szerkesztettem, rendeztem

a görög eu-angelion jó hírt jelent,
nem pedig örömhírt, ahogyan azt

nyomda alá. Ekkor mélyültem el
a tipográfiában, s tanultam ki az

gyakran hangoztatják! Örömhírré
akkor válik a krisztusi tanítás, ha
valaki megérti, hogy a minőségi

akkor (1980-as évek vége) újdonságnak számító számítógépes kiadványszerkesztést.

lét mások szolgálatában áll. Nem
kiszolgálásában, hanem szolgá-

A sajtómunka számos kihívással
járó izgalmas és szép, de stresz-

latában, mert ekkor válunk a teremtettségben a Teremtő alkotó
partnereivé, s válik életté az Ige,

szel terhelt időszaka németországi ösztöndíjammal véget ért.
1992-ben azonban elindítottam a

teljesedik ki az egyéni jócselekvésben az Isten életigenlő akara-

Lutherrózsa című gyülekezeti újságot, mely a 28. évfolyamában jár,

ta.
A tatai szószéken lelkészként
harminc éve állok, de mint „félpap”, negyedéves teológus már
1988. március 15-től püspöki

s hamar túlnőtte a gyülekezeti határokat. Az ezredforduló tájékán
nemegyszer 1 000-1 500 példányban jelent meg, évente minimum
négyszer 32-64 oldalon. Mára a

a világ számos helyéről (Kenya,
Nepál, Torontó, Sidney és Euró-

megbízással szolgálok. Már teológusként bekapcsolódtam az

nagy egyházi ünnepekhez igazodva kisebb terjedelemben, 12-20

is épültem általa, s talán – mert
ezekből néhányat rendszeresen

nika2019_2.pdf) kezdjük el most
szeptemberben. Az elmúlt tizenhét évben többszáz „felvezető”
előadást tartottam ezeken az alkalmakon, melyek a keretét adták annak, hogyan tudunk közösen el-elgondolkodva keresztény
etikai alapon válaszokat kapni
a mindannyiunkat terhelő világi
problémákra.
Pontosan nyolc éven át (8-as a
Krisztus száma!) naponta és a hajnali órákban írtam „magam-áttusakodta-sajátkútfős” 2 000 (azaz
kettőezer! – a hangsúly nem a
számon, hanem azon van, hogy
csak azt írtam le, amit magam
is megtapasztaltam) áhítatot az
internetre abban a reményben,
hogy ezzel az önkéntes „munkaágammal” sikerül majd gyülekezetünk vonzáskörzetében több
evangélikust elérnem. Reménységem csak részben teljesedett be,
de áldásos volt, hiszen nemcsak

pa majd minden országából, ahol
magyarok élnek) kaptam biztató
visszajelzéseket, hanem magam
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Évszázadokon át a protestáns
gyülekezetek nemcsak papokat,
de papnékat, sőt papcsaládot
kívántak maguknak. Nemcsak
azért, mert ezt így gondolták életszerűnek, hanem azért is, mert
tudták, ha van egy derék, jó papnéjuk, akkor majd minden rendben „megy” a gyülekezetben: lesz
kántor, kórusvezető, gyerekmunkát irányító, asszonykört vezető
– egyszóval mindenre „bevethető”
harcostársa a lelkésznek. Nagy
megbecsültsége volt így hosszú
közlök a Lutherrózsában – néha
megérint egy-egy ismeretlen tatait
vagy környékbelit is, akik esetleg
kedvet kapnak, hogy felelevenítsék porosodó evangélikusságukat...(https://tata.lutheran.hu/napiuttablazat_2006_2014.htm)
Egyházunk néhány éve „losungként” emlegeti: „Láthatóan evangélikus!” Lelkészi szolgálatom
kezdetétől igyekszem „érthetően
evangélikus” lenni/maradni, amit
már 1989-es felavatásom igéjével
is hangsúlyoztam: „Nem félelemnek lelkét adta nekünk az Isten,
hanem erőnek, szeretetnek és jó-

Gyülekezetben, illetve a hozzátartozó szórványokban (Szőny, Ács,
Bábolna, Bana), ez vasárnaponként öt istentiszteletet jelentett.
Mindegyiken feleségem volt a
kántor három kicsi (1,5 – 4 – 5,5
éves) gyermekünk kíséretében…
Mindemellett elkezdtem a JATE-n
(SZETE) jogot tanulni, de félévvel
az államvizsga előtt rájöttem, hogy
ez nem az én utam, s azt kell tennem, amire elhívattam: evangélikus
lelkészként dolgozni azokért, akik
rám bízattak. Természetesen szolgálatomat feleségem támogatása
nélkül nem tudtam volna eredmé-

zanságnak lelkét”. (2 Tim 1,7)
1990-es évek közepéig lelkészi

nyesen s örömmel végezni…

időn át a lelkészfeleségeknek.
Most, hogy a nyugati világban a
nők is dolgoznak, munkájuk, hivatásuk van, egyre kevésbé lehetséges a "papnéság" jó tradíciójának
ápolása, s ehhez még hozzájön, hogy sok gyülekezetben –
a Magyarországi Evangélikus
Egyház bő egyharmadában(!) –
lelkésznők szolgálnak.
Feleségem, aki orvosi hivatása
mellett évtizedek óta önkéntesként, mint okleveles kántor vasárnapról vasárnapra ott ül az
orgonánál, s a három gyermekünk
nevelésének minden terhét hordozta, lelkészfeleség is volt, a szó
legnemesebb értelmében. Amit a

állásom mellett német nyelvtanárként is dolgoztam a Jávorka Sándor
Mezőgazdasági Szakközépisko-

ban is tanítottam német nyelvre az
alsósokat heti 16 órában. Tizennégy éven át szívesen tanítottam
az Eötvös Gimnáziumban művelődéstörténetet az alapítványi „idegenvezetős” osztályban.
Kétszer egy éven át helyettesítettem a Komáromi Evangélikus
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lában – nyolc osztályból hat volt
az enyém heti 22 órában–, de
emellett a Kőkúti Általános Iskolá-
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hívek még a lelkésznek sem mondanak el, a pap feleségének – ha
tudják, hogy erre karizmája is

Családunk mindig nyitott volt
s nyitott ma is minden tartalmas
kapcsolatra, ezért jó protestáns

vagy virágvasárnapi egyházzenei
áhítatok (koncertek) rendszeres
résztvevői.

van – igen. Ezt a különleges tulajdonképpeni lelkipásztori feladatot – tisztelet a kivételeknek – már
csak kevesen végzik. A mostani
fiatal lelkészfeleségektől, akiknek
anyai, családi és egyéb „kötele-

hagyományként igen nagy volt
nálunk a vendégjárás. Az ún. polgári köröket szűk évtizeddel megelőzve otthonunk pincéjében havi
alkalmakat szerveztünk s hívtuk
meg rá barátainkat – ez átlagban

Az elmúlt harminc évben gyülekezetünk megerősödött, imaházunkból kistemplommá alakultunk át túlnyomórészt önerőből(!).
Jól működő testvérgyülekezeti
kapcsolatunk van a finnországi

zettségeik” mellett még teljes embert igénylő „nyolcórás” munkájuk/hivatásuk is van, ez már olyan
időáldozatot követel, amelyre
csak kevesen képesek, s valljuk

ötven-hetven embert jelentett –,
hogy előadóink által felvezetett témákról beszélgethessünk.
Gyermekeink felnevelését Istentől kapott legszebb és legfonto-

Joensuu-Pielisensuu-i Evangélikus
Gyülekezettel, most szeptemberben is egy küldöttség járt nálunk
a lelkésszé avatásom harmincadik
évfordulójára rendezett ünnepsé-

meg őszintén, irreális elvárás is.
Amikor ezeket a sorokat írom
– augusztus 20-a van – éppen
kitüntetést kaptam Tata Város

sabb közös feladatunknak tekintettük. Kétnyelvűségben neveltük
őket. Családi közös énekléskor
nemcsak a magyar, de a német

gen. Huszonöt éven át a luxemburgi Esch/Alzett-i Protestáns
Gyülekezettel közösen minden
évben ruhasegély-akciót szervez-

Önkormányzatától, de valójában
ez az elismerés a „papcsaládnak”

gyermekdalok és népénekek is
rendre előkerültek. Nekik az is

tünk, melynek keretében évenként
1,5 tonna ruhát osztottunk szét

jár, mindenek előtt a lelkész feleségének... Hiszen az ő hihetetlen
„időmenedzsment”-jének volt kö-

magától értődő volt, hogy beszélgetéseinkbe kiskoruktól kezdve
belekapcsolódhattak, kezdetben

Tatán, a környező településeken,
illetve időközben a távolabbról bekapcsolódó evangélikus gyüleke-

szönhető, hogy időben az asztalra
kerültek a finomabbnál finomabb
„maga-főzte/sütötte” ételek, süte-

csak németül, később angolul is.
Gyermekeinket egészen pici koruktól a zene szeretetére neveltük

zetekkel (pl. Bakonyszombathely)
együttműködve.
Három évtizedes lelkészi munká-

mények nemcsak családunk, hanem nagyszámú vendégeink számára is – legyenek azok németek,
finnek, hollandok, svédek, luxem-

(mindhárom legalább két hangszeren játszik), s ahogyan gyermekkorukban vasárnapról vasárnapra, most is – ha idejük engedi

mat beleszőttem abba a könyvbe,
amely most szeptember elején
került ki a nyomdából, s a TataTóvárosi Evangélikus Gyülekezet

burgiak, amerikaiak vagy éppen
magyarok.

– zenei betétekkel szolgálnak az
istentiszteleten, illetve az ádventi

történetét dolgozza fel, melynek
utolsó ötvenöt évéből harminc a
Frankó család története is egyben, az azt megelőző pedig a
Nagy családé, hiszen elődöm a
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tatai szószéken Dr. Nagy István
teológiai professzor (feleségem
édesapja) volt, akinek egyházszerető szellemiségében folytatjuk
a gyülekezeti munkát, hiszen mi
is csak egy láncszem vagyunk a
láncolatban. Ez nem sok, de nem
is kevés, igazi kihívás egy egész
életre!
Frankó Mátyás
evangélikus lelkész

fotók: Domokos Attila
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A Kölyöksárkány karatékák egyre
eredményesebbek

A karate olyan fegyver nélküli,
szabadkezes japán harcművészet,
melyben a karatét űző tanuló végtagjait használja fegyverként.
A modern karate megalapítója
Funakosi Gichin (1868–1956), az
általa kifejlesztett shotokannak nevezett karate számos egyéb mai
irányzat alapja.
A shotokan kialakulását Japánban 1924-38 közötti időszakra,
míg a kyokushin irányzatét 1957re datálják. A karatékák a sportág
öt főelemének – jellem, tisztelet,
szorgalom, önuralom és akaraterő – elsajátításán fáradoznak nap
mint nap.
A kyokushin célja tökéletesíteni
a karate technikáját, küzdelmét
és bizonyítani a fizikai és szellemi
tréning közti összefüggés fontosságát. E stílus mozgásrendszere
a kör, az egyenes és a pont egységére épül, így lehetséges a test
összes energiaforrását felhasználni, összpontosítani.
A karatékán az öv színe viselőjének tudásszintjét jelzi. A kezdők
fehér övet viselnek, a színek annál
sötétebbek, minél elmélyültebb a
karate tudása. A fehér övtől a barna övig tanuló folyamatról beszé-

lünk, aki elérte a fekete övet, „da-

Shotokan Kölyöksárkány Karate

nokat” szerezve fejlődhet tovább.
A technikák, a test érzékeny
pontjaira irányuló rúgásokkal, ütésekkel, a védekezésben összegeződnek. Alapvető filozófia, hogy a
„karatéban nincs első támadás”,
a harcmodor a védekezésre épül,
tehát küzdősport.
Magyarországon 1973-ban jelent
meg a shotokan karate, majd sorra
alakultak a szakosztályok és épültek az edzőtermek.
A karate Magyarországon 1980-tól
a judo szövetség égisze alatt szakbizottságként működött. 1994-től

Sportegyesület, a Remnei Kyokushin
Karate Sportegyesület és a
Shotokan Karate Sportegyesület.

az új sporttörvény adta lehetőségeknek köszönhetően különvált,
Magyar Karate Szövetség néven
folytatta működését, és célul tűzte
az olimpiára való kijutást.
Tatán három speciálisan karate sportegyesület működik: a

SHOTOKAN KÖLYÖKSÁRKÁNY
KARATE SPORTEGYESÜLET
A Shotokan Kölyöksárkány Karate
Sportegyesület 2017-ben alakult
Kerekes Balázs jelenlegi elnök és
vezetőedző
kezdeményezésére.
A megalakulást követően klubként kezdtek el működik azzal
a törekvéssel, hogy fejlesszék a
gyerekek egészségtudatát, mozgásra neveljék őket, valamint jó
hangulatú baráti közösséget hozzanak létre. Emellett fontos céljuk
a karate küzdősport népszerűsítése és oktatása is. A klub tagjai
között vannak hobbiból járók és
versenyekre felkészülő élsportolók
is. Versenyzőik – Bartók Zoltán,

Edzés előtti sorakozó az Új úti iskola tornatermében
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DIÓHÉJBAN E TÁVOL-KELETI
KÜZDŐSPORTRÓL
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Farkas Dominik, Lipót Levente,
Lipót Veronika, Kerekes Bernadett,
Takács Olivér, Takács Ferenc,
Nágel Hanna, Tóth Zsolt Bence,
Domai Zalán, Szedő Kata, Süveg
Balázs, Bartók Csenge, Takács
Rózsa és Nágel Zalán – mind a
korosztályos, mind a felnőtt kategóriában figyelemre méltó eredményeket értek el. Korosztályos világbajnoki helyezést elért versenyzőik
az aranyérmes Takács Róza, az
ezüstérmes Nágel Balázs, valamint
az ezüst- és bronzérmes Kerekes
Balázs.
Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a közösségi programok szervezésére is, a megalakulás egyéves
születésnapján, 2018. október
8-án nagyszabású karate ünnepet szerveztek az edzőtáborban,
melyre Tatabányáról, Szárligetről,
Oroszlányból és Vértesszőlősről is
érkeztek karatékák, több mint háromszázan.
Kerekes Balázs, az egyesület három danos vezetőedzője elmondta,
hogy mint minden sportegyesületnek, a kölyöksárkányoknak is az a
fő céljuk, hogy az edzéseken túl is
összetartó közösséget alkossanak.
A szülők és külső sportbarátok bevonásával az edzések után karate
mozgáselemekre épülő aerobikedzést is tartanak.
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Az egyesület kezdeményezte
és minden évben megszervezi a
Kölyöksárkány Kupát, amely mostanra országossá nőtte ki magát,
így már nemcsak hazai, hanem
nemzetközi versenyeken is megmérettetnek. Az elmúlt év december elején a 23. alkalommal
megrendezett budapesti Kempo
Világbajnokságon egészen különös kategóriákban értek el kima-
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gasló eredményeket a különböző
korosztályokban, Takács Rózsa
formagyakorlat, fegyveres forma-

Téli övvizsga utáni bulira készülve, közösen a karate-aerobikosokkal

gyakorlat és utcai önvédelem kategóriában szerzett három aranyérmet, Kerekes Balázs két ezüst
és egy bronzérmet szerzett azokban a kategóriákban, melyekben
Takács Rózsa is remekelt. A Nágel
testvérek közül Balázs fegyveres formagyakorlatokban szerzett
ezüstérmet, míg Zalán és Hanna a
negyedik helyen végzett szintén a
fegyveres formagyakorlatok kategóriában.
Nemrég,
július
közepén
Pozsonyban rendezték a Wukf
World Championship versenyt, melyen 42 országból mintegy 2 400
induló vett részt különböző korosztályokból. Magyarországot a
tatai Kölyöksárkány Karate Sportegyesület és az Oroszlány Raion
Dojo képviselte tízfős közös csapattal. A nagyon erős nemzetközi
mezőny sok tapasztalattal szolgált
minden résztvevő számára.
A Tatai Patrióta Magazin arról kérdezte Nágel Balázst, az egyesület
alelnökét, miért szeretik ezt a távol-keleti sportot a különböző korosztályok karatékái. „Egyre több
fiatal gondolja úgy, hogy érdemes
sportolni és valamilyen művészeti
ágat is kipróbálni. Ha valaki egyéni
és csapatsportot szeretne művelni,
annak jó lehetőség a harcművészet,
hiszen abban mindenki egyéni utat

jár be, és korosztálytól független
sportolási lehetőség. Vannak olyanok, akik a mozgás miatt jönnek,
vannak, akik az önvédelmet tartják
fontosnak, míg másokat a versenyekre való felkészülés motivál, de
akadnak olyan sérült gyermekek is,
akik mozgásterápiás céllal vesznek
részt az edzéseken” – hangzott a
válasz.
További terveikről, elképzeléseikről is érdeklődtünk, a következőket
válaszolta az alelnök: „Egy fenntartható és folyamatosan fejlődő klubbot szeretnénk állandó tagtoborzással. Karatékáinkat egyre több és
neves versenyen is szeretnénk elindítani. Ez nem kevés. A környékbeli
klubokkal jó kapcsolatot ápolunk,
ezért a továbbiakban fő célunk,
hogy minden évben megszervezzük
és országos versennyé fejlesszük a
Kölyöksárkány Kupát.”
A másik két tatai karate sportegyesület – Shotokan Karate és a
Remnei Kyokushin Karate – nem
kívánt élni a Tatai Patrióta magazinban való megjelenéssel.
Vámosi László
1. www.karate.hu/tortenete
2.Tata város honlapja
3. Nágel Balázs írásos tájékoztatója
és fotóarchívuma
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Kálvária-domb

A tatai Szécsényi család több mint húsz esztendeje van jelen a hazai világítástechnikai piacon.
A kétgenerációs családi vállalkozásként működő
Fénysport Lux Kft. egyaránt foglalkozik kültéri és
beltéri világítással, országos szinten is sikeres
szereplője a közvilágítási beruházásoknak, korszerűsítéseknek. Szécsényi Szabolccsal és Szécsényi
Csabával beszélgettünk, akik már átvették édesapjuktól a cégvezetési teendőket az elmúlt évek
folyamán.

zásnál nehézséget okoz a generációváltás, de nálunk zökkenőmentesen alakul, mivel édesapánk,
aki még most is aktívan dolgozik
a cégben – a kivitelezést, a munkaszervezést és a villanyszerelést
vezeti –, nem nyugdíj előtt fél évvel
kezdett azon gondolkodni, mi lesz
később, hanem folyamatosan adta
át nekünk a feladatokat.

Milyen szolgáltatásokat nyújtanak a világítástechnika területén?

Szabolcs: Mindenki maga hozza
meg a döntéseket azokon a területeken, amelyekért ő felel, ebből
még soha nem volt gond. Természetesen, ha szükséges, megbeszéljük. A beruházásokat, cégfejlesztést érintő kérdésekben mindig
együtt gondolkodunk, együtt döntünk.

Csaba: Világítástervezéssel, villamostervek készítésével, kivitelezésével, közvilágítási hálózatok
kiépítésével, valamint lámpatestek
forgalmazásával foglalkozunk. Kétgenerációs családi vállalkozásként
működünk, több mint húsz éve vagyunk jelen a hazai és a nemzetközi világítástechnikai piacon.
Szabolcs: Édesapánk ’89-ben
alapította a céget, 5-8 éve már mi
is benne dolgozunk. Folyamatos
növekedésünknek köszönhetően
az öt családtagon kívül hat, elsősorban tatai kollégánk van.

Tudatosan készültek-e arra, hogy
egy nap a családi vállalkozásban
dolgoznak majd?
Szabolcs: Igen, amikor befejeztem tanulmányaimat, egyből hazajöttem, hogy továbbvigyük a céget.
Nem akartam Pesten dolgozni egy
multinál.
Csaba: Ebben nőttünk fel, már
gyerekként besegítettünk a nyári
szünetekben. Tudtuk, hogy ezzel fogunk mi is foglalkozni, nem
volt kérdés. Energetikai szakmérnökként végeztem, egyetem után
néhány évig más cégeknél dolgoztam, ahol ugyancsak villamos
energiával foglalkoztunk, majd
hazajöttem. Sok családi vállalko-

Ki hozza meg a döntéseket a cégben?

Cégük mottója: Világítás felsőfokon. Miben különböznek a többi
világítástechnikai vállalkozástól?
Csaba: Elsősorban az ipari szektorban dolgozunk, olyan termékeket szállítunk, amelyek magas
minőséget képviselnek és magas
elvárásoknak felelnek meg, sőt di-
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Fényben utazunk
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zájnban is különlegesek. Mivel a
lámpatestek ipari vagy kültéri környezetben üzemelnek, ahol ki vannak téve az időjárás viszontagságainak vagy egyéb veszélyeknek,
különböző feltételeknek kell megfelelniük. Például robbanásbiztosnak kell lenniük, vagy a kijáratjelzőnek akkor is működnie kell, ha
bármilyen gond van az épületben.
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Szabolcs: Sok cég foglalkozik
lámpatestek forgalmazásával, s
ahogy egyre specifikusabb az
igény, úgy egyre csökken a versenytársak száma, de még így is
meg kell küzdenünk minden egyes
lámpatestért. Egyszer – jól vagy
rosszul – mindenki meg tud valósítani egy projektet. A kérdés az,
visszajön-e az ügyfél másodszorra, harmadszorra is. Szerencsére
sok olyan partnerünk van, akikkel
hosszú ideje dolgozunk együtt, és
eszükbe sem jut mástól vásárolni.
Miben nyújtunk többet az ügyfelek-

Hungária körút
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Pesti rakpart
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vásárlási lehetőséget keresik, hanem a teljes körű szolgáltatást.
Milyen projekteken dolgoznak jelenleg?
Szabolcs: A kormány "Bölcsődei
férőhelyek bővítése" című programja keretében számos új intézmény épül az országban, Pest
környékén többnek dolgozunk a
beltéri világítás kialakításában. Jó
néhány élelmiszeráruház világítását tervezzük a keleti országrészben, Szeged és Gyula környékén.
Helyben is van bőven munkánk,
több projektünk fut az Ipari Parkban, illetve az Agostyáni úti ipari
területen, egyre több vállalkozás
szeretne áttérni a LED-es technikára parkolójuk, telephelyük megvilágításában.
Csaba: Büszkék vagyunk rá,
hogy immáron harmadszor szerepeltünk sikeresen a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft. közbe-

11-es főút

szerzési tenderén, így részt vehettünk Újpest világításának LED-es
korszerűsítésében. Épp most szállítunk háromszáz darab Vizulo
típusú közvilágítási LED-es lámpatestet a Megyeri, az Árpád és
a Szilágyi út világítására. Az idei
esztendőben szintén az általunk
forgalmazott lámpákat szerelték föl
a teljes Hungária, a Róbert Károly
és a Könyves Kálmán körútra, valamint az Egér-, a 6-os és a 11-es
útra. Az ország több pontjára –
például Bonyhád, Paks, Debrecen,
Miskolc, Balaton környéke – terveztünk világítást vagy szállítottunk
lámpatestet az elmúlt időszakban.
Alapvetően hosszú távú projekteken dolgozunk, az elvégzett munkának csak idővel látszódik az
eredménye, amin ma dolgozunk,
abból két év múlva lesz valami.
Szabolcs: Mindez a beltérre is
elmondható. Hosszú hetekig tart a
tervezés, amíg a szakágak dűlőre

Corvinus Egyetem
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nek másokhoz képest? Szakmai
hozzáértésben és garanciális ügyintézésben mindenképp. A közvilágítás vagy a frissárú megvilágítás
olyan speciális szakmai tudást igényel, amelyhez nem ért mindenki.
Evidensnek tűnhet, hogy felrakok
egy lámpát és világít, de ami megfelel a családi ház mosdójában,
nem biztos, hogy az ipari épületben is. Ha itt romlik el a világítás,
lehet, hogy az egész termelést le
kell állítani, hogy ki lehessen cserélni a lámpatestet. Nem elég eladni a terméket, végig kell kísérni
az egész folyamatot a tervezéstől
a kivitelezésen át egészen az ellenőrző mérésekig. Sőt, még utána
is, mivel a garanciális ügyintézést
is mi bonyolítjuk. Nálunk nem kell
egy webshop ügyfélszolgálatára
írogatni, ahol aztán két e-mail után
feladja az ember, elérhetőek vagyunk és megoldjuk a problémát.
Manapság az ügyfelek sem csak a
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jutnak, és a beruházó is elfogadja
terveket. Ha nem magánberuházásról beszélünk, akkor még hoszszabb, ugyanis elő kell teremteni rá
a forrásokat, aztán egyeztetni kell
az örökségvédelemmel, a szakhatóságokkal stb., ezek nem egy-két
napos procedúrák.
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Tatán is szépen letették névjegyüket. Mi mindent köszönhetünk a Fénysport Lux Kft.-nek a
városban?
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Szabolcs: Tata az otthonunk, szívünkön viseljük sorsát, törekszünk
arra, minél jobb legyen a közvilágítás a városban. A tervezéstől
kezdve részt vettünk a megújult
Kossuth tér dísz- és közvilágításának kialakításában, mi szállítottuk
a lámpatesteket, napi szinten kapcsolatban voltunk a villamoskivitelezővel. Ez egy hároméves projekt
volt. A Május 1. út világításának
korszerűsítésébe is bekapcsolódtunk. A balesetek megelőzése
érdekében két nagyságrenddel
feljebb emeltük a megvilágítási
szintet. Mi terveztük az Által-ér völgyi kerékpárút tatai parkolójának
világítását is. Az Öreg-tó partján
az Építők parkja és Ökoturisztikai
Központ közötti sétány világítása is
hozzánk köthető a hálózatépítéstől
kezdve a kandeláberek telepítésén át a villamos kivitelezésig. Itt
komoly környezetvédelmi előírásokat kellett figyelembe vennünk,
számos alkalommal egyeztettünk
a környezetvédelmi hatósággal
a vadludak védelme érdekében.
A lehető legkisebb fényszennyezésre törekedtünk: a lámpatestek
nem világítanak felfelé, sem a tó
területére, így nem zavarják a madarakat. Egyébként az általunk forgalmazott Vizulo márkájú LED-es
lámpatestek megfelelnek minden
környezetvédelmi előírásnak. Fémből, illetve újrahasznosított anyagból készülnek. Üzemidejük alatt
fele annyi energiát használnak,
Tatai körforgalom

mint a hagyományos fényforrású
világítótestek, és jóval kisebb a
fényszennyezésük: nem zavarják
az élővilágot, sem a csillagászati
megfigyeléseket.
Csaba: A nemrég átadott, felújított Építők parkjába is mi szállítottuk a lámpatesteket, ez is több
éves projekt volt. Mivel itt hatalmas
játszótér jött létre, nagy hangsúlyt
fektettünk a biztonságra, például
az oszlopokon másfél méter magasan van a szerelőnyílás, így a pici
gyerekek nem tudnak belenyúlni.
Igyekeztünk olyan kandelábereket
választani, amelyek küllemükben
is igazodnak a játszó- és szabadidőparkhoz: színesebb, játékos
darabok is vannak köztük. Arra is
figyeltünk, hogy az esti órákban
is megfelelő legyen a világítás, a
sportpályákat ekkor is lehessen
használni minden gond nélkül. Látjuk, hogy szeretik az emberek a
megújult parkot.
Úgy tudom, az Interspar áruház
beruházásában is részt vettek.
Csaba: Az Interspar egy olyan
budapesti úttervező céget bízott
meg a kültéri villamostervek elkészítésével, amellyel évek óta több
projektben dolgozunk együtt. Bennük elsőre nem is tudatosult, hogy
tataiak vagyunk. Ha máshol épült
volna az áruház, akkor is vélhetően minket bíztak volna meg a világítástervezéssel. Helyi vállalkozás
lévén a kivitelezésbe is be tudtunk
kapcsolódni, jóval könnyebb helyben levezényelni egy építkezést,
mint 60-70 kilométerről.
Mennyire számít az esztétikum
a közvilágításban? Vegyük példának a város főterét, a Kossuth
teret. Kell-e a hozzá hasonló helyszíneken
kompromisszumokat
kötni, hogy ilyen gyönyörűen nézzen ki kivilágítva?
Szabolcs: Az esztétikai elképze-

Söréttorony

lést hozzá tudjuk rendelni a technikához. A Kossuth tér esetében
a kerttervezők választották ki a
lámpatestet, mi pedig hozzátettük,
milyen optikával, fényforrásokkal érjük el, hogy szabványoknak
megfelelő, ugyanakkor esztétikus
legyen a világítás. Ilyen esetekben
folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a gyártókkal, és ha szükséges,
együtt fejlesztjük projektspecifikusan a terméket, a Kossuth térnél is
így történt.
Mik az újdonságok a világítástechnikában?
Csaba: Egyértelműen a ledesítés, kültéren és az új épületekben már szóba se jönnek a hagyományos fényforrások. Óriási
lehetőségek vannak még benne.
Ugyanazt a fényt fele annyi energiafelhasználással tudja előállítani,
mint a hagyományos fényforrások.
Nemcsak gazdaságosabb, hanem
jobb fényt is ad, és bármilyen színhőmérsékeltet el lehet vele érni.
Folyamatosan javul a LED-ek hatékonysága, a három évvel ezelőtti
termékek, ma már közepes hatékonyságúnak számítanak. A jövő
a hatékonyságuk további javítása:
minél kevesebb energiafelhasználással, minél jobb fény lehessen
elérni.
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Megjelentek-e már az okoseszközök a világítástechnikában?
Csaba: Az okosítás irányába mutatnak a dimmelhető, vagyis állítható fényerejű lámpatestek, amelyek
egyre népszerűbbek a lakosság
körében. A közvilágításban is léteznek már olyan mozgás vagy egyéb
érzékelővel ellátott rendszerek,
amelyek csökkentik vagy növelik
a fényerősséget. Ilyet láthatunk bicikliutak útátvezetésénél: 80%-kal
növeli a fény erősségét, ha jön egy
biciklis, vagy főutakon – például a
Május 1. úton –, ahol a rendszer
éjfél és hajnali négy között automatikusan 30%-kal lejjebb veszi
a lámpák fényét. Ezzel nem csak
energiát spórol meg a város, az
üzemeltetés költsége is jelentősen
csökken. Az okosvilágítás egyre
jobban terjed a köztudatban, de
nincs rá pontos megfogalmazás.
Az én értelmezésem szerint olyan
világítótest, amely működését,
erősségét, színhőmérsékletét számítógépes programmal lehet vezérelni. Például Budapesten, ahova
mi is beszállítunk, olyan új lámpákat szerelnek fel mostanság, amelyek alkalmasak arra, hogy ilyen
okosrendszert építsenek a belsejébe. Ezeket tovább lehet fejleszteni
különböző szenzorokkal, amelyek
mérik a hőmérsékletet, a légminőség összetételét stb. Sőt térfigyelő kamerát, forgalomszámlálót is
be lehet építeni a lámpatestbe. Ez
még mindenképp a jövő, de már
komoly expók, kiállítások vannak a
témában.

kunkat és emberállományunkat.
Kollégáink naprakész szaktudását
továbbra is képzésekkel szeretnénk biztosítani.
Nem csak világítástechnikával
foglalkoznak, a családé az LS-Tél
Síbolt, -kölcsönző és -szerviz.
Csaba: Fontosnak tartjuk a több
lábon állást, hogy ne egy vevőtől
függjünk. Korábban csak síkölcsönzőnk volt, ma már szervízeléssel is foglalkozunk. A világítástechnikán belül is fontosnak tartjuk,
hogy szegmentált legyen a cég

fókuszterülete. Korábban volt egy
kiskereskedésünk is, ahol lámpákat és villanyszerelési anyagokat
árultunk, a versenytársak megjelenésével ez egyre inkább háttérbe
szorult. Gipszkartonszereléssel is
foglalkoztunk régen, de mára más
irányba specializálódtunk. Ma már
teljesen arra koncentrálunk, amiben nagyon jók tudunk lenni, ez
pedig a világítástechnika.
Pállné Bodonovich Ágnes
fotók: Fénysport Lux Kft.

Csákvári park

Kamionparkoló Tatán

Szabolcs: A kültéri világításban
szép eredményeket értünk már el,
szeretnénk tovább erősödni ezen a
területen. A beltéri világítás piacán
egyre több szereplő jelenik meg,
át kell gondolnunk helyünket. Terveink között szerepel kivitelezési
csaptunk erősítése és hatékonyabbá tétele, bővíteni kívánjuk géppar-

Tatabánya-Környe Ipari Park
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