
Békés tüntetést szervezett a Stop 
Avalon civil mozgalom július 11-
én. A demonstráció mintegy 2500 
résztvevője a tervezett tóparti szál-
loda-beruházás ellen tiltakozott. 
A tüntetők az Öreg-tó partján, a 
Kastély-téren gyülekeztek, majd 
együtt vonultak a Kossuth térre. 
A demonstráción többen felemel-
ték a hangjukat a beruházás ellen. 
Szeidemann Ákos pedagógus, a 
mozgalom egyik alapítója arról be-
szélt, hogy a fenntartható fejlődés 
fogalmával nem összeegyeztethető 
a beruházás, de Tóth Enikő művé-
szettörténész is bírálta az Avalon 
tópartra tervezett fejlesztését. 

„A művészettörténész ugyanúgy 
tekint erre a tervezett beruházásra, 
mint bármely más, itt élő polgár. 
Tekintve, hogy én is ebben a város-
ban nőttem fel, itt nőttek fel még a 
gyerekeim is a tehát nem tudom, 
és nem is akarom elvonatkoztatni 
a személyes életemet a szakmai 
szemléletemtől ebben az ügyben. 
Ne vonatkoztassunk el attól, hogy 
itt egy olyan tudatos környezet és 
épített területi fejlesztés zajlott év-
századokon át, amelynek hatására 
kialakult - óriási szerencsénkre - a 
ma is életterünknek nevezhető te-
rület, amelytől nem érdemes, és 
talán azt is mondhatom, hogy nem 

szabad eltekintenünk. Amikor az 
Esterházyak kezébe került a tatai 
uradalom 1827-ben, megindult a 
természeti táj mesterséges variá-
lása, kialakítása. Nem szabad elfe-
ledkeznünk arról, hogy ez mindig 
olyan fejlesztés-sorozatot jelen-
tett, hogy a természet és a beavat-
kozás egymást támogatva történt. 
Amiben a problémát látom, hogy 
ennek a fejlődésnek - és a fejlő-
dés szót hangsúlyozom, mert a 
fejlődésnek nem ellenzői, hanem 
támogatói vagyunk mi is - pont-
hogy a gátlója ebben az esetben az 
Avalon által tervezett beruházás, 
hiszen megtöri azt a hagyományt, 

megtöri azt a kialakult környeze-
tet, amelyben élni jó. Én nem gon-
dolom azt, hogy a fejlődés kulcsa 
egy óriási lebetonozott terület és 
egy luxusszálloda. Itt éppen, hogy 
más a fejlődés kulcsa: a ma még 
szerencsés módon, számunkra 
megmaradt, védendő természeti 
és épített egységeket megtartsuk, 
és ezzel együtt gondolkozzunk a 
fejlesztésben.”
Nemcsak civilek, szakemberek is 
felszólaltak a Stop Avalon civil 
mozgalom demonstrációján. Töb-
ben természet és tájképvédelmi 
szempontból bírálták a tervezett 
beruházást. Pálinkás László épí-
tész kiemelte beszédében, hogy 
Tata város szerkezete összefonó-
dik történelmével és a város lakó-
ival. Szerinte itt minden fejlesztés 
az építészeti és környezeti tájkert 
megóvására történhet. Oláh And-
rás a Zöld Sziget Kör Természet-
vizsgáló Közhasznú Egyesület 
elnöke kijelentette, hogy szerveze-
tük sem ért egyet a szállodaépítés 
tervével, és elsősorban azt szorgal-
mazzák, hogy a már megalkotott 
természetvédelmi jogszabályokon 
ne lazítson, inkább szigorítson a 
városvezetés.  
Folytatás a 3. oldalon.

Egy TOP-os pályázatnak és az 
önkormányzat támogatásának 
köszönhetően újult meg a Tatai 
Kincseskert Óvoda Szivárvány 
Tagintézménye. Az intézmény 
energiaracionalizálási, korszerűsí-
tési munkálatai tavaly kezdődtek 
el, a befejezést követően a hely-
színen július 10-én tartották a pro-
jekt záróeseményét.
A Terület - és Településfejleszté-
si Operatív Program (TOP) kere-
tében nyújtott be pályázatot Tata 
Város Önkormányzata az „Ön-
kormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” tárgyú felhívásra, 
„A tatai Szivárvány Óvoda épüle-
tenergetikai felújítása” címmel. A 
TOP – 3.2.1-16-KO1-2017-00007 
azonosító jelű pályázatot támoga-
tásra érdemesnek ítélték, s 40 864 
685 forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. A pályá-
zaton elnyert összeget Tata Város 
Önkormányzata 28 millió forinttal 
egészítette ki saját költségvetésé-
ből.
Vitályos Eszter európai uniós fej-
lesztésekért felelős államtitkár a 
Szivárvány Óvodában elmondta: 
- A most záruló fejlesztési ciklus-
ban, a 2014-2020-as időszakban 
Tatára több mint 14,5 milliárd fo-
rint támogatás érkezett összessé-

gében, a vállalkozásokhoz, nagy 
beruházásokhoz, az önkormány-
zathoz és civil szervezetekhez. 
Tatán olyan beruházásokat való-
sítanak mely, amelyek vonzóvá 
teszik a várost a fiatal generációk 
számára is, arra ösztönözve őket, 
hogy itt telepedjenek le, vagy 
jöjjenek vissza és itt alapítsanak 
családot. A közös jövőben való 
gondolkodásnak pedig a legjobb 
bizonyítéka az, amikor közneve-
lési intézményt avatnak vagy újí-
tanak fel. Egy olyan településnek, 
amelynek vannak óvodái, iskolái, 
jól működő oktatási és egészség-
ügyi szolgáltató rendszere, annak 
igazi megtartó ereje és jövője is 
van – fogalmazott az államtitkár.
Az óvoda épületének átlagos, 
valamint sok rétegrend esetében 
rossz hővédelme indokolta a hom-
lokzat és a padlásfödém utólagos 
hőszigetelését valamint a rossz 
hőátbocsátású nyílászárók cseré-
jét. Az épület gépészeti rendszerei 
alacsony hatásfokúak és elavult 
állapotúak voltak, így azok cseré-
je is megtörtént.
Michl József polgármester a 
helyszínen köszönetet mondott 
az Európai Uniónak, a Megyei 
Önkormányzatnak és Bencsik Já-
nos országgyűlési képviselőnek a 

támogatásért, és mindazok mun-
kájáért, akik a projektben részt 
vettek. A városvezető hangsúlyoz-
ta: - az 1912 óta működő óvoda 
már nagyon sok mindent túlélt, és 
néhány évvel ezelőtt felvetődött 
az intézmény megszűntetésének 
lehetősége is, azonban kiderült, 
hogy sokan szeretik ezt az óvo-
dát, és van igény a fenntartására, 
a felújításra pedig sikerült pályá-
zatot találni. Az önkormányzat 
részéről ez a projekt illeszkedik a 
Gyermekbarát Város gondolatisá-
gához is, hiszen a kisebb óvodák 
segítik az egyéni fejlesztés mód-
szereit. Michl József hozzátette: 
- nagy köszönet jár minden tatai 
óvodapedagógusnak azért, hogy a 
járványveszély ideje alatt fantasz-
tikus munkát végeztek az online 
ovi módszeren keresztül, és min-
den gyermekkel tartották a kap-
csolatot, folytatva a megkezdett 
munkát.
Az energetikai felújítás során 
megvalósult a külső falazat hőszi-
getelése, a nyílászárók cseréje 
műanyag ablakokra és ajtókra, az 
Agostyáni utca felőli homlokza-
ton fa keretszerkezetű nyílászá-
rókra, a padlásfödém szigetelése, 
a lapostető szigetelése, a fűtési 

rendszer korszerűsítése: a régi 
gázkazán helyére új, kondenzá-
ciós gázkazán került, a meglévő 
radiátorokat új, termosztatikus 
szeleppel ellátott radiátorokra cse-
rélték, a gázbojlereket 1 indirekt 
fűtésű tároló váltotta le, valamint 
az épület udvar felőli tetőszerke-
zetére egy 1.8 kWp teljesítményű 
háztartási méretű kiserőmű került.
Bencsik János országgyűlési kép-
viselő a projektzárón úgy fogal-
mazott: - ez a 40 millió forintos 
támogatás egy csepp a tengerben, 
de a tenger tengernyi cseppből áll 
össze. Így van ez a Tatai-medence 
intézményhálózatával is, s bár a 
Szivárvány ovi egy kis óvoda, de 
az itt nevelt gyermekek az egész 
térség szempontjából igen fontos 
szerepet töltenek be.
A Szivárvány Óvoda egy két cso-
portos, tálalókonyhával és felsze-
relt tornaszobával rendelkező in-
tézmény, amely 50 gyermeket tud 
befogadni, jelenleg 45 kisgyer-
mekkel foglalkoznak. A korsze-
rűsítési munkák ideje alatt a gye-
rekek a Bartók Óvodába jártak, 
ahol a felső szinten rendeztek be 
nekik otthonos csoporthelyeket, 
felújított óvodájukba nyár elején 
költöztek vissza.        - áá -
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Demonstráció

Megszépült a Szivárvány Óvoda
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www.varoskapuujsag.hu



Teljesen megújul a Keszthelyi 
úti játszótér, amelynek meg-
kezdődött az újjáépítése. A 
helyszínen Tata Város Önkor-
mányzata július 17-én tartott 
sajtótájékoztatót.
Magyarországon 1999-ben kez-
dődött meg a szigorú játszótéri 
szabványok bevezetése, akkor 
még csak ajánlásként, majd ké-
sőbb vált kötelezővé a szabvá-
nyoknak megfelelő játszóterek 
kialakítása. Tatán 2001 augusz-
tusában készült el az első, szab-
ványoknak megfelelő játszótér 
a Keszthelyi úton, amely abban 
az időben különlegesnek számí-

tott, például kiemelkedő volt az 
ütéscsillapító használat, hiszen 
a játszótéren gumiburkolat volt. 
Az elmúlt 19 évben néhány ele-
met többször kellett már cserélni 
a fő játékon, így az megérett a 
cserére.
Michl József polgármester a 
helyszínen elmondta: - A kör-
zet önkormányzati képviselője 
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 
és Purgel Zoltán alpolgármester 
közösen kérték, hogy az elavult 
városi játszóterek megújulhas-
sanak, így került sor a közösségi 
terek korszerűsítésének sorában 
most erre a helyszínre. A város-

vezető hozzátette: - Tavaly elké-
szült az Építők parkja, nemrég 
adtunk át egy grundpályát a 
Bacsó Béla úti lakótelepen, ha-
marosan elkezdődnek egy má-
sik grundpálya építési munkái 
a Kazincbarcikai úton, és már 
folyik a tervezése egy pumpa-
pályának is.
Robozné Schőnfeld Zsuzsan-
na a sajtótájékoztatón kiemelte: 
- Sok család, sok gyermek él a 
játszótér környezetében, és ez a 
terület nagyon közkedvelt. 2008 
óta a Gyermekbarát Város prog-
ramban kiemelt cél, hogy a he-
lyi fejlesztések szolgálják a tatai 
gyermekek igényeit, segítsék a 
szabadidejük eltöltését, és fejlő-
désüket, ebben a gondolatsorban 
szerepel a játszótereink felújítá-
sa, és újak építése is.
A Keszthelyi úti játszótér kü-
lönleges, színes gumiburkolattal 
lesz ellátva, melyen a víz, a zene 
és a virág szimbólumai fognak 
szerepelni-mondta el a helyszí-
nen Páhi Cecília kertépítő és 
zöldfelületfenntartó szakmér-
nök. Emellett az újjáépítés után 
a téren helyet kap egy mászó-
kombináció, egy bölcsőüléses és 
egy lapülőkés hinta, egy forgó, 

egy libikóka és egy 3x3-as ho-
mokozó is.
Mürkl Levente, az Önkor-
mányzat Környezetvédelmi és 
Városüzemeltetési Irodájának 
vezetője úgy nyilatkozott: - 
Megvizsgálták, hogy kik hasz-
nálják leggyakrabban a játszó-
teret, így elsősorban a 6-12 éves 
korosztálynak szóló eszközöket 
fognak telepíteni, de a náluk 
kisebbek is találnak majd nekik 
szóló játékokat, például bölcső-
hintát a felújítás után. A homo-
kozó fölé napvitorla kerül majd, 
emellett a helyszínen jó a vízvé-
teli lehetőség, így a meleg nyári 
napokon is biztonságosan hasz-
nálható lesz a tér. 
Mivel a területre egy színes ját-
szóteret terveztek, a Talentum 
Iskola ifjú művészei és művész-
tanárai is segítenek majd a végső 
arculat kialakításában, a padok 
és a rugós játszóeszközök lefes-
tésével. A játszótér néhány héten 
belül elkészül, és újra birtokba 
vehetik a gyerekek.
A helyszín megújítási munká-
inak előkészítését és a bontást 
a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. végzi, a kivitelező a Kobold 
2003 Kft.                              - áá -
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A nyári lapszámban, melynek 
köszöntőjét Purgel Zoltán al-
polgármester írta, beszámo-
lunk arról, milyen intézkedé-
seket hozott a városvezetés 
az elmúlt hónapokban, hogy 
megakadályozza a koronaví-
rus-járvány terjedését, illetve 
hogyan szervezte meg a ka-
rantén idején többek között a 
segítségnyújtást a rászorulók 
részére, az iskolai, óvodai 
közétkeztetést és a hivatali 
ügyintézést. Szabó Elődné 
Melinda intézményi lelkész 
megosztja velünk, miképpen 
zajlott a digitális hitoktatás 
és a diákok lelki gondozása 

a Református Gimnázium-
ban a karantén alatt. A nyári 
számban interjút olvashatnak 
Dr. Kórósi Emőke jegyző-
vel, aki augusztus közepén 
távozik tisztségéből, hogy új 
kihívások elé nézzen, és más 
szakmai területen is kipróbál-
ja magát. A magazinban meg-
ismerkedhetnek a készülő 
Magyary-terv 3.0 újabb rész-
leteivel, bemutatjuk erdélyi 
testvértelepülésünket, Szová-
tát, valamint Tata és Selmec-
bánya közös múltját és kap-
csolatát. Beszámolunk a Tatai 
Református Egyházközség 
legújabb fejlesztéseiről. Két 

új rovattal is jelentkezik a lap 
idén. A teremtett örökség vé-
delmében című rovatunkban a 
tatai tűzijáték-tilalom jelentő-
ségéről és hatásáról olvashat-
nak, a cikk szerzője Musicz 
László, az Által-ér Szövetség 
szakmai igazgatója. Új, Mű-
vész-világ című rovatunkban 
pedig Lévai Ádám munkás-
ságával és Faun-témájú képe-
ivel ismerkedhetnek meg.
A lapot megvásárolhatják 
a Tatai Rend-ház Kft.-nél 
(Tata, Tanoda tér 5/A) és a 
Tatai várban, az előfizetők 
postaládájukba kapják a ma-
gazint.                           - áá -

Megjelent a Tatai Patrióta Közéleti magazin legfrissebb száma

Megkezdődött a Keszthelyi úti játszótér átépítése

Áramszünet július 28-án

2020. 07. 28-án 8:00-11:00 
között Tata településen
Perényi utca páros oldal 2-16. 
sz. és páratlan oldal 1-11/A 
sz., Zsigmond  u. páros olda  
2-32. sz és páratlan oldal 1-37. 
sz. , Jázmin utca 23. sz., vala-
mint Corvin u. 17. sz. alatt fa-
vágás miatt áramszünet lesz.

Tájékoztató szúnyoggyérítésről

Tatán az országos központi szú-
nyoggyérítés keretén belül a földi 
kémiai védekezésre 2020. júli-
us 23-án a napnyugta utáni idő-
szakban kerül sor. Tartaléknapok: 
2020. július 24-25.
A lárvák elleni védekezés földi 
és légi biológiai módszerekkel, 
míg a kifejlett szúnyogok elle-
ni kezelések földi kémiai mód-
szerekkel történnek, a szakértők 
által meghatározott területeken. 
A biológiai gyérítés nem igényel 
különösebb bejelentést. Az irtás 
során felhasznált szer kizárólag 
a csípőszúnyog lárvákat pusztítja 
el, a környezetre nincs káros ha-
tással. A földi kémiai irtás során 
felhasznált készítmény: Deltasect 
Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A 
készítmény a kijuttatott mennyi-
ségben kizárólag az érzékenyebb 
rovarokat pusztítja el, melegvérű 
állatokra, emberre nem veszélyes, 
hatóanyaga néhány óra alatt le-
bomlik.                                 - áá -

Budapesten rendezett sajtótájé-
koztatót az Avalon Center Kft. 
a tervezett tatai szállodaépítés-
ről július 21-én. Az eseményen 
a cég megerősítette: - továbbra 
is céljuk az Avalon szálloda-
lánc második szállodájának 
megépítése városunkban, de a 
korábban bemutatottnál kisebb 
épületet terveznek az Öreg-tó 
partjára. 
Az origo. hu hírportálon meg-
jelent beszámoló szerint Tóth 
Róbert ügyvezető a helyszínen 
cáfolta a koncepcióterv szintjén 
lévő beruházás kapcsán koráb-
ban felmerült állításokat, me-
lyeket a következőképpen ösz-
szegzett:
Érv 1: A tó nem lesz körbejár-
ható – Ezzel szemben az igaz-
ság az, hogy a tó körbejárható 
lesz, a telekhatár nem a tópar-
ton fut, hanem attól több méte-
res távolságra.
Érv 2: A teljes épület 19 méter 
magas lesz – Az első látvány-
terveken szereplő épület átlag-
magassága 7,5 méter, a legma-
gasabb pontja érné csak el a 
19,5 métert, amit a hatályos épí-
tési szabályok lehetővé tesznek. 
A jelenleg a telken álló romos 

lóistálló 10,3 méter magas.
Érv 3: Az épület a gimnáziumot 
ki fogja takarni – Az épület nem 
fogja a gimnáziumot kitakarni.
Érv 4: A telek a Natura 2000 
övezet része - A telek nem a Na-
tura 2000 övezet része.
Érv 5: Az Öreg-tavat átneve-
zik Avalon Lake-re - A terve-
zett szálloda neve lenne Avalon 
Lake Tata, a tatai Öreg-tó min-
dig Öreg-tó marad!
Érv 6: A telket a polgármester 
játszotta ki az Avalonnak - A 
telek 1993 óta magánterület és 
építési terület.
Érv 7: A területre nem lehet je-
len pillanatban építeni - Most 
is, a jelenlegi beépítési para-
méterekkel építhető rá 12 ezer 
négyzetméter összterületű in-
gatlan.
Érv 8: Nem is az Avalon Center 
fejleszt – A beruházás mögött 
a száz százalékban magyar tu-
lajdonú Avalon Center Kft. áll, 
a fejlesztésbe semmilyen más 
szereplőt nem von be.
Érv 9: 12 méter széles utat vág 
az Avalon a természetvédelmi 
övezetbe - A jelenleg is rendel-
kezésre álló szolgalmi úton fog 
az építkezés zajlani, nem vág-

nak 12 méter széles utat. 
Érv 10: Szándékos természetká-
rosítást hajtott végre az Avalon, 
amikor direkt szemetet szórt 
a területre. - Ezzel szemben a 
tény az, hogy nem csak a sa-
ját területükön, hanem tovább 
menve, a tó körül is összeszed-
ték a szemetet.
Érv 11: Az egyik éjszaka folya-
mán fákat vágtak ki a területen 
- Az építés nem jár fakivágás-
sal, nem vágtak ki és nem is áll 
szándékukban fákat kivágni.
Érv 12: Az „Avalon el akarja 
lopni a karsztvizet – ez már any-
nyira abszurd vád, hogy nincs is 
mit reagálni rá".
A szálloda építésére kijelölt te-
rület teljes mértékben magántu-
lajdon. A 2/3-a 40 százalékban, 
az 1/3-a 2 százalékban jelen pil-
lanatban is beépíthető, és önálló 
szolgalmi jogú úttal közelíthető 
meg, amelyen keresztül az épí-
tés lebonyolítható. Jelenleg a 
koncepció és a tervezés szaka-
szában járnak, sem a városveze-
tés, sem az Avalon Center Kft. 
nem hozott végleges döntéseket 
- idézi az ügyvezető szavait az 
Origo beszámolója. 
Tata Város Önkormányzata vá-

lasztókerületenkénti, 10 állo-
másból álló  lakossági fórum-
sorozatot szervezett a beruházás 
témájában, mely  jövő hét hét-
főn fejeződik be. A fórumokon 
Tóth Róbert is részt vesz, hogy 
személyesen válaszolhasson az 
Avalon Center Kft.-t érintő kér-
désekre a tataiaknak. Ezzel kap-
csolatban a cég közleménye így 
fogalmaz: 
„A következő hetekben minden 
tatai lakossal konzultálni fo-
gunk, melynek célja, hogy köz-
vetlen kapcsolatot építhessünk 
ki a tataiakkal, a lakossági fóru-
mokon tőlünk értesülhessenek a 
beruházás részleteiről és jelen 
állapotáról. Fontos, hogy meg-
értsék azt, hogy az Avalonnak a 
zöld és környezettudatos szem-
lélet alapvető missziója, ebben 
a fejlesztésben különösen. Saját 
érdekünk is az, hogy a termé-
szetes és épített környezetet ere-
deti valójában megőrizzük, hi-
szen ez az egyetlen módja, hogy 
a befektetésünk értéke hosszú 
távon is megmaradjon. Ez nem 
csak egy szálloda fejlesztés, 
hanem egy komplex fejlesztés, 
mely számos kapcsolódó város-
fejlesztéssel is jár majd.”       -áá-

Az eredeti terveknél kisebb szállodát tervez a beruházó az Öreg-tó partjára
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Július 9-én a Városháza dísztermé-
ben megrendezett fórumon egyez-
tetett Michl József polgármester a 
Komárom-Esztergom Megyei Épí-
tész Kamara megjelent tagjaival, 
az Öreg-tó partjára tervezett szál-
lodaberuházás kapcsán.
Korábban, július 1-én a Piarista 
Rendházban szerveztek egy mű-
helybeszélgetést a témában. A 
szakmai egyeztetésre akkor meg-
hívást kapott a Komárom-Esz-
tergom Megyei Építész Kamara 
tagsága és szakmagyakorlói, ven-
dégként és előadóként a tárgyban 
eddig megszólaló, illetve felkere-
sett szakmai szervezetek képvi-
selői, valamint az építtető Avalon 
Center Kft. és a projekt előkészí-
tő koncepció tervének tervezője 
Csikós Mihály, Kamarás Dorottya 
városi főépítész, dr. Haris Andrea 
művészettörténész, Musicz Lász-
ló az Által-ér Szövetség szakmai 
igazgatója és Dankó Zsolt hidro- 
geológus, geotechnikus. A Város-
házán Michl József polgármester 

elmondta: - Mivel a július elsején 
rendezett szakmai találkozón több 
alkalommal is felvetődött a kér-
dés, hogy a városvezetés hogyan 
vélekedik a beruházásról, ezért 
szerveződött ez a fórum, amelyen 
a kamara tagjai személyesen fo-
galmazhatták meg a polgármester 
felé javaslataikat, elképzeléseiket 
az üggyel kapcsolatban. Nagy kö-
szönet jár mindenkinek, aki részt 
vett a fórumon, hiszen fontos 
szempontokat hallhattunk és egy 
nagyon hasznos párbeszéd zajlott 
le, ami lehetőséget adott arra is, 
hogy - az építészekkel való egyé-
ni, egy-egy témával összefüggő 
egyeztetéseken túlmenően - az épí-
tészek közösségének véleményét 
is megismerhessük Tata fejlesztési 
koncepciójáról.
A fórum elején Michl József pol-
gármester tájékoztatta a résztvevő-
ket az egész tópart fejlesztésével 
kapcsolatos összefoglaló elképze-
lésről, a Magyary Zoltán Műve-
lődési Központtól kezdve az Es-

terházy kastélyon, a tatai váron át 
egészen a Piarista Rendházig és a 
Fáklya utcáig, valamint az Eötvös 
József Gimnázium környezetéig. 
Ezt követően az építészek mondták 
el a tervezett fejlesztésre vonatko-
zó gondolataikat, javaslataikat.
A találkozót követően a városve-
zető a témáról úgy nyilatkozott: 
- akárcsak az elején, most is azt 
tudom mondani, hogy az Öreg-tó 
körbejárható marad, a szóban for-
gó területre csak olyan épületet 
lehet építeni, ami oda illeszkedik 
- erre vonatkozóan várjuk a szak-
értők és a szakhatóságok vélemé-
nyét -, emellett mindenképpen 
városfejlesztési megállapodást kell 
kötni a beruházóval és ki kell talál-
ni, hogy elegendő-e az odavezető 
út, vagy szükség van egy másik, 
alternatív útvonalra is. Michl Jó-
zsef kiemelte: - Teljesen érthető 
az ellenzők részéről az a fontos 
kérdés, hogy szabad-e egyáltalán 
bármit is építeni a szóban forgó 
tóparti részre, de abból indulunk 
ki, hogy ez egy magántulajdonban 
álló terület, melyre  a jelenlegi sza-
bályozás szerint is lehet építkezni. 
Hogy mekkora és milyen épületet, 
ez a legfontosabb kérdés, melynek 
eldöntésében a közösségünknek, 
a városnak kell segítenie. A be-
szélgetés most erről szól, a szabá-
lyozási tervről szóló döntés még 
messze van.          - áá -

Demonstráció

Folytatás az 1. oldalról.

„A fejlődés az nem egyezik meg 
azzal, hogy mindenféle építési 
beruházást valósítunk meg olyan 
helyen egyébként, ami természet-
védelmi terület. Alapvető dolog az, 
hogy természetvédelmi területen a 
természet védelméhez kapcsoló-
dó fejlesztések, beruházások va-
lósulhatnának meg, ezt mondja ki 
egyébként Tata város helyi rende-
lete is a természet védelméről. Ez 
a fejlesztési terv egyáltalán nem il-
leszkedik bele sem ebbe a rendelet-
be, sem Tata építési szabályzatába. 
Egyébként pedig alapvető dolog 
az, hogy nem való ide ez a szállo-
da. Hörömpöli Éva civilként, tatai 
lakosként szólalt fel a szálloda épí-
tése ellen, és aggályait fogalmazta 
meg Lakosné Horváth Alojzia, a 
Ramsari egyezmény állandó bi-
zottságának egykori elnöke is, aki 
hangsúlyozta: a szállodaépítés ter-
ve az egyezmény szinte valameny-
nyi alap kötelezettségével szembe-
megy. „ Van egy Öreg-tó, ami 1989 
óta ramsari terület. Alaphelyzetben 
ezeknek a védelme, a bölcs hasz-
nosítása a cél, és ezen túlmenően 
az együttműködés. El lehet gon-
dolkodni, hogy mi is a bölcs. Ta-
lán nem a profit célú használás a 
bölcs. Hogy, amikor idejön 40 000 
vadlúd és erre 20. alkalommal veri 

a vállát a város, talán a városveze-
tés is, mert ez már nagyon komoly 
turisztikai eredmény is, akkor nem 
lehet ezeket a ludakat megzavar-
ni azzal, hogy itt egy ilyen nagy, 
monumentális építkezés kezdődik 
és aztán egy nagy hotel működik 
fény- és hanghatásokkal. A ludak 
sok mindent kibírnak, hogy megfe-
lelő pihenő vagy táplálkozó helyet 
találjanak. Kicsit megalkuvóak tud-
nak lenni, de mindent azért ők sem 
tűrnek el. Azt gondolom, hogy egy 
ilyen nagy hotel és az építkezés na-
gyon zavarná őket. Hogy ennyien 
jönnének-e, az egy nagyon komoly 
kérdés. Ez azért Ramsari terület 
mert ide ennyi vadlúd jön. Nem-
csak ludak, hanem más vizimada-
rak is, és közöttük igen ritkák. És 
ha a fő kritériumnak nem felelünk 
meg, az egy nagy gond. És onnan 
tényleg irány a veszélyeztetett vizes 
élőhelyek listája, ami nem egy bün-
tető lista, de senki sem büszke rá, 
mert azzal azt bizonyítja, hogy va-
lamit nem jól csinált. És sokkal ne-
hezebb helyreállítani valamit, mint 
megtartani. Úgyhogy erre bíztatnék 
mindenkit.”
A demonstráció utáni, további ter-
vekről, törekvésekről is beszámol-
tak a Stop Avalon civil mozgalom 
alapítói. A szervezők hangsúlyoz-
ták, minden törvény adta lehetőség-

gel élni kívánnak a tervezett szállo-
da építés megakadályozásáért. 
A Stop Avalon mozgalom által 
szervezett demonstráción nem-
csak helyi, hanem az ország más 
vizes élőhelyeiért aggódó szerve-
zetek képviselői is felszólaltak. A 
Fertő-tó Barátai Mozgalom kép-
viselőjeként Major Gyula, az Ösz-
szefogás a Balatonért Egyesület 
részéről Balázs Angéla biztosítot-
ta támogatásáról a tiltakozókat. A 
szervezők eredményesnek ítélték 
a demonstrációt. Szalay Ildikó el-
mondta, hogy továbbra is minden 
lehetőséget szeretnének megragad-
ni annak érdekében, hogy a lóis-
tálló területén tervezett szálloda 
építését megakadályozzák. „Azt 
gondolom, hogy ez a rendezvé-
nyünk álomszerűen, csodálatosan 
és tökéletesen sikerült. Rengeteg 
ember volt itt, éreztük a renge-
teg embert támogatását, az erejét. 
Éreztük azt, hogy ezek az emberek 
velünk együtt meg szeretnék véde-
ni és meg fogjuk védeni a tópartot. 
Nagyon fontosnak tartom azt, hogy 
most egy picit megtorpanjunk, egy 
picit megpihenjünk, rendezzük  so-
rainkat, azután gondoljuk végig a 
hosszú távú stratégiánkat. A nép-
szavazási kérdésünk kidolgozása 
már folyamatban van. Szeretnénk 
kiíratni ezt a népszavazást, utána 

ehhez összegyűjteni a 4000 aláírást 
és a 9000 embert a szavazó urnák-
hoz vezetni. Én hiszek abban, hogy 
ez sikerülni fog.” 
A Stop Avalon egy nagyszabású 
akciót szervez a közeljövőben. Az 
Öleld át a tavat! kezdeményezésre 
szintén sokakat várnak, ahol egy-
más kezét fogva „ölelik körbe” a 
tavat és tiltakoznak majd a fejlesz-
tés ellen.
Dr. Szeidemann Ákos, a demonst-
ráció egyik szervezője így fogal-
mazott:
„Azontúl, hogy számomra nem 
várt tömeg jelent meg a rendez-
vényen, lehetőséget arra, hogy ez 

a kibővítés illetve együttműködés 
egyre komolyabban és szervezet-
tebben folyjon. Az első lépésként 
értékelnünk kell ezt az időszakot, 
ugyanis szerintem ez a mai alka-
lom egy mérföldkő volt ebben a 
történetben. Jó lenne egy picit pi-
henni és átgondolni, hogy mi a kö-
vetkező lépés, de alapvetően, ami 
itt elhangzott demonstráción is: 
mindenképpen foglalkozunk kell a 
népszavazás kérdésével. Az, hogy 
milyen energiákat tudok felszaba-
dítani annak érdekében hogy siker-
re vigyük az ügyünket, egy nagyon 
nehéz kérdés. Ehhez nagyon fontos 
volt, hogy ennyi ember eljött.”

Fotók: Tatai Televízió

KÖZLEMÉNY 
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeménye-
zésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXX-
VIII. törvény 37. §-a alapján nyilvánosságra hozom a helyi népsza-
vazásra javasolt benyújtott kérdéseket. 

1. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műem-
lék lóistálló és lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjár-
mű-közlekedésre alkalmas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat 
se lehessen kiszélesíteni?” 

2. ,,Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy mű-
emlék lóistálló és lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város tele-
pülésképi rendelete (29/2018. (XII.20.)) és helyi építési szabályzata 
(38/2005. (XII.6.)) a 2020. február 28-án hatályos állapotában ma-
radjon?” 

3. „Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthes-
sen településfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi 
Területén létesülő beruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a 
terület természeti és épített értékeit.” 

4. „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tatai Önkormányzat csak abban az 
esetben valósítsa meg a TOP-1.2.1-16-K01-2017-00003 jelű, az An-
golkert Malomkert - Angolkerti rehabilitáció III. üteme nevű pályá-
zatot és a CULTPLAY – Interaktív tematikus parkok – malommú-
zeum – SKHU/ 1601/1.1/209 projekteket, ha azokat a 3305/2 és a 
3305/10 hrsz-ú, az egykori Kristály fürdő területének bevonása nél-
kül is meg tudja tenni?” 

A benyújtás időpontja: 2020. július 20. 
A szervező neve: Szalay Ildikó 
Tata, 2020. július 21. 

Dr. Kórósi Emőke 
jegyző h HVI vezető 

A demonstrációt megelőzően a tatai polgárok 1200 levelet írtak az ön-
kormányzati képviselőknek, amelyben lakossági fórumok megtartására 
kérték őket. Ezen kérésnek eleget téve és a demonstráción elhangozot-
takra reagálva kilenc alkalommal  hívták beszélgetésre a tataiakat.
Az Öreg-tó partjának fejlesztéséről a Magyary-terv tükrében c. tájékoz-
tató és a tervezett tóparti szálloda beruházásról szóló választókerületen-
kénti lakossági fórumsorozat július 16-án elkezdődött. 
Elhangzott az a 10 pont, amelyet tényként kezeltek a tájékoztatóban:
1. Az Öreg-tó partja továbbra is a jelenlegi nyomvonalon körbejár-
ható marad.
2. Az ingatlan soha nem volt önkormányzati tulajdonban.
3. Az ingatlan nem áll Natura 2000-es védelem alatt.
4. Az ingatlan területén nincsenek források.
5. Az ingatlanhoz jelenleg is tartozik út.
6. A fejlesztéssel érintett területen nincs építési tilalom.
7. A lóistálló telkén jelenleg is megépíthető egy szálloda.
8. A polgármester nem döntött a beruházásról.
9. A polgármester nem fogadta el a tulajdonos által nyilvánosságra 
hozott terveket.
10. Az istálló és a környező zöldfelületek lepusztultak, elhanyagol-
tak.
Ezután a jelenlévők tehették fel kérdésiket a polgármesternek, az önkor-
mányzati képviselőknek, és az Avalon képviselőjének.
A fórumokból még három találkozó hátra van. 
- 2020. július 23. csütörtök, 17.00: Boglári Zoltán 06. EVK képviselő, 
Vaszary János Általános Iskola (Tata, Országgyűlés tér 4.)
- 2020. július 24. péntek, 17.00: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna 04. EVK 
képviselő, Magyary Zoltán Művelődési Központ (Tata, Váralja u. 4.)
- 2020. július 27. hétfő, 17.00: 07. EVK, a korábban meghirdetettől el-
térően a fórum a Magyary Zoltán Művelődési Központban lesz (Tata, 
Váralja u. 4.)
A tapasztalatokról a lakossági fórumok lezárását követően részletesen 
beszámolunk. A nagy érdeklődésre való tekintettel a rendezvényekről 
folyamatos élő közvetítést adott és ad a Tatai Televízió, amely a tata.hu 
honlapon is elérhető.                  Ábrahám Ágnes

Fotó: Domokos Attila

A tóparti fejlesztésről egyeztetett 
Michl József az építészkamara 
tagjaival



2019. október 01-én, 50 fővel, 
a Határtalanul pályázatnak kö-
szönhetően egy négynapos uta-
záson vehettünk részt Erdélyben. 
Különlegesen kezdődött ez a 
kedd, nagyon korán keltünk, 
hosszú út várt ránk. Néhány óra 
után Nagyváradra érkeztünk, 
ahol az idegenvezetőt felvettük 
és rövid várostörténeti ismertetés 
után indultunk tovább Kolozs-
várra Király-hágón keresztül.
Hunyadi Mátyás szülőházánál 
felelevenítettünk néhány mon-
dát, majd a híres Szent Mihály 
Székesegyháznál álló lovas szob-
ránál örökítettük meg látogatá-

sunkat.
Sötétedéskor érkeztünk szállás-
helyünkre, Székelyszentlélekre, 
ahol a finom vacsora elfogyasz-
tása után már a következő napi 
programokat készítettük elő. 
Többek között a helyi általános 
iskolásoknak csomagoltuk az ott-
honról hozott ajándékokat.
Reggeli után meglátogattuk őket: 
ajándékainkat közös éneklés so-
rán adtuk át nekik. Erdélyi és ma-
gyar gyerekek, együtt énekeltük 
a Tavaszi szél vizet áraszt című 
népdalt.
Ezt követően Tata testvérvárosá-
val, Szovátával és annak neveze-

tességeivel ismerkedtünk. Ámu-
latba ejtett minket a Medve-tó és 
a sókarfiol-képződmények látvá-
nya.
Parajdon, a sóbányában a bánya 
történetének megismerése után 
szabad program keretében élvez-
hettük az ottani levegő jótékony 
hatását.
Következő állomásunk a faze-
kasságáról híres Korond volt, 
ahol megcsodáltuk népművésze-
tük remekeit.
Csíksomlyón a kegytemplomban 
egy közös ima után elhelyeztük 
emlék-koszorúnkat, és elsétál-
tunk a „Barátok feredőjéhez”. Itt 

megízlelhettük az itteni borvíz 
különleges ízét.
Este csapatépítő játékok neveté-
sétől visszhangzott a szálláshe-
lyünk.
Harmadik napon Szejkefürdőn 
mécsest gyújtottunk a legna-
gyobb magyar, Orbán Balázs 
sírjánál, melyhez gyönyörű, több 
száz éves székelykapuk alatt ve-
zetett az út.
Gyergyószentmiklóson a helyi 
plébános mesélte el az örmény 
templom történetét.
A Békás szoros óriási sziklafalai 
között egy csodálatos sétát tet-
tünk, majd a Gyilkos-tóhoz utaz-
tunk, ahol újabb erdélyi mondát 
hallottunk a tó keletkezéséről.
Farkaslakán, Tamási Áron sír-
jánál és az aradi vártanúk kop-
jafáinál mécsest helyeztünk el, 
megtartottuk az október 6-i meg-
emlékezésünket. A trianoni em-
lékműnél szavalással adóztunk a 
történelmi eseményeknek.
Fehéregyházán a híres költőre 

emlékezve egy koszorút helyze-
tünk el a Petőfi emlékműnél.
Segesváron a szakadó eső ellené-
re megismerkedtünk a történelmi 
emlékekkel.
Marosvásárhelyen a Bolyaiakra 
emlékeztünk.
Kirándulásunk utolsó programja-
ként a tordai sóbányába látogat-
tunk, megcsodálva a természet 
gyönyörű képződményeit, és a 
visszhangot.
Késő este érkeztünk haza: ren-
geteg természettudományi, tör-
ténelmi, képzőművészeti, kultu-
rális élménnyel gazdagodtunk. 
Egészen másképp gondolunk az 
óta Erdélyre.
Ide legalább egyszer mindenki-
nek el kell mennie!
Nem lehet szavakba önteni azt 
a szíves vendéglátást, azoknak a 
hegyeknek az ölelését, azokat a 
szépségeket, amelyek ott körül-
vettek minket!
Köszönjük a lehetőséget! 

a Kőkúti Általános Iskola 
7.b és 7.c osztálya
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A só útján

Fotó: Kőkúti Általános Iskola

A Szőgyéni Szépkorúak Klubja 
július 14-én zajló tisztújító tagsá-
gi gyűlésén írták alá azt a testvér-
szervezeti megállapodást, mely a 
tatai Városi Nyugdíjas Klub és a 
szőgyéni klub között jött létre.
A megállapodást tatai részről Kun 
Imre, testvértelepülésünk részéről 
pedig Nágel Dezső írta alá, mind-
ketten idén leköszönő elnökei a 
kluboknak. Az eseményen Michl 
József Tata, valamint Méri Sza-
bolcs Szőgyén polgármestere mon-
dott köszöntőt.
Az alábbiakban Kun Imre elnök úr, 
a megállapodás aláírásának alkal-
mából írt köszöntőjét olvashatják:

Tisztelt Polgármester Urak! Tisz-
telt Elnök Úr! Kedves Szőgyéniek! 
Hölgyeim és Uraim!
Nagy tisztelettel köszöntöm Mind-
nyájukat, mind magam, mind a 
Tata Városi Nyugdíjas Klub tagsá-
ga nevében.  Örömünkre szolgál, 
hogy hosszú idő után létrejött a 
mai találkozó. Engedjék meg, hogy 
bevezetésként magamról, szőgyéni 
kötődésemről szóljak néhány szót. 
Azt hiszem, elmondhatom kissé át-
formálva legnagyobb költőnk, Pe-
tőfi Sándor verssorait:
„ Itt születtem én ezen a tájon…” 
valamint, hogy „Úgy mentem el 
innen, mint kis gyermek. És mint 
meglett ember úgy jöttem meg. 
Hej, azóta hetvenkét év telt el, meg-
rakodva búval és örömmel.. . Het-
venkét év az idő hogy lejár! Csere-
bogár, sárga cserebogár.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az idén 100. éve, hogy hazánkra 
kényszerítették a Trianoni-béke-
diktátumot, amely országunk két-
harmadát és lakosságának jó felét 
elcsatolta. A II. világháborút kö-

vető második Trianon még súlyo-
sabb terheket tett a magyarságra, 
mivel nem volt elég az a hatal-
mas hadisarc, amelyet Magyar-
országra kiróttak a „győztesek”. 
A Felvidéki magyarok tízezreit 
Szudéta-területekre deportálták 
rabszolgamunkára. Az értelmi-
ségiek ezreit, tanítókat, papokat 
kiutasították Csehszlovákiából. 
További 13o ezer magyart „lakos-
ságcsere” ürügyén kitelepítettek 
Magyarországra a ma is érvényben 
lévő Benesi-dekrétumok alapján. 
Így került a Szőgyénből elűzött 
135 családból 53 család Tarján-
ba, 1948-ban köztük mi is. Ekkor 
másfél éves voltam. A magyarságot 
sújtó kollektív bűnösséget kimondó 
„Dekrétum”szerint háborús bűnös 
vagyok a mai napig. A túlnyomóan 
német nyelvű faluban nagynéném 
nem akarta hónapokig kibontani a 
telepítő ládákat, abban bízott, mint 
akkor sokan, hogy úgyis visznek 
haza minket hamarosan. A gútai-
aktól hallottam, akikkel nyolc éve 
baráti kapcsolatban állunk, hogy a 
Medgyesegyházára telepített gúta-
iak a halottaikat vastag akác-ko-
porsóba temették, hogy ha újra 
hazamehetnek, az őseiket is vissza 
tudják vinni magukkal a szülőföld-
jükre. Az első 8 osztályt Tarjánban 
végeztem, ahol a szintén kitelepített 
Drobnyi József tanító úr is oktatott, 
aki Szőgyénben anyámat tanította 
harmadikban. Tarjánban eleinte 
tartózkodóan viselkedett a helyi 
lakosság, de lassan összeszoktunk, 
mivel egymásra voltunk utalva. 
A kitelepítettek a gazdálkodáshoz 
jobban el voltak látva gépekkel, 
mint a helyi lakosság. A legtöbb 
család rendelkezett kukorica-mor-
zsolóval, szecskavágóval, vetőgép-
pel, termény-mázsával… A padlás 

lesöprés és a TSZ-be kényszerítés 
létbizonytalanságot eredménye-
zett. A gazda miután bevitte lova-
it a közösbe, pár nap múlva, mint 
virslit látta azokat viszont a váro-
si üzletek polcain. Az életösztön 
azért megmaradt az emberekben. 
Akinek módja volt, az a városban 
épített magának házat. Mi is ház-
helyet vettünk anyámmal Tatán, 
ahol 1968-ban, a „Prágai–tavasz” 
leverésének napjaiban kezdtünk 
építkezni. Jelenleg is itt lakom fele-
ségemmel. Városunkban legalább 
45 család épített magának otthont, 
akiknek vannak szőgyéni gyökerei. 
Közülünk sokan tovább tanultak 
és különböző felsőfokú képesítést 
szereztek. Álljon itt pár név, akik-
ről tudok, a teljesség igénye nélkül: 
Dr. Sámson László orvos, Dr. Jónás 
Béla jogász, Sámson Márton, Du-
kony Endre, Jónás Béla és Stégmár 
Dénes mezőgazdász, Nágel Béla, 
Mánya Gyula mérnök, Hóz Erzsé-
bet közgazdász, Király Mária épí-
tész, Hóz Mária, Jónás Erzsébet és 
jómagam, tanár. A Sárai - testvérek 
és Kontermann Ilonka fia sikeres 
vállalkozók lettek. A szőgyéni ve-
zetőség részéről nagy megtisztelte-
tés ért 2016-ban, amikor felkértek 
szólni a Pató Pál-napok alkalmá-
val. Hasonló megtiszteltetés volt 
részemre, hogy tavaly itt Szőgyén-
ben március 15-i ünnepségen én 
mondhattam a Görgeyt méltató 
ünnepi beszédet. Nagyon köszönöm 
azt a megtisztelő figyelmet, amely-
ben a község vezetése két alkalom-
mal is részesített: Szőgyén Község 
Díja valamint Szőgyén Díszpolgá-
ra kitüntetésben.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretném röviden bemutatni 1960-
ban alakult klubunkat, amely 60 

éve folyamatosan működő nyugdí-
jas egyesület. Taglétszámunk a ta-
valyi évben 245 fő volt, ennek 4/5-e 
hölgy, egyötöde férfi. Klubunkból 
1970-ben kivált egy csoport és új 
klubot alapított, Honvéd Bajtársi 
Klub néven. Lelkes klubtagjaink 
dalköre fellépéseivel színesíti ün-
nepségeinket. Július és augusztus 
kivételével minden hétfőn tart-
juk összejöveteleinket, amelyeket 
igyekszünk tartalommal megtölte-
ni. Ez alkalmak programjai között 
irodalmi, történelmi, művészeti, 
egészségügyi, bűnmegelőzési is-
mereterjesztő előadások, és útifilm 
vetítések szerepelnek.  Megem-
lékezünk nemzeti ünnepeinkről, 
a nőnapról, az anyák-napjáról. 
Férfitársainkat Szent Ivó napján 
köszöntjük. Szent Orbán–napján 
a szőlők védőszentje ünnepén az 
Újhegyben álló szobornál tartott 
ünnepség rendszeres fellépője 
klubunk dalköre. Hagyomány a 
klubunkban, hogy karácsony és 
húsvét előtt a történelmi egyhá-
zak egy-egy lelkészét hívjuk meg 
előadónak, aki méltatja az ünnep 
jelentőségét, ráhangol az ünnepre. 
Népszerűek az évi öt alkalommal 
szervezett zenés-táncos délutánok. 
Az évi több alkalommal meghirde-
tett egynapos kirándulásokra rend-
szeres a túljelentkezés. A történelmi 

Magyarország épített és természeti 
örökségeinek megtekintésére 3-4 
napos kulturális kirándulásokat 
szerveztünk, amelynek keretében 
jártunk Dél-Csehországban, Prá-
gában, Krakkóban, Dél-Erdélyben, 
Felvidéken és az Erdélyi-részeken. 
Az idén Morvaországba terveztünk 
kirándulást, de a korona-vírus jár-
vány ezt megakadályozta. Kárpót-
lásul augusztusban Zemplén és 
Szabolcs tájaival ismerkedünk. Évi 
közgyűlésünkön klubunk öttagú ve-
zetősége beszámol az elmúlt évben 
végzett munkáról és ismerteti a kö-
vetkező év terveit.
Mivel Szőgyénből származom, 
ezért szorgalmaztam, hogy amíg 
én vagyok az elnök, kössünk baráti 
együttműködési szerződést szülő-
falum klubjával. Nagyon örülök, 
hogy javaslatom értő fülekre talált. 
Bízom benne, hogy tagságunk ta-
lálkozóin igaz barátságok fognak 
kialakulni.
Köszönöm a Polgármester Urak 
támogatását, a Klubelnök Úr köz-
reműködését és kívánok Mindnyá-
juknak és minden szőgyéninek sok 
örömet és nagyon jó egészséget to-
vábbi életéhez.
Nemzet imádságunkkal zárom be-
szédemet. „Isten áldd meg a ma-
gyart.”Köszönöm figyelmüket.

Kun Imre klubelnök  

A tatai és a szőgyéni nyugdíjas klubok leköszönő elnökei írtak alá testvérszervezeti megállapodást Szőgyénben

Óvodavezetői értekezletre gyűl-
tek össze a tatai intézményveze-
tők július 9-én a Városháza Mar-
tyn-termében.
Michl József polgármester év 
közben rendszeresen összehívja 
városunk óvodáinak és bölcső-
déinek vezetőit, hogy személyes 
szakmai találkozókon egyeztes-
senek az intézmények aktuális 
feladatairól, a fejlesztési lehető-
ségekről, tervekről.

A júliusi megbeszélés fő témája 
az OVPED nevű, óvodai admi-
nisztrációt, azon belül pedig a 
gyermekek fejlesztési terveinek 
elkészítését megkönnyítő online 
rendszer bevezetésének lehető-
sége volt. Az online rendszer a 
Debreceni Egyetem oktató taná-
rainak illetve Gyakorló Óvodája 
kollégáinak együttműködésében, 
a vezető módszertani óvodape-
dagógusok gyakorlati útmutatá-

sait alapul véve készült el. Célja 
többek között az adminisztráci-
ós feladatok megkönnyítése, az 
átláthatóság megteremtése, a 
gyermekek egyéni-csoportos fej-
lesztési terveinek elkészítése és 
a gyermekre szabott játéktevé-
kenységek ajánlása.
Szijjné Mokánszki Natália, a Ta-
tai Bartók Béla Óvoda vezetője 
az értekezleten elmondta: - a jár-
vány időszakában, az online-ovi 

rendszer működtetése közben a 
gyakorlatban is kiderült, hogy 
van helye az online térnek az 
óvodák működtetésében. Ekkor 
találtak rá az OVPED rendszerre, 
amely lefedi az óvodai élet teljes 
szakmai dokumentációját, és a 
kisgyermekek egyéni fejlődésé-
ből indul ki. Az óvodákban jelen-
leg külön dokumentációk készül-
nek, melyeket aztán rendszerbe 
foglalnak és elkészítik a képes-

ségfejlesztési terveket. A prog-
ram ezt a munkát könnyíti meg, 
hiszen képes összekapcsolni és 
rendszerezni a dokumentáció-
kat, adatokat, így segíti az egyéni 
fejlesztési tervek összeállítását, 
vagy akár egy egész csoport ne-
velési tervének elkészítését.
A júliusi találkozón az óvodave-
zetők az OVPED rendszer tatai 
bevezetésének lehetőségeiről, 
előnyeiről egyeztettek.         - áá -

Online adminisztrációs rendszer lehetőségéről egyeztettek a tatai óvodavezetők

Fotó: Domokos Attila
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Kedves Klubtársak!
Az alábbiakban a Pozsonyi-csa-
táról emlékezünk meg, amely 
907. július 4-én zajlott le Pozsony 
környékén. Ez volt a honfoglalást 
befejező, a magyarság egyik leg-
dicsőbb csatája.
Az avarok, akiket a magyarok a 
Kárpát-medencében találtak, bé-
késen beolvadtak a magyar né-
pességbe. A Morva-fejedelemség 
lakói részben behódoltak, részben 
elmenekültek. A magyarságnak 
egyetlen riválisa, a Magyar Nagy-
fejedelemséget létében fenyegető, 
óriási hatalmi erővel rendelkező 
Keleti Frank Királyság maradt.
Előzmények:
895-től 907-ig kilenc hadjárat-
ban alakította ki a magyarság 
a gyepű-rendszeren alapuló or-
szágunkat. A gyepű-rendszer az 
ország határain, védőárkokkal 
megerősített, szinte árjárhatat-
lan lakatlan terület volt. Ha ide 
az ellenségnek sikerült betörnie, 

könnyűszerrel visszaverték a be-
hatolókat.
900-ban a magyarok végleg el-
foglalva a Dunántúl területét, el-
jutottak Linzig. Az új országhatár 
a Fischa-folyó lett.
906-ra a Délvidéket és a Drá-
va-Száva közét is elfoglalták a 
honfoglaló magyar seregek Ár-
pád-fejedelem vezetésével.
902-906 között Északon felszá-
molták a Morva-fejedelemséget 
és elszakították a Keleti Frank Ki-
rályságtól. Ennek következtében a 
németek létükben fenyegetve érez-
ték magukat, ezért döntő csapást 
kívántak mérni a magyarságra.
904-ben Árpád társ-uralkodóját, 
Kurszánt béketárgyalásra hívták 
Altenburgba, ahol a bajorok orvul 
megölték.
IV. Lajos, a még gyermek csá-
szár-utód számára, tanácsadói 
megelőző háborút javasoltak. 
EzértIV. Lajos elrendelte, hogy 
„a magyarok kiirtassanak”.A 

Pozsonyi-csata döntő ütközete 
907. július 4-7-ig zajlott, ahol a 
bajor sereg százezer, a magyar 
sereg negyvenezer fővel vett részt. 
A frank Lajos-király 907. júni-
us 17-én három irányban indult 
meg seregeivel Ennsburgból. Li-
pót-herceg bajor határőr-gróf a 
bal parton, Ditmár Salzburgi-ér-
sek a jobb parton,
Sieghard bajor-herceg a Dunán 
hajóhaddal közeledett, amelyről 
a sereg ellátását biztosították. 
A páncélos, lassan mozgó gya-
logság nagy részét is a hajókon 
szállították a harctérre. A németek 
célja az volt, hogy a seregeik egy-
szerre érjenek Pozsony alá. Árpád 
gyepű-őrzői időben értesültek a 
hadi előkészületekről és a hajó-
had felszereltségéről is, így a ma-
gyar seregek felkészülve várták a 
támadókat.
Árpád fiai, a 43 éves Tarhos, a 41 
éves Üllő és a 35 éves Jutas vezet-
ték a hadosztályokat.

Árpád célja az volt, hogy meg-
akadályozza a számbeli fölényben 
lévő ellenség egyesülését.
A magyarok 907.június 26-án vet-
ték fel a nyílt harcot Ditmár érsek 
seregével. A sereg nagy része, az 
érsek, Ottó és Zakariás püspök is 
elesett a harcokban.
907.július 3-án Árpád a Déli-se-
reget körülzárta és felőrölte. A 
menekülőket is üldözőbe vették.
Július 4-én, a száz hajóból és tíz-
ezer katonából álló flottát teljesen 
megsemmisítették, minden hajót 
felgyújtottak. A fővezér Sieghard 
csak néhányadmagával tudott el-
menekülni, hírmondónak.
Ezt követően a magyarok átúsz-
tatva seregüket a Dunán, a Li-
pót-herceg által vezetett Pozsonyt 
körülzáró ötvenezer fős sereget 
is megsemmisítették. A csatában 
a lovagok mellett,29 főnemest is 
vesztett a német sereg. A menekü-
lőket üldöző magyarok Ennsburg 
várát felégették és a frank-király 

tartalékseregét is szétverték.
Árpád-fejedelem és két nagyobb 
fia is elveszett a csaták során, de 
a bajorok vesztesége akkora volt, 
hogy csak 123 év múlva: 1030-
ban mertek újból támadást indíta-
ni a Magyar Királyság ellen.
Ettől kezdve hazánk területe ma-
gában foglalta az „Ost-Mar-
kot”, a mai Alsó-Ausztriát is, az 
Enns-folyó lett az országhatár. 
A magyar népmesékben szereplő 
Óperenciás-tenger az Ober-Enns 
szóösszetételből származik, amely 
az Enns-folyó feletti területet je-
lenti. Tankönyveinkben a mai 
napig nem szerepel a Pozsonyi 
csata. A csata 1111. évfordulójára 
egy új technikának köszönhetően 
elkészült animációs film megte-
kintésével emlékezzünk a magyar-
ság első „honvédő háborújára”.
A filmben feltűnő szokatlanul sok 
fehér lovas, akik az egyes csapa-
tok vezetői voltak.    
            Kun Imre klubelnök

Old lake 
man

A Covid 19 járvány miatt az Operatív 
Törzs  és a kormány intézkedéseit  figye-
lembe véve 100 nap után újból találkozott  
Egyesületünk  elnöksége és az össze-
kötők, jelen voltak az Őszirózsa Dalkör 
tagjai és karmestere is  Tatán, a Magyary 
Zoltán Művelődési Központban
A megbeszélés kezdetén az elnök meg-
köszönte az összekötőknek  a folyamatos 
érdeklődést, az egyedül élők segítését, 
majd tájékoztatta a jelenlévőket.
Az Őszirózsa Dalkör tagjai döntöttek, 11 
év után is szeretnének együtt énekelni, 
ebben kérték az Elnökség támogatását.
A  megbeszélés kiemelt feladata volt, a 
2020. március 26-án a koronavírus mi-
att elmaradt 50 éves Jubileumi és az 
éves  közgyűléssel kapcsolatos feladatok 
egyeztetése.
2020. szeptember 10-én, 14 órától ke-
rül sor az 50 éves ünnepi, majd  az éves 
közgyűlésre,amelyre szeretettel várjuk a 
vendégeket is, az új meghívók készülnek, 
2020 augusztusában eljuttatjuk  minden-
kinek.
A nyári  tervezett, egyeztetett progra-
munk  még:

2020. július 23-án, csütörtökön találko-
zunk  Róth Balázs századossal és Gujó 
Péter törzszászlóssal, akik 2019-ben kép-
viselték hazánkat Kinában a katonaspor-
tolók versenyén,és eredményesen szere-
peltek. Köszönjük, hogy meghívásunkat 
elfogadták, és segítették a tatai Triatlon 
verseny előkészítését és megszervezését.
Itt egyeztetjük az élménybeszámolót 
követően a balatonkenesei augusztu-
si kirándulásunk Generációk, unokák 
és nagyszülők a magyar tenger partján 
programját, amit az idén a Bajtársi Egye-
sületek Országos Szövetsége  által kiírt 
pályázaton  kaptunk meg.
Részt veszünk a Szent Kristóf  napi ren-
dezvényen 2020. július 23-án, csütörtö-
kön délelőtt  a tatai laktanyában meghívás 
alapján, ahol a harckocsizó katonák min-
den évben megemlékeznek  a harckocsi-
zók védőszentjéről, itt a hagyományőrzés 
a katonai generációk találkozása is erősíti 
tovább együttműködésünket.

 Sárközi József nyá ezredes 
a tatai Honvéd Bajtársi Klub elnöke

A Honvéd Bajtársi Klub folytatja

Az Old Lake Man képekben

A Pozsonyi-csata emlékezete

Fotók: Domokos Attila
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Kerékpáros korlátozást vezettek 
be  a tóparton, amelyet korlátozó 
táblák kihelyezésével is megerősí-
tettek. A biciklisek a jövőben nem 
használhatják a sétány egy részét 
a hétvégéken. Mürkl Levente kör-
nyezetvédelmi és városüzemelte-
tési irodavezető elmondása szerint 
azért volt szükség a korlátozás 
bevezetésére, mert a tópart túl-
zsúfolt, és erre mindenféleképpen 
megoldást kellett találni.
– Az Öreg-tó legnépszerűbb ré-
sze nagyjából az Építők parkjától 
a várig tartó szakasz. Ezeken a 
részeken már nagyon túlterhelt a 

használat: gyaloglók, futók, seg- 
way-ezők, biciklisek, görkorcso-
lyázók, babakocsival vagy kutyá-
val sétálók népesítik be a tóparti 
sétányt, főleg hétvégén. Ez az ál-
lapot tarthatatlan volt, így tenni 
kellett valamit ennek szabályozá-
sára – magyarázta Mürkl Levente, 
majd hozzátette, hogy megoldan-
dó feladat volt például a kisvonat 
kérdése is. Az önkormányzat vé-
gül úgy döntött, hogy a Vágóhíd-
tól egészen a Fáklya utcáig  tartó 
tóparti szakaszt lezárja a biciklisek 
előtt szombaton és vasárnap. Az 
érintett szakaszt ugyanis a tópart-
tal párhuzamosan futó Vértessző-
lősi úti kerékpárúton is megtehetik 

a biciklisek, így kisebb terhelést 
kap a tópart hétvégén.
– Ebben az időszakban megkérjük 
a bicikliseket, hogy ne ezt a sza-
kaszt használják, hanem menje-
nek ki a jól kiépített kerékpárútra, 
hiszen onnan is könnyen megkö-
zelíthetők a turisztikai és vendég-
látóipari egységek, csakúgy, mint 
a tópartról. Ráadásul a kerékpá-
rosok sokkal intenzívebben és 
gyorsabban tudnak haladni a bi-
cikli úton – magyarázta az iroda-
vezető, majd hozzáfűzte, hogy a 
tópart továbbra is megkerülhető 
ezekkel a feltételekkel, a tó má-
sik oldalán pedig továbbra is lehet 
kerékpározni. Az önkormányzat 

a napokban egyeztetéseket foly-
tatott a kisvasút üzemeltetőivel, 
így a június 1. és augusztus 31. 
közötti időszakban a hétvégéken 
a dottó sem közlekedik a tóparti 
sétányon.
A napokban kikerülnek a térképes 
tájékoztató táblák is, így egyér-
telmű lesz minden kerékpáros 
számára, hogy merre kell kerülni 
a tópartot. A későbbiekben bünte-
tést is kiszabhatnak a szabálysér-
tőkre.          -pv-
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Strandröplabda
július 31-augusztus 2.
(péntek-vasárnap)
Strandröplabda Országos 
Bajnokság 1. forduló
helyszín: Építők parkja

Szabadidősport
augusztus 1. (szombat)
11.00 
Tatai Minimaraton
Versenyközpont: 
Művelődési Központ

Negyedik éve rendezi meg a 
FOOTOUR SE az OLD LAKE 
MAN Triatlonversenyt. Idén a 
Rövidtávú Magyar Bajnokságra 
és a Középtávú  versenyre gyü-
lekeztek a résztvevők. Szomba-
ton kimondottan kellemes idő 
fogadta a mezőnyt. A verseny-
zőkre 1.5 km úszás, 40 km ke-
rékpározás és 10 km futás várt. 
A sok induló miatt a rajtot két 
részletben kellett ellőni, így 
kicsit könnyebben kezdhettek 
tempózni az Öreg-tóban a spor-
tolók. Gyorsan kialakult egy 
élboly, majd hosszan elnyúlt a 
mezőny a Kajakház és a Kastély 
tér között. Az úszás után nagyon 
gyors öltözés és következhetett 
a kerékpár, amelyen Tata-Kocs 
útvonalon kellett tekerni. Fal-
dum Gábor már az úszás után is 
az élen állt és ez így volt a 40 
km után is. Elsőként vághatott 
neki a futásnak. Az Öreg tó ár-
nyasabb oldalán futottak a részt-
vevők, de frissítők voltak az út-
vonalon. Végül beigazolódott a 
papírforma, győzött az olimpiai 

20. helyezett Faldum. A célban 
fáradtan, de boldogan mondta, 
hogy amit eltervezett az bejött 
és örült az 1:52,29-es időered-
ménynek is. A nők versenyében 
végig vezetve futott be elsőként 
Bragmayer Zsanett, akit a szak-
ma is esélyesnek tartott. Ahogy 
elmondta jól sikerült az úszás, a 
kerékpárban azt beszélték meg 
az edzőjével, hogy az elején na-
gyon meg kell nyomni, a futás-
ra meg ami erő marad azt bele 
kell tenni. Másodikként a már 
közép-és hosszútávon is bajnoki 
címmel büszkélkedő Zelinka Il-
dikó ért be.
Vasárnap korán kellett kelni a 
mezőnynek, hiszen fél 10-kor 
már úszni kellett. Az idő hason-
lóan kellemes volt mint szom-
baton. Ez jól jött az indulóknak, 
hiszen 1.9km úszás, 90 km ke-
rékpározás és 21 km futás várt 
rájuk.  Az úszás után négyen 
szinte egyszerre jöttek ki a víz-
ből és pattanhattak a kerékpárok-
ra. Ez a szám Hankó Dávidnak 
sikerült a legjobban, aki közel 10 

perces előnyt szerzett. A futás-
ban is fantasztikusan teljesített 
és majdnem 20 percet vert rá a 
második helyezettre és futott be 
elsőként a célba. Időeredményét 
meghallva maga is meglepődött 
(3:54,30) de nagyon örült az 
egyéni csúcsnak ami egyúttal a 
versenycsúcs is. A hölgyeknél 
sokáig vezetett Weinhardt Anna, 
de futásban a szlovák Nikola 
Corbova fokozatosan került a 
közelébe és végül nemzetközi 
siker született,míg Anna lett az 
ezüstérmes. Vasárnap délután 
megérkezett a szokásos eső is, 
de most csak egy futó zápor lett 
belőle. A díjak átadásánál Mi-
chl József Tata és Simon Lász-
ló Kocs polgármestere valamint 
Lőrincz Kata a Magyar Triatlon 
Szövetség főtitkára közreműkö-
dött.
A verseny végén Roth Balázs 
versenyigazgató megköszönte 
a segítők, támogatók munkáját, 
akik nélkül nem jöhetett volna 
létre ez a hétvégi triatlon „ün-
nep”.            -ta-

Egy törvény rendelkezik arról, hogy 
a tízezres lakosságszámnál nagyobb 
települések kötelesek 4 évenként 
sportkoncepciót készíteni. Tata Vá-
ros önkormányzata július 8-i ülésén 
tárgyalta meg a 2020-2023-as idő-
szakra vonatkozó, sporttal kapcsola-
tos terveket. Egy koncepció feladata 
a stratégia meghatározása, de hely-
zetelemzést is tartalmaz, hiszen így 
lehet látni honnan hova lehet eljutni. 
A jelen helyzetet tekintve erőssége 
a városi sportéletnek az egyesületek  
(31) és az igazolt versenyzők szá-
ma (2018-as adat 4391 fő). Komoly 
fejlesztések történtek a sportlétesít-
mények számát illetően, de a régiek 
közül is több felújításra került. Óri-
ási előrelépés volt a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnok felépítése, de 
jelentős segítség a REFI új sport-

csarnoka is. A Kőkúti  iskola valósá-
gos sportparadicsom, akár a fedett, 
akár a szabadtéri létesítményeket 
tekintjük. Az önkormányzat ösztön-
díjjal segíti a kiemelkedő sportmun-
kát végző válogatott sportolókat. A 
városban megrendezett sok sporte-
semény azt bizonyítja, akár résztve-
vőkként, akár nézőként igény van a 
színvonalas rendezvényekre. Gyen-
geség a sportfinanszírozás kérdése, 
hiszen az önkormányzat lehetőségei 
évek óta behatároltak –öt sportszer-
vezet kap támogatást, de pályázati 
rendszer is működik-  de a társadal-
mi szerepvállalás a szponzorációban 
még bővíthető lenne. A fogyatékkal 
élők számára sportolási lehetőséget 
biztosító sportszervezetek száma 
kevés. Tulajdonképpen az ÁHI Jóga 
SE az egyetlen aki a városban ilyen 

jellegű munkát végez. Míg az ál-
talános iskolások zöme igazoltan 
sportol, ez kevésbé mondható el a 
középfokon tanulókról.
A sportkoncepcióban megfogalma-
zódik az élsport (versenysport) és 
a szabadidősport egysége. Fontos, 
hogy a városban legyenek olyan 
sportágak amelyekben az orszá-
gos bajnokságok különböző osz-
tályaiban szerepelnek egyesületek, 
szakosztályok. A Közgyűlésen fel-
vetődött az is hogy ki vagy mi ha-
tározhatja meg azt, hogy lehessen 
legmagasabb osztályban szereplő 
csapat is?! Szakmailag persze ért-
hető ha mindenki folyamatosan 
előbbre akar kerülni, de nagyon 
sok egyéb körülményt is (pl. lé-
tesítmény, pénzügyi helyzet, stb.) 
figyelembe kell venni. A szaba-

didősportban a városi sportrendez-
vények megfelelő keretet adnak a 
sportolni szeretőknek, akaróknak. 
A Tó-futások, túranapok résztve-
vői a bizonyítékai annak, hogy 
sokan sportolnak a városban. De 
a legnagyobb siker talán az, hogy 
szinte nincs olyan nap amikor ne 
találkoznánk futókkal, sétálókkal, 
kerékpározókkal a tó partokon. 
A sportkoncepció tartalmazza azo-
kat a célokat amelyeknek a megva-
lósítására a 2020-2023-as időszak-
ban törekedni kell.
- folytatni kell a hagyományos sza-
badidősport rendezvények szerve-
zését
- fejleszteni szükséges a kerékpárút 
hálózatot
- támogatni kell a fogyatékkal élők 
sportolását

- lakóközösségi sportolási lehető-
ségek kialakítása
- propaganda a sporttal összefüggő 
negatív jelenségek ellen( dopping, 
nézőtéri erőszak)
- a TAO-s sportágak szakmai célja-
inak egyeztetése
A Közgyűlésen többen is hozzá-
szóltak és abban egyetértettek, 
hogy igen sokszínű a város spor-
télete. A koncepcióban megfogal-
mazott célokat elfogadhatónak 
tartották, de hozzátették hogy az 
évenként készülő Intézkedési terv-
ben konkretizálni kell az aktuá-
lis feladatokat. Egyébként sokan 
mondták el észrevételeiket mint a 
legutóbbi sportkoncepció tárgyalá-
sánál ami azt is bizonyítja, hogy a 
képviselők a sportot is fontos terü-
letnek érzik.                  Tompa Andor

Két-három hónappal ezelőtt nem-
igen gondoltuk volna hogy au-
gusztus 1-én megrendezésre kerül 
a Tatai Minimaraton utcai futó-
verseny. Aztán május elején ami-
kor enyhült a koronavírus okozta 
veszélyhelyzet már szóba jöhetett 
a sportrendezvények megtartása 
is. Egyeztetések következtek és 
ezeknek a végén született meg a 
döntés: lehet Minimaraton. Az 
Önkormányzat és a FOOTOUR 
SE közös szervezésében tehát ez-
úttal is neki lehet vágni a város út-
jainak. Augusztus első szombat-
ján délelőtt 11.00-kor megszólal a 
rajtot jelző duda. Előtte azért van 
még néhány elvégzendő feladat. 
Aki indulni szeretne annak –lehe-
tőleg előzetesen- neveznie kell. A 
tata.hu/ minimaraton_regisztracio 
címen találja a felületet amit érte-
lemszerűen kitöltve leadhatja ne-
vezését. A nevezési díjat a rajtcso-
mag felvételekor kell megfizetni. 
Erre július 31-én (pénteken) 15.00 
– 20.00 és auguszus 1-én (szom-
baton) 8.00 – 10.15 között adódik 
lehetőség. Ezúttal is egyéniben 
és váltóban lehet indulni. Arra 
is van lehetőség, hogy az egyé-
ni induló egy váltó első embere-
ként szerepeljen. A verseny előtt 
folyamatosan hangzanak majd el 

információk, ezekkel a szervezők 
igyekeznek mindenre felhívni az 
indulók figyelmét. Mindenki saját 
felelősségére indul, de a szerve-
zők a frissítő állomásokkal és a 
célban különböző, az energia-
veszteséget pótolandó szerekkel, 
innivalókkal segítik a futókat. 
Természetesen, ahogy egy a  vá-
ros útjain zajló rendezvény esetén 
lenni szokott időszakos útlezárá-
sokra számítani kell. Augusztus 
1-én 6.00 – 14.00 között lezárásra 
kerül a Váralja utca a Hajdú utca 
és a Bartók Béla u. felől. Ezen a 
napon délelőtt 11.00-14.00 kö-
zött Időszakosan a Tatai Mini-
maraton  útvonalán korlátozások 
várhatóak, a rendőrség biztosítja 
az útvonalat.  A verseny az aláb-
bi útvonalon zajlik: Művelődési 
Központ (Váralja utca)-Május 
1 út-Komáromi út-Kossuth tér- 
Rákóczi utca-Hősök tere- Hajdú 
utca- Alkotmány utca-Tópart ut-
ca-Kodály tér- Malom utca-Haty-
tyúliget utca-Damjanich út- Pe-
tőfi S. út-Agostyáni út- Bartók 
B. utca-Váralja út-Művelődési 
Központ. Várhatón 13.00 után 
mindenki célba érkezik, ekkor 
kerül sor a tombolasorsolásra. Az 
eredményhirdetés ezúttal a Vár-
ban lesz 14.00-kor.                 -ta-

Koncepció a sportról

MinimaratonVersenycsúcs az OLD LAKE-en

Bővebb információk:

www.tataiac.hu                 

Fotó: Domokos Attila

Illusztráció: Domokos Attila
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