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A Don-urivi áttörés 78. évfordulója 
alkalmából rendeztek megemléke-
zést és koszorúzást Tatán, a Ma-
gyary Zoltán Művelődési Központ 
melletti II. világháborús emlékmű-
nél január 12-én.
1943. január 12-én indult meg a 
doni áttörés, a II. világháború egyik 
legnagyobb  áldozatot követelő csa-
tája. A háborúban a Magyar Királyi 
Honvédség vesztesége többszáz-
ezres, ebből a tatai 3/2 zászlóalj 
vesztesége több mint 1000 katona 
volt. 1942-ben a német hadveze-
tés nyomására Magyarország egy 

kétszázezer főből álló hadsereget 
irányított a keleti frontra a már 
kint lévő alakulatokon felül, moz-
gósítva a II. Magyar Hadsereget 
vitéz Jány Gusztáv vezérezredes 
parancsnoksága alatt. A tatai zász-
lóalj a 3. gyalogezred kötelékében 
1942. november 4- én rakodott 
vonatra, két hetes szállítást köve-
tően Kurszk környékén rakodott ki, 
majd 200 km gyalogmenettel érték 
el kijelölt helyüket a doni védőál-
lásban. 1943. január 12- én Urivnál 
az orosz sereg sokszoros túlerővel 
áttörte a II. hadsereg arcvonalát. 

Január 15-ig a zászlóalj tartotta ál-
lásait a Don mellett, majd kivonták 
és tehergépkocsin délre, Kocsatov-
kára vitték őket. Ezt követően a pa-
rancs szerint Roszocski községbe 
meneteltek és támadást indítottak 
a Jabloncsoje községet védő szov-
jet erők ellen. A támadásra reagál-
va egy túlerőben lévő gyalogság 
indult ellentámadásra. A zászlóalj 
egységeit visszaszorították, tűz alá 
vették, a visszavert egységet körül-
zárták, s nagy részét megsemmi-
sítették vagy fogságba ejtették. A 
harcok során csak egy 50 főnyi cso-

portnak sikerült 19-én hajnalban 
Polgár Sándor főhadnagy parancs-
noksága alatt Kocsatovkára visz-
szavonulnia. Onnan a megmaradt 
emberekkel április végére érkeztek 
Ovrucsra, ahonnan Komáromba 
vitték a túlélőket, s végül május 21- 
én, 72 fővel érkeztek Tatára.
1943. január 12. és 14. között a II. 
Magyar Hadsereg sorsa megpecsé-
telődött, néhány hét leforgása alatt 
több tízezer magyar katona vesz-
tette életét, vagy esett fogságba a 
doni katasztrófában. A Don mellől 
akkor alig 60000 ezer katona tudott 
hazatérni, az elesettek többsége ma 
is idegen földben nyugszik.
A tatai megemlékezésen Sárközy 
József nyugalmazott ezredes, az 
eseményt szervező Honvéd Baj-
társi Klub elnöke mondott köszön-
tőt, majd Orbán Viktor őrnagy 
idézte fel a doni áttörés eseményeit, 
körülményeit. Orbán Viktor beszé-
de végén hangsúlyozta: - Elmond-
hatjuk, hogy a Don partján elesett 
katonabajtársaink minden hátrál-
tató körülmény és viszontagság 
ellenére példát mutattak helytállás-
ból, bátorságból, az önfeláldozásig 
terjedő bajtársiasságból. Nekünk, 
a mai kor katonáinak pedig nincs 
más dolgunk, mint az elődeinktől 
kapott lángot tovább táplálni hittel, 
becsülettel.
A megemlékezésen Markovics Mi-
lán Mór százados, tábori lelkész 
mondott imát a doni hősökért és 
áldozatokért.             Ábrahám Ágnes

„1942. szeptember végével lehar-
colt, létszám és anyag tekintetében 
erősen megfogyatkozott, önbizal-
mában legalábbis megrendült ma-
gyar hadsereg állt a Don partján, 
vele szemben már minden vonat-
kozásban fölényes ellenfél. Mind 
ez ideig elmaradtak azok a kiegé-
szítések, amelyeket induláskor 
kilátásba helyeztek, és az eddigi 
események során nélkülözhetetlen-
nek is bizonyultak. A doni magyar 
hadsereg mindinkább úgy érezte, 
hogy otthon már „leírták”. A tél 
küszöbén áll, de az ehhez szüksé-
ges segítségből eddig semmit nem 
látott. Mindenki a váltást várja.” 
Tájékoztatnak minket Lajtos Ár-
pád, a hadsereg vezérkari tisztjé-
nek szavai. 
Ekkorra a németek már minden 
erőforrásukat Sztálingrádra ösz-
szpontosították, így a hadsereg 

ellátása egyre hiányosabbá vált, a 
veszteségeket nem pótolták.
Védelmi állások kiépítésébe kezd-
tek, ami az anyagi erőforrások 
hiánya miatt vontatottan haladt. 
A felszerelés, ruházat elhasználó-
dott, a legénységet demoralizálta 
az arcvonalban felváltás nélkül 
töltött hosszú idő.
A védendő arcvonal hossza jóval 
meghaladta a hadsereg létszáma 
által indokoltat. Az ekkorra már 
jelentősen meggyengült hadsereg-
nek mintegy 200 km-nyi frontot 
kellett védenie, amelyen két erős 
szovjet hídfő is volt. 
Ennek következtében a kiépült 
magyar védővonal papírvékony, 
tartalékok, mélység nélkül (több 
szakaszon a védelem helyett gya-
korlatilag csak folyammegfigyelést 
sikerült megvalósítani). Hiányoz-
tak az eredményes védekezéshez 

szükséges (elsősorban páncéltörő) 
fegyverek. A védővonal gyengesé-
ge azonban nem írható kizárólag 
a rossz felszereltség számlájára: 
ilyen hosszú arcvonal merev védel-
me ekkora létszámú hadsereggel 
még jól felszerelt csapatok esetén 
is irreális lett volna. A védelem 
azon a feltételezésen alapult, hogy 
a szovjet erőket leköti a Sztáling-
rádi csata, és nem lesznek képesek 
támadó hadműveletekre.
A németek minden meglévő szál-
lítási kapacitást Sztálingrád ellá-
tására vetettek be, így a magyar 
hadsereghez szinte semmi nem 
érkezett. A hadseregcsoport nem 
tudott elegendő mennyiségű takar-
mányt szállítani, ezért már szep-
tember végén kénytelen volt a lóál-
lomány nagy részét a front mögött 
150-200 km-re található ún. „lóte-
leltető állomásokra” visszavonni. 
Ennek következtében gyakorlatilag 
megbénult belső ellátóhálózata. 
Az ellátási problémák oka tehát 
kettős volt: egyrészt a hadsereg 
nem kapta meg a korábban be-
ígért hadfelszereléseket a néme-
tektől, továbbá az anyaországból 
kiszállítandó készletek kijuttatása 
a túlterhelt vasútvonalak miatt is 
lassan történt. Ugyanakkor élelmi-
szer, fűtő- és építőanyag bőségesen 
volt a hadsereg ellátó körzetében, 

azonban a belső ellátóhálózat 
problémái miatt nem tudták azt a 
harcoló csapatoknak kijuttatni. 
Sok katona, aki a front mögött járt 
és látta a teli raktárakat, de nem 
ismerte az ellátóhálózat problémá-
it, felháborodott. Gyorsan terjed-
tek a pletykák a vezetés alkalmat-
lanságáról, szervezetlenségről, 
korrupcióról, ami hozzájárult a 
morál további romlásához. 
Ezzel egy időben a szembenálló 
szovjet csapatok minőségében és 
felszereltségében jelentős javulás 
volt megfigyelhető: a fogságba 
esett szovjet katonáknál amerikai 
húskonzervet, vadonatúj fegyvere-
ket és egyenruhát találtak. Egyre 
aktívabbá vált a szovjet tüzérség is.
Az orosz tél beköszöntével a hiá-
nyosságok egyre súlyosabb prob-
lémákat okoztak. A téli felszerelés 
hiánya miatt sok volt a fagysérült, 
a hiányos táplálkozás és fűtés tö-
meges megbetegedésekhez vezetett. 
2012 decemberében afganisztá-
ni külszolgálatunk befejeztével az 
Egyesült Államok Hadseregének 
szervezésében a Kirgizisztáni Ma-
nas-on keresztül utaztunk haza. 
Két éjszakát töltöttünk a térség-
ben, azonban katonatársaimmal 
átérezhettük a Doni bajtársainkat 
súlytó időjárási viszonyokat. 

Folytatás a 6. oldalon.

Doni megemlékezés
Ünnepi beszéd

A doni áttörés hőseire emlékeztek
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„A 2019.októberi választáson az 1. 
választókörzet lakói ismételten meg-
tiszteltek bizalmukkal, amit ezúton 
is köszönök, így második képviselői 
ciklusomat kezdhettem meg. A képvi-
selő feladata alapvetően a települése, 
esetemben Tata kiegyensúlyozott fej-
lődésének  érdekében végezni mun-
káját és meghozni döntéseit. Mivel 
2006-tól vagyok tagja a  Pénzügyi,  
Környezetvédelmi és Városfejlesz-
tési Bizottságnak, közel másfél év-
tizede vagyok részese a döntéshozó 
munkának, ami büszkeséggel tölt el. 
A tervszerű munka, és az arra épülő 
döntések a dinamikus fejlődés alap-
jai. Ezt próbáltam körzeti képviselői 
munkámban is érvényesíteni, amely-
ben mindig voltak kiemelt felada-
tok, és kisebb problémák, amelyek-
ből szinte minden hétre jutott egy, 
de azok is ugyanolyan fontosak..                                                                                                                                       
Ez a tervszerű munka borult fel a CO-

VID járvány megjelenésével, amely 
egy soha nem tapasztalt élethelyzetet 
kényszerített ki minden területen. A 
veszélyhelyzetre tekintettel rendkívü-
li jogrend lépett életbe, amelynek ér-
telmében az önkormányzati képviselő 
feladat-és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Az előterjesztésekkel 
kapcsolatos javaslatainkat írásban jut-
tatjuk el a polgármester úrhoz.
A járványhelyzet miatt munkánk je-
lentős részét tette ki a 65 év felettiek 
telefonos felhívása, hogy megtudjuk, 
ki az, aki segítségre, ebédellátásra szo-
rul. Közel 400 telefonhívást bonyolí-
tottam, és a Szociális Alapellátó felé 
továbbítottam az igényeket. Köszö-
nettel tartozom a körzetemben lakó 
Rigó Eriknek, aki tavasszal 100 ezer 
forintot adományozott ebédtámoga-
tásra, decemberben pedig két igen rá-
szorult személy részére fizette ki teljes 
hónapra az ebédet kiszállítással. 
2020-ban körzetem kiemelt fejlesz-
tése a Kőfaragó ház felújítása volt, 
mely októberben kapott szabad utat a 
2. szakasz indítására, a felújítás során 
beomlott hátsó épületszárny bolto-
zatos részének újraépítésére. Remé-
lem, hogy 2021-ben a Kőfaragó ház 
megnyílik. Az építkezés során észlelt 
problémákat a lakosok azonnal jelezni 
szokták, így azok megoldási útja le-
rövidül.(pl. Fazekas utca felső szaka-

szán útszűkület, lépcsőkorlát hiánya).
Számomra nagyon sokat je-
lent a körzetemben élők kérései-
nek, problémáinak a megoldása.                                                          
Ezek egyike kihívást jelentett. A 
Nefelejcs utca lakói sebességcsök-
kentők kihelyezését kérték, mert 
a járda meglehetősen rossz álla-
pota miatt a közúton kénytelenek 
közlekedni. A kérést a  Pénzügyi,  
Környezetvédelmi és Városfej-
lesztési Bizottság támogatta, 2020.
június 30-i teljesítési határidővel.       
A tervek elkészültek, de a járvány 
költségei és az Önkormányzat bizony-
talan adóbevételei miatt a fejlesztések 
megrekedtek, ezért nem számítottam 
a 2020-as teljesítésre. Szerencsére az 
egyik építési vállalkozó nagyon ked-
vező áron egyedi kivitelezési meg-
oldást ajánlott. Azonnal elmentünk a 
szakreferenssel a vértesszőlősi refe-
renciát megtekinteni. A jó referencia 
és kedvező ár alapján a polgármester 
úr aláírta a szerződést, és novem-
ber19-én már rendelkezésre állt a há-
rom aszfaltbeton sebességcsökkentő a 
Nefelejcs utcaiak nagy örömére. 
Komoly feladat volt az E-On-nal való 
küzdelem a Fekete úti közvilágítási 
problémánál. Egyszerre 11 kandelá-
ber világítása szűnt meg, de többszöri 
javítás után is visszatért a probléma. 
Kértem, hogy végezzenek műszeres 

vizsgálatot. Ez igazolta a vezeték-
szakadást, sajnos pont a nemrég el-
készült Naplókert út alatt. Két és fél 
hónap huzavona után sikerült útfel-
bontás helyett átlövéssel megoldani 
a vezetékcserét. Azóta megszűnt a 
Fekete úton a közvilágítási probléma.                                                                                                                                  
Lakossági jelzésre szépen rendbe tette 
a Városgazda Kft a Zsinagóga környé-
két, kertjét. Sok éves problémája ol-
dódott meg V.G. Arany J.utcai lakos-
nak, akinek a telke a Környei út menti 
járdával szomszédos. A járda a kert 
felé lejtett, és a csapadékvíz komoly 
károkat okozott a kerti növényekben. 
A Városgazda Kft. a kerítésnél a betö-
rési pontokat lezárta. A járdát beszin-
tezte és új aszfaltburkolattal látta el.                                                                                                                                 
Ezeken kívül számos apró problémát 
kellett még megoldanom, amiket az 
élet hoz egyik napról a másikra az 
emberek számára.
Összegezve: A járványhelyzet a kép-
viselői munkát jelentősen befolyá-
solta. 2020-ban az ezzel összefüggő 
feladatok kerültek előtérbe, valamint 
a kisebb költségigénnyel járó problé-
mák, fejlesztések megoldására adó-
dott lehetőség. Ezekkel a munkákkal 
próbáltam a körzetem, és ezen ke-
resztül a város fejlődését szolgálni. 
Remélem, jobb esztendő következik! 
Kívánok ehhez mindenkinek jó egész-
séget!” Viczenáné Czégény Ágnes                                                                                                                                            

„Először is szeretnék minden tatai-
nak sikerekben gazdag és természe-
tesen vírusmentes, egészséges, bol-
dog új esztendőt kívánni! 
2020 volt az első teljes év, melyben 
városüzemeltetésért és sportért fele-
lős alpolgármesterként is dolgoztam 
a 3. számú választókörzetben végzett 
önkormányzati képviselői munkám 
mellett. Rendkívül tanulságos volt 
az elmúlt egy év számomra, mert a 

gyakorlatban ismét sokat tanultam 
az önkormányzatiságról és az önkor-
mányzat napi szintű működéséről.
Sajnos az egész világot érintő vírus-
helyzet Tatát sem kímélte, mint aho-
gyan számomra is számos új kihívást 
jelentett. Rengeteg feladatot kaptam 
a város vírus elleni védekező mun-
kájával kapcsolatban. Az én felada-
tom volt megszervezni az első hul-
lám alatt az iskolások étkeztetését, 

városszerte az ebédek kiosztását, va-
lamint én felügyeltem a különböző 
adományok, tisztítószerek, maszkok 
elosztását az óvodáknak, iskoláknak, 
a helyi egészségügynek és intéz-
ményeinknek. Személyesen vettem 
fel a kapcsolatot a körzetemben élő 
minden 65 évnél idősebb tataival, 
felajánlva a segítségem a járvány 
következtében kialakult helyzetben. 
Sokaknak tudtam is segíteni például 
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Az újság megjelenését támogatta:

A korábbi évekhez hasonlóan 
főszerkesztőnk idén januárban is 
levélben kereste meg Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének tagjait, hogy azonos terjede-
lemben számolhassanak be a tava-
lyi évben elvégzett munkájukról.  A 
levelet és az arra küldött válaszokat 
a következőkben olvashatják.

2021. 01. 06. 12:28 keltezéssel, 
Petzke  Ferenc írta:

Tisztelt Képviselő Asszony, Képvi-
selő Úr!

A Tatai Városkapu újság valameny-
nyi dolgozója nevében megköszö-
nöm segítőkész munkáját és boldog 
új évet kívánok! 
A korábbi évek gyakorlatának meg-
felelően szeretnénk bemutatni az 
önkormányzat előző évi munkáját 
olvasóink számára. 
Ennek érdekében valamennyi ön-

kormányzati képviselő részére egy-
ségesen háromnegyed A4-es oldal, 
(szimpla sorközzel, 4000 karakter, 
Times New Roman betűtípus, 11-es 
betűméret) terjedelemben felületet 
biztosítunk a következő lapszámok-
ban.
Ugyanúgy, mint ahogyan koráb-
ban is, egy kérdésre kérjük vála-
szát, amely így hangzik: Képviselői 
munkája során, mivel tudta segíteni 
városunk fejlődését? 

A cikkek leadásának határideje: 
2020. január 11.  20:00
Email cím: tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com 
Abban az esetben, ha nem kíván 
élni a szerkesztőség által felkínált 
lehetőséggel, kérem emailben je-
lezze. 
Segítő együttműködésében bízva, 
üdvözlettel:

Petzke Ferenc
főszerkesztő

3. számú választókerület: Purgel Zoltán 
alpolgármester, FIDESZ - KDNP  

1. számú választókerület:Viczenáné Czégény Ágnes
önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP

Február 1-től két buszjegy 
áráért vásárolhatnak havi 
bérletet a 65 év alatti nyug-
díjasok

A Volánbusz Zrt. kezdeményezte 
a helyi autóbusz közlekedésben 
a menetdíjak és bérletek áttekin-
tését, módosítását, a kombinált 
bérlet megszüntetését. A tarifa-
rendszer módosítása egyben lehe-
tőséget adott arra is, hogy az ön-
kormányzat áttekintse a jelenlegi 
tarifaelemeket.
Michl József polgármester kezde-
ményezésére a 65 év alatti nyug-
díjasok bérleteinek árát a jelen-
legi havi 1640 forintos összegről 
havi 500 forintra csökkentette az 
önkormányzat. 
Ehhez kapcsolódóan, új tarifa-
elemként 6000 forintos áron éves, 
nyugdíjas bérlet megvásárlására 
is lehetőségük nyílik a 65 év alatti 
nyugdíjasoknak Tatán.
Az új bérletárak 2021. február 1-től 
kerülnek bevezetésre. A kombinált 
bérletek átalakításával kapcsolat-
ban hamarosan további részletekről 
születik önkormányzati döntés. -áá-

Folyamatos a kihelyezett 
karácsonyfák elszállítása
Január elején elkezdte a kihelye-
zett karácsonyfák elszállítását a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
A Városgazda arra kéri a tataia-
kat, hogy a fenyőkről távolítsa-
nak el minden díszt, dekorációt, 
és csak a lecsupaszított fákat he-
lyezzék a szelektív hulladékgyűj-
tők, illetve a házakhoz, háztöm-
bökhöz tartozó hulladékgyűjtők, 
szeméttárolók mellé, ezzel is 
megkönnyítve a begyűjtést.
Az összegyűjtött fenyőket leda-
rálják és fabrikettet állítanak elő 
belőlük. A karácsonyfák elszál-
lítása ezekben a hetekben folya-
matosan zajlik városunkban. -áá-

„A mögöttünk hagyott esztendőben 
képviselőként és esélyegyenlőségi 
tanácsnokként egyaránt a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelem került 
előtérbe munkámban. Az első hullám 
idején folyamatosan aktívan részt vál-
laltam az idősek, rászorulók támogatá-
sában, ételkihordásban, beváráslásban, 

gyógyszerkiváltásban egyaránt segít-
séget nyújtottam. 2020. márciusában a 
Fidesz-KDNP frakció tagjai az én ja-
vaslatom alapján ajánlottak fel össze-
sen 1,5 millió forintot tiszteletdíjuk-
ból az önkormányzat koronavírussal 
kapcsolatos kiadásainak fedezésére. A 
tavasz folyamán képviselőtársaimhoz 
hasonlóan én is felkerestem telefonon 
a választókörzetemben élő 65 év felet-
ti tataiakat, hogy tájékozódjam, kinek 
és milyen segítségre lehet szüksége az 
önkormányzat részéről a karantén idő-
szakában. Nagy öröm számomra, hogy 
a körzetemben 2020-ban 260 millió 
forintos állami beruházásból megva-
lósulhatott egy régóta várt fejlesztés, 
a Komáromi utca felújítása. Az önkor-
mányzat az Új úti kereszteződés újon-
nan telepített jelzőlámpáihoz kapcso-

lódó közvilágítás felújítását, 22 darab 
LED-es lámpatest felszerelését, illetve 
a csapadékvíz-elvezetés szükséges ki-
igazítását végezte el. A fejlesztéseknek 
köszönhetően lezajlott a Komáromi 
utcai közvilágítás teljes korszerűsí-
tése, a megnövekedett fényerő miatt 
még biztonságosabbá vált a József 
Attila-Új út kereszteződése. 2020. 
július 16-án Michl József polgármes-
terrel lakossági fórumot tartottam a 
Kőkúti Általános Iskola aulájában, és 
a július 27-ig tartó fórumsorozat min-
den alkalmán jelen voltam. Örömmel 
csatlakoztam az önkormányzat kép-
viseletében a „Szívünk és tapsunk 
– veletek vagyunk egészségügyi és 
szociális dolgozók” elnevezésű or-
szágos kezdeményezéshez, melynek 
keretében többek között a Kistérségi 

Szociális Alapellátó Intézmény mun-
katársainak adtunk át gyümölcsből, 
édességből és egyéb finomságokból 
álló csomagokat. A szervezésben és 
a megvalósításban is részese voltam 
azoknak az ingyenes ételosztásoknak, 
amelyeket az önkormányzat a Máltai 
Szeretetszolgálat helyi csoportjával, 
illetve helyi vállalkozókkal és ma-
gánszemélyekkel együttműködésben 
szervezett meg összesen nyolc alka-
lommal 2020 decemberében és 2021 
januárjában. Az év folyamán febru-
árban még személyes találkozásra is 
lehetőséget adó fogadóórát hirdettem, 
a koronavírus-járvány miatt bevezetett 
korlátozások idején pedig telefonon, 
illetve digitális formában tartottam a 
kapcsolatot a körzetemben élő válasz-
tópolgárokkal.”               Kovács Attila
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Városunk fejlődéséért...
A Képviselő-testület tagjainak beszámolói az elmúlt évi munkáról



„Nagy megtiszteltetést, bizalmat je-
lentett a Tata 4. választókerületben, 
2019-ben újra elnyert képviselői man-
dátum, mely eddigi munkám elisme-
rését és megbecsülését jelentette szá-
momra! Hitvallásom és képviselőként 
végzett megbízatásaim is megerősí-
tettek abban, hogy a közösségért dol-
gozni, a város értékeinek gyarapítását, 
lakókörzetünk fejlesztését, előremu-
tató változtatását segíteni örömteli és 
kompromisszumokkal, konfliktusok-
kal teli feladat.
 2020-ban a Covid járvány, és a hozzá 

kapcsolódó védekezés meghatározó 
volt képviselői munkámban. Öröm-
mel segítettem a járvánnyal kapcso-
latos döntések, intézkedések megho-
zatalában, és részt vettem a gyakorlati 
tevékenységben is. Fontos feladatom-
nak tekintettem az idősekkel és a rá-
szoruló családokkal való kapcsolatfel-
vételt és együttműködést. Köszönöm, 
hogy bizalmukba fogadtak, és meg-
osztották velem gondjaikat, problémá-
ikat, és hogy tanácsaikkal, javaslataik-
kal támogatták a védekezésben végzett 
munkámat! Segítettem a hétköznapi 
feladatokban, vásárlásban, kérések 
teljesítésében, továbbításában, hiva-
tali ügyintézésben, gyors intézkedést 
igénylő kérésekben, egészségmegőrző 
és prevenciót szolgáló feladatokban 
gondolataik, véleményük meghall-
gatásában. A járvány időszaka alatt 
is biztosítottam, hogy személyesen, 
telefonon, levélben is elérjenek a kör-
zetlakók. Fogadóórát is telefonos for-
mában tartottam. Tiszteletdíjamból én 
is felajánlottam az önkormányzat ko-

ronavírussal kapcsolatos költségeinek 
fedezésére. Magam is részt vettem a 
„Richter Egészségváros” szűrő prog-
ramsorozaton, melyre hívtam a város-
lakókat is, kiemelve ezzel a prevenció 
fontosságát. Gyermekeink örömére, 
önkormányzati forrásból sikerült meg-
újítanunk a Keszthelyi utcai játszóte-
ret. A bejelentett problémák kiküszö-
bölése érdekében az áramszolgáltató 
elvégezte a felméréseket és megtörtént 
a kábelcsere a Május 1 út 30-38 előtt, 
az Oroszlányi úton, a Várkanyar te-
rületén. Elkészült a Transzformátor 
állomás és kábeltelepítés, valamint 
egy állomás felújítása a Kosztolányi 
Dezső utcában is. Kéréseinkre és az 
előzetes ütemezések alapján, körze-
tünkben is megvalósult a zöldfelületek 
kezelése, a játszóterek karbantartása, 
megújítása. Örömmel segítettem a 
körzetemben található kiskertek virá-
gosítását, környezetének megszépíté-
sét, hulladéktárolók kihelyezését, az 
igények továbbítását, a lomtalanítás 
zökkenőmentes lebonyolítását. Ez év-

ben is nagy örömmel köszöntöttem a 
körzetemben élő 90. 95. születésnapját 
ünneplő polgárokat! 
Bizottsági és testületi döntéseimmel 
2020-ban is támogattam a humán te-
rületek fejlesztését, intézményeink 
eszközellátását, a működést szolgáló 
kéréseket, pályázatokat. A teljesség 
igénye nélkül:- a Csillagsziget Bölcső-
de és környezetésnek megújítását, a 
Művelődi ház felújítását a Várkanyar 
megújítását célzó Koncepciótervet, a 
Városi Könyvtár új helyre költözését 
segítő határozatokat, a Központi Orvo-
si Ügyelet létszámfejlesztését-a Gyer-
mekambulancia működtetését, a Men-
tőállomás infrastrukturális fejlesztését, 
az orvosok működési és rendkívüli 
támogatását, a rászoruló családok 
szociális támogatását… Részt vettem 
a Kőkúti Általános Iskola Intézményi 
Tanácsának és az intézményvezetői 
kinevezéseket véleményező bizottsá-
gok munkájában. Jelen voltam városi 
rendezvényeken, nemzeti ünnepek 
programjain, a Dandár zenekar jubi-

leumi koncertjén, a közösségi térzene 
koncerteken, egyéb civil programon, 
a városfejlesztési céllal létrehívott 
lakossági fórumokon, hogy megis-
merjem a fejlesztésekkel kapcsolatos 
lakossági véleményeket, javaslatokat. 
Számomra fontos a körzetemben élők 
szabadidős és sport tevékenységé-
nek elősegítése, ezért támogattam a 
kiemelt lakótelepi sportfejlesztési cé-
lokat megjelenítő Sportkoncepciót és 
Intézkedési tervét, valamint a Kultu-
rális Koncepciót és Intézkedési tervét. 
Ez évben is segítettem a rossz körül-
mények között élők lakáshoz jutását, a 
kérelmek továbbítását, elbírálását. Új 
feladatként, megtisztelő számomra a 
Helyi Értéktár Bizottság munkájában 
való részvétel. Köszönöm körzetem 
lakóinak, munkatársaimnak, képvi-
selőtársaimnak, a hivatal dolgozóinak 
az együttműködést és kérem további 
bizalmukat, támogatásukat! Kívá-
nom, hogy 2021 hozzon egészséget, 
szeretetet, békét mindenki számára!”  
            Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
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„A 2020-as év önkormányzati mun-
káját is nagy mértékben befolyásol-
ta a világméretű járvány. A különle-
ges veszélyhelyzeti jogrend számos 
olyan intézkedéssel járt, melyre 
a magyar önkormányzatiság épp 
2020-ban 30 éves évfordulóját meg-
előzően nem volt precedens. Ehhez 
kellett mindannyiunknak alkalmaz-
kodni. Így Tata 06-os (Tóváros) 
egyéni választókerület, 2019 őszén 

újonnan megválasztott képviselő-
jeként is részben ezen alkalmazko-
dás szabta meg a mindennapokat, s 
ugyanígy az önkormányzati munkát, 
a testületi, bizottsági üléseket is. Az 
első hullámot megelőző, majd a két 
hullám közti – most már tudjuk – át-
meneti enyhülés időszakában a meg-
szokott rend szerint folyt a képvise-
lői munkám. A veszélyhelyzet ideje 
alatt pedig, a meghozandó polgár-
mesteri intézkedések, határozatok 
elektronikus úton való véleménye-
zése illetve a tóvárosi kerületben élő 
65 éven felüliek - elsősorban telefo-
nos – a megoldandó probléma jelle-
géből adódó igény szerint személyes 
felkeresése jelentette a feladatot, 
ezzel is segítve a járvány elleni vé-
dekezést.
A körzetben egy személyes (március 
16.) és egy telefonos úton (december 
21.) történő képviselői fogadóórát 
tartottam. Emellett a szállodaberu-

házáshoz kapcsolódóan egy város-
részi fórum (július 23.) is megtar-
tásra került. A fogadóórák során, 
e-mailben, vagy telefonon történt 
megkeresésekben 2020 folyamán 
a körzetet érintően 65 db megkere-
sés, a város más részeiből pedig 25 
db megkeresés érkezett a legkülön-
félébb ügytípusokban, a teljesség 
igénye nélkül: parkolási/behajtási 
kérdések; birtokvédelem; szociális 
lakás igénylés; csapadékvíz-elveze-
tés; szelektív hulladékgyűjtők kör-
nyezete, ürítése; lomb, zöldhulladék 
elszállítása; járda és úthibák stb.  
Természetesen a polgárok részéről 
történt kérelmek/bejelentések mel-
lett az egész év során rendszeresen 
bejárva a körzetet számos esetben én 
is tettem észrevételeket. Ezek közül 
is kiemelném a világítótestek cseré-
jére irányuló jelzéseimet, a szélviha-
rok utáni fennakadt ágak bejelenté-
sét. Sajnos rendőrségi feljelentésre is 

sort kellett kerítenem. A Kapucinus 
templom előtti országgyűlési emlék-
művet rongálták meg ismeretlenek, 
melynek helyreállítási költségeihez 
saját felajánlást is tettem. A Bartók 
Béla utcai Malom-patakon levő híd 
korlátját is vélhetően ellopták. Azóta 
ez a balesetveszélyes rész pótlásra 
került. Emellett az Angolkertben is 
rongálók jártak és a szabadtéri szín-
pad székeit törték-zúzták. Ezúton is 
kérem a tisztelt tóvárosi polgárok 
segítségét, ha ilyen garázda cselek-
ményt észlelnek, ne habozzanak 
jelezni a rendőrségnek, hogy ők mi-
előbb forrónyomon tudjanak eljárni. 
A körzetben történt nagyobb fejlesz-
tések, s beruházások:
- A Malom-patak medrének rekonst-
rukciója. Külön öröm, hogy a meder 
környezetében levő malmok közül 
több is  - a Tóvárosi és Pötörke épü-
lete, a Német Nemzetiségi Múzeum 
udvara, ahol kishíd is épült -  megú-

jult 2020-ban vagy épp folyamatban 
van felújítása.
- elektromos töltőállomás létesítése 
az Alkotmány utcában
- Vágó utcai vízvezeték beruházása, 
majd leaszfaltozása
- Szivárvány Óvoda épületgépészeti 
megújítása 
- a kerékpárút fejlesztéshez kapcso-
lódóan az Agostyáni utca aszfaltozá-
sa
A város egészére kiterjedő bizottsá-
gi munka igen kiterjedt és sokrétű 
volt az elmúlt évben. A teljesség 
igénye nélkül kiemelem a közleke-
désbiztonsági felülvizsgálatokat és 
döntéseket. Ilyen például a bizottság 
által már többször szakértő bevoná-
sával is vizsgált Mikovényi-Baj-
csy-Bezerédi kereszteződés. Ebben 
az évben valósult meg a Komáromi 
és Új utca lámpás kereszteződés ki-
alakítása, de döntés többek között 
megállni tilos táblák kihelyezéséről 
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az ebéd kiszállításában, a gyógysze-
reik kiváltásában és a bevásárlásban 
a Szociális Alapellátó Intézménnyel 
közösen.
2020-ban hat alkalommal tartottam 
alpolgármesteri és önkormányzati 
képviselői fogadóórát a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatalban, emellett 
pedig egy alkalommal szerveztem 
városrészi lakossági fórumot.
Az elmúlt évben körzetemben a kö-
vetkező beruházások, fejlesztések 
valósultak meg:
- Új parkolók épültek a Pálóczi Hor-
váth Ádám utcában. A fejlesztés első 

szakaszában korábban a Kazincbar-
cikai úton épültek parkolók, ezt kö-
vetően a Pálóczi Horváth Ádám ut-
cában a hulladékgyűjtő konténerek 
áthelyezésével teremtettünk további 
lehetőségeket a parkolásra.
- A körzet szélét érinti a Komáromi 
út teljes felújítása. Az Új út - Ko-
máromi út csomópontjának lámpás 
kereszteződéssé történt átalakítása 
jelentős mértékben segíti az autósok 
és a gyalogosok biztonságos közle-
kedését ezen a forgalmas helyszínen.
- A karsztvízszint emelkedés okoz-
ta feladatok ellátását megalapozó 

vizsgálatot és az ehhez kapcsolódó 
szakértői munkákat is elvégeztük a 
körzetemben, amely számos ponton 
talaj, réteg és karsztkutak kialakítá-
sával járt, melyek vízszintjeit folya-
matosan figyeljük, hiszen ezekből 
következtetéseket tudunk levonni a 
felszín alatti vízmozgásokra vonat-
kozóan. Az elvégzett vizsgálatok 
alapján lehatárolható az a terület, 
ahol az épített környezetben prob-
lémát jelent/jelenthet a napjainkban 
jellemző karszt- és talajvízszint, to-
vábbá a heves intenzitású csapadék-
mennyiség. Egy adatbázist hoztunk 

létre a fenti elvek alapján és elvé-
geztük az épületek statikai felmé-
rését is a következő területeken: Új 
út, Kazincbarcikai út, Keszthelyi út 
és Május 1 út. (Természetesen a vá-
rosban más körzetekben is lezajlott 
a felmérés.)
- Műfüves grundpálya épült a Ka-
zincbarcikai utcai lakótelepen. Saj-
nos az átadási ünnepségre a járvány 
miatt ugyan még nem kerülhetett 
sor, de a körzetben élők már öröm-
mel használják ki ezt az új sportolá-
si lehetőséget.
- Városunkban működő cégek ösz-

szefogásával a földmunkákkal el-
kezdtük a TAC új sporttelepén egy 
60 x 40 méteres élőfüves focipálya /
edzőpálya/ megépítését. Tavasszal a 
füvesítéssel folytatjuk és várhatóan 
2021 őszén birtokba is vehetik majd 
a pályát a TAC labdarúgói.
Szeretném megköszönni a körze-
temben élőknek azt a sok e-mailt, 
levelet, telefonhívást és személyes 
észrevételt, amivel segítették alpol-
gármesteri és képviselői munká-
mat. Természetesen idén is várom 
a tataiak visszajelzéseit és javasla-
tait!”                         Purgel Zoltán

„Az először meghirdetett pályázaton  
az  év kerékpárútja lett a 2013-ban 

elkészült Által-ér völgyi kerékpár 
út  Tata-Tatabánya közötti szakasz. 
A Megyei Sportszövetségek Szö-
vetsége által kezdeményezett kerék-
párút érint  Bennünket  a legjobban.  
Kertvárosban elindult az utca névtáb-
lák megújítása.  Új városi címerrel, 
az utcák neveinek  jól látható feltün-
tetésével  valósul  meg  a közterületi 
információk megújítása! A tábla kihe-
lyezés folytatódik.
A szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 
tapasztalható állapotokról több nyil-
vános információ megjelenését kez-

deményeztem, sajnos kevés sikerrel. 
Nehezen tudunk felnőni a feladathoz! 
Szerintem  nem csak  Mi Kertvárosi-
ak okozzuk a rendetlenséget.
Tudtunk előrelépni a Pezsgőgyári ját-
szótér fejlesztése területén is, az indo-
kolt körbekerítés is meg fog valósulni.  
Fiatalító visszavágás valósult meg a 
Pezsgőgyári dupla hársafasor  fáin.  
Az indokolt beavatkozás meghosz-
szabbítja a fasor életét, egyediségét. 
Remélem a következő Kertvárosi Na-
pon már árnyékot is fognak nyújtani.
Összefogtunk  az üdülő - területi ön-

kormányzati fásítás javítása érdeké-
ben. A nem megeredt egyedek pót-
lására 30 db fát ültettünk közösen az 
ott élő Polgárok és a Városgazda Kft. 
segítségével. Folytatás is tervezett.
Megújítottuk,  ismét  a polgárok ön-
zetlen munkájával,  összefogással a 
Kenyérgyár- Székely Bertalan utcai 
társasház közötti zöld területet.  Bok-
rok kivágásával, fák visszavágásával 
áttekinthetővé , rendezetté vált a te-
rület, a Városgazda Kht. részvétele is 
jelentős volt.
Többször kértem információt a kerü-

letben működő Posta szolgáltatás jö-
vőjével kapcsolatban, várom a meg-
nyugtató választ.
Kezdeményeztem a kertvárosi utak 
megújítását aszfaltozással, kátyú-
zással, szélesítéssel. A Vértesszölősi 
szervíz , a Lóverserseny utcák aszfal-
tozása baleset megelőzés szempontjá-
ból is elsődleges, hasonlóan a Fáklya 
utcai közlekedési probléma megoldá-
sához.
Folyamatosan szükség van a nem 
burkolt utak rendszeres kátyúzására.”

Horváthy Lóránt

5. számú választókerület: Horváthy Lóránt
önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP
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„Egy esztendeje még abban remény-
kedtünk, hogy szűkebb hazánkat, 
Európát elkerüli a világjárvány! Ma 
már tudjuk, hogy nem így működik 
világunk és csak abban reményked-
hetünk, hogy az új vakcinákkal végre 

úrrá lehetünk a vírus támadásán. Ta-
valy a járványveszély határozta meg 
életünk minden területét, hétköznap-
jainkat, munkánkat, emberi, baráti 
kapcsolatainkat, családi életünket. 
Amikor már úgy gondoltuk, hogy a 
nehezén túl vagyunk, ősztől minden 
újra kezdődött.
A járvány határozta meg az önkor-
mányzat működését is természete-
sen. A veszélyhelyzeti jogszabályok 
néhány kivételtől eltekintve a pol-
gármesterre ruházzák át a testület 
döntési jogosítványait. A tavaszi két 
ülés mellett, ősszel is csak négy for-
mális ülése volt a képviselő-testület-
nek. A kormány a védekezés címén 
jelentős forrásokat vont el az önkor-

mányzatoktól, miközben a védekezés 
terheinek egy részét áthárította. Az 
elvonásnál nagyobb gondot csak a ki-
számíthatóság hiánya jelenti, amely 
az idei gazdálkodásunkra is kihatás-
sal lesz. De nincs döntés az uniós fej-
lesztésekhez hiányzó, beígért kb. 500 
M Ft nagyságú többlettámogatásról 
sem. A helyi adó bevételek elmaradá-
sa is nehezen megbecsülhető!
A helyi közvéleményt leginkább fog-
lalkoztató, megosztó témáját tavaly 
kétségtelenül az Avalon cégcsoport 
szállodaépítési terve jelentette. A terv 
szakmai kérdésein túl, a jelentős la-
kossági tiltakozáshoz hozzájárult az 
is, hogy a polgármester már előzete-
sen pártfogásába vette a projektet mi-

előtt annak részletei vagy a lakossági 
vélemények megfogalmazódhattak 
volna. 
A helyi népszavazás kiírásához szük-
séges aláírások ugyan összegyűltek, 
de a veszélyhelyzet miatt maga az el-
járás szünetel. A Nemzeti Választási 
Bizottságnak volt egy elvetélt kísér-
lete arra, hogy a szüneteltetés miatt 
a támogató aláírásokat is újra kelljen 
gyűjteni, de végül a parlamenti döntés 
megerősítette, hogy a népszavazás-
nál a veszélyhelyzet lecsengése után 
folytatható az aláírásgyűjtés. A szá-
munkra kedvező döntés előkészítésé-
ben nem kis szerepe volt a Szocialista 
Párt NVB-be delegált tagja határozott 
kiállásának.

Időközben az Avalon elkészíttette a 
helyi építési szabályok módosításá-
hoz szükséges előkészítő anyagokat, 
amelynek hiánypótlása most folyik. 
Ezt követően kerülhet sor az eljárás 
megindítására, illetve magának az 
eljárás módjának meghatározására 
vonatkozó döntés meghozatalára. Mi, 
ellenzéki képviselők arra törekszünk, 
hogy olyan döntés szülessen, amely 
a lakosság széles körű, megalapozott 
véleménynyilvánítását lehetővé teszi 
és tükrözi a többség akaratát. Ez azért 
is fontos, mert egy érvényes népsza-
vazási döntés csak egy évig köti a 
képviselő-testületet.
Gyakran érte a vád az ellenzéket, 
hogy nem támogattuk a védekezést! 

Gerébi Ákos
 MSZP-DK-JOBBIK-MOMENTUM, önkormányzati képviselő kompenzációs listáról

„Nem kívánok élni a sem a tatai 
TV - alias michlvízió -, sem a tatai 
Városkapu újság általam nem füg-
getlennek tartott hírcsatornák által 
felkínált azon lehetőségével, hogy 
listát írjak arról, mit csináltam az 
elmúlt évben. Úgy gondolom, a 
mai napig a legfontosabb és a leg-
értelmesebb dolog lenne annak az 
előterjesztésemnek az elfogadása 
és végrehajtása, ahol beterjesztet-

tem, hogy a jelenlegi képviselő 
testület - testületileg mondjon le!!! 
- annak érdekében, hogy lehetősé-
get adjunk Tata polgárainak arra, 
hogy válasszanak egy olyan város 
vezetést, aki az érdekeiket képvi-
seli. – Ezt is elutasították, pedig 
a városnak ez lenne az érdeke. 
Tiszteletem MINDEN tatai Pol-
gárnak.”

dr. Popovics Judit

7. számú választókerület: dr. Popovics Judit
önkormányzati képviselő MSZP-DK-JOBBIK-MOMENTUM

8. számú választókerület: dr. Varga András önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP
Humán és Ügyrendi Bizottság elnöke

is (pl. Városi Piac környéke, Esély 
Alapítvány buszforduló). Szintén 
fontos kiemelni a klímaváltozás 
– a COVID-járványhoz hasonló 
világméretű és az emberiség lét-
feltételeit veszélyeztető - már a 

városunkban is megtapasztalható 
(villámárvizek, szélviharok, hőhul-
lámok) hatásainak ellensúlyozásá-
ra hozott intézkedéseket, mellyel 
szintén foglalkozott a bizottság. 
Ilyen a városi klímastratégia meg-

újítása, átdolgozása, sorfák ültetése 
(Fényes fasor, Baji út, Fényes Áru-
ház mögötti rész, Bartók Béla utcai 
játszótér), a civil szerveztek bevo-
nása (Zöld Kerekasztal beszélge-
tések) a szemléletformálásba, és 

a hosszú távú koncepciók kidol-
gozásába, az invazív (özönfajok) 
elleni védekezésre 2 M Ft javasolt 
elhatárolása a költségvetésben. Eh-
hez párosulnak majd a szükséges 
rendeleti szintű módosítások is a 

jövőben.
Köszönöm eddigi észrevételeiket 
és kérem támogatásukat, várom 
építő javaslataikat 2021-ben is a 
képviselői munkámhoz!” 
        Boglári Zoltán

„Több tisztségben is szolgálhattam a 
város közösségét: Újhegy és Agos-
tyán képviselőjeként, a Humán és 
Ügyrendi Bizottság elnökeként, és 
a Tatai Rend-ház Kft. Felügyelő Bi-
zottságának elnökeként. Tanári hiva-
tásom okán önként vállalt feladatom 
Tata Város Diákönkormányzatának 
támogatása, munkájának segítése. 
Mint a képviselő testület tagja, kö-
telességem az egész város ügyét 
képviselnem, ugyanakkor állandó és 
kitartást igénylő feladatot jelent kör-
zetem ügyeinek intézése. Egy-egy 
siker sokszor többéves munka ered-

ménye. 
Ilyen siker, megvalósult álom a várva 
várt Tata és Agostyán közötti kerék-
párút megépítése. Összekötöttük a 
két városrészt, lehetőséget biztosítot-
tunk az egészséges és a környezetet 
kímélő életmódra vágyóknak, hogy 
biztonságosabban közlekedhessünk 
a városrészek között. Az utat nem 
csak kerékpárosok, de gyalogosok, 
sétálók, babakocsit tolók is örömmel 
használják akár az Agostyán és Tata 
közötti, akár az Újhegy és a város 
központja közötti közlekedésben. 
A kerékpárutat állami segítséggel to-
vább tervezzük: végighaladva Agos-
tyánon egészen Tarjánig, csatlakoz-
va a tervezett etyeki kerékpárúthoz. 
Amíg a kerékpárút második üteme 
halad, addig is sürgősen biztosíta-
nunk kell a megépült kerékpárút 
agostyáni vége és a Kossuth utca 
közötti biztonságosabb gyalogos és 
kerékpáros közlekedést. Most ezen 
dolgozunk polgármester úrral és a 
hivatal munkatársaival. 
Másik nagy sikerünk, hogy az új-

hegyi bölcsődére benyújtott pályá-
zatunkat kedvezően bírálták el, és 
önkormányzatunkkal megkötötték 
a támogatási szerződést. Óriási se-
gítséget jelent majd az Újhegyben 
lakó kisgyermekes szülőknek, akik 
könnyebben gondoskodnak majd 
kicsinyeik ellátásáról, amíg munka-
helyükön dolgoznak,és nagy segít-
ség lesz az újhegyi közösségeknek, 
akik alkalmas helyszín híján nehezen 
szervezik meg találkozóikat. Ilyen 
közösségek például a Szent Orbán 
Kör, a Sínen Túliak Baráti Társasága 
sárkányhajó csapat, a Városi Nyug-
díjas Klub dalköre. A bölcsőde terve-
zésénél figyelünk arra, hogy a hely 
alkalmas legyen közösségi haszná-
latra is. 
Sikerült megújítani az Újhegyi út 
és a Tavasz utca közvilágítását. Ezt 
a munkát szeretném folytatni, hogy 
sötétben is biztonságosan közleked-
hessünk Újhegyben. 
Egy közösségfejlesztő és önazonos-
ság tudatosító nyertes pályázat ered-
ményeként - a veszélyhelyzet dacára 

- Agostyán közösségi élete szárnyra 
kapott. Számos programot valósítot-
tunk meg, ebből csak néhányat eme-
lek ki: 
Sikeresen megszerveztük a Szent 
Ágoston napi búcsút, az óvoda dol-
gozói és az óvodások gyönyörű gom-
bakiállítást rendeztek. Karácsonyfát 
és „Betlehemet” állítottunk. Megala-
kult Agostyán dalköre, akik a búcsún 
bemutatkozhattak a résztvevőknek. 
Összefogással megtisztítottuk az 
Árendás patak medrét a bozóttól és 
a belógó ágaktól. A Városgazda Kft. 
segítségével az Agostyániak kivirá-
goztatták főutcájukat: a Kossuth és 
a Szabadság utcát a helybéli és az 
átutazó lelkek virágosítására. 
A veszélyhelyzet új feladatokat is te-
remtett a képviselők és a hivatal szá-
mára. Képviselőtársaimmal igyekez-
tem kivenni részem a járvány elleni 
harcban. Időigényes, de szép munká-
val telefonhívásokkal és személyes 
megkeresésekkel a járvány mindkét 
hullámában sikerült felmérnünk, 
hogy kik azok az idős lakók, akiknek 

szükségük van a város segítségére 
abban, hogy minél kevésbé tegyék 
ki magukat a fertőzés kockázatának, 
és segítsünk nekik bevásárlással, 
gyógyszerek kiváltásával, ebéd ki-
szállítással. Tatai intézményeknek 
segíthettünk a küzdelemben prakti-
kus járványvédelmi eszközökkel, és 
a Diákotthon lakóinak édességgel. 
Az agostyáni idősek napját hagyo-
mányos formában a veszélyhely-
zet miatt nem szervezhettük meg. 
Helyette az időseket személyesen 
köszöntöttem polgármesterünk és a 
magam nevében egy csekély anyagi 
és szellemi ajándékkal. Beszámoló-
mat ennek a szellemi ajándéknak a 
szövegével zárom köszönetképpen 
mindazoknak, akik a városért, kö-
zösségünkért fáradoznak:
Üdvözítő öreg idő: 
Ősforrásunkhoz térítő 
üde minden pillanatban, 
számolatlan áldozatban. 
Köszönjük a szent éveket, 
az ajándékozó életet!” 
    dr. Varga András
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„Gyűrűs Károly az Összefogás lis-
táján mandátumhoz jutott képviselő 
vagyok.
Ebből adódóan egyéni választó kör-
zetem nincs. Így   elsősorban a város 
egészét érintő kérdésekkel foglalkoz-
tam. Ellenzéki képviselő társaimmal 
közösen nyújtottuk be előterjesztést 
az   önálló Klíma-és Környezetvédel-

mi Bizottság létrehozására. Sajnos ezt 
is,   mint minden javaslatunkat, a Fi-
desz/ KDNP képviselők leszavazták. 
a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizott-
ság nevét egészítették ki a környezet-
védelmi  szóval.  Javaslatot tettünk az 
önkormányzati vagyon értékesítési 
vagyon módosítására,   amelyel szin-
tén falakba ütköztünk.
Nyílt levélben tiltakoztunk az önkor-
mányzatiság végzetes csorbítása ellen.
Mivel a kormányzati intézkedések 
azóta is folyamatosan lehetetlenítik 
el az onkormányzatok gazdálkodá-
sát. Részt vettem az Öreg-tó menti 
erdőben történt természetkárosítás, 
fakivágás   körülményeinek felderí-
tésében.
Dr. Popovics Judit képviselőtársam-
mal iratbetekintésen közösen néztük 

át  a „Malomkert”projekt dokumen-
tumjait. Észrevételt fogalmaztunk 
meg a Tatabánya-Tata-Komárom ivó-
víz távvezeték  létesítése és Fényes 
1. forráskút újboli termelésbe állítása 
című előzetes vizsgálat ügyében. El-
végeztük az Önkormányzat hosszútá-
vú adósságállományának áttekintését. 
Melynek során sajnálattal állapítottuk 
meg, hogy bár 2012-ben és 2013-ban   
összesen közel 5 milliárd forint adós-
ságot vállalt át az állam, a hitel   állo-
mány ismét megközelítí az 1 milliárd 
Ft-ot. Miután megismertük az   Ava-
lon Kft. Szállodaépítési terveit, nyílt 
levélben hívtuk fel a figyelmet,   en-
nek környezeti veszélyeire.
A város környezeti állapotát károsan 
érintő négy kérdésben népszavazást 
kezdeményeztünk. Ezek a „Malom-

kert” az 1.főút Golfpálya, összekötő 
út,   Öreg-tó körbejárhatósága, és a 
tóparti szálloda építése voltak. 
Előterjesztést készítettünk az Öreg-tó 
körbejárhatóságának jelenlegi  nyom-
vonan lon történő biztosításáról. En-
nek előterjesztését a  Polgármester  
megtagadta.
Áprilisban levélben kértük a Polgár-
mestert, hogy a Covid-19 vírus
növekvő   terjedésének csökkentésére, 
rendelje el a kereskedelmi egységek-
ben a   kötelező szájmaszk viselését. 
Erre nemleges választ kaptunk.Sze-
rencsére a Kormány ezt néhány nap 
múlva elrendelte.
A polgármester képviselőknek szóló 
felhívására én is jelentkeztem a   rá-
szoruló emberek segítésére. Többszö-
ri telefonálás után ez bizonyos okok   

miatt nem jött létre.
Közösen fogalmaztuk meg kifogása-
inkat a helyi médiumok egyoldalú   tá-
jékoztatásával kapcsolatban. Ugyan-
csak közös munkánk eredménye volt 
a   Városkapu újságban és a tata.hu 
web oldalon megjelent „Tata szíve”   
program kritikai véleményezése.
A fentiekből is látható, hogy munkánk 
soha nem találkozott a várost   irányító 
vezetők és képviselő társaik egyetérté-
sével. Tapasztalatom szerint   a politi-
kától mentes szakmai ügyeket is lesö-
pörték az asztalról, csak   azért, mert 
ellenzéki oldalról érkezett. Ennek el-
lenére nem veszítem el   Városunkért 
felelősség tudatomat.
Továbbra is igyekszem lelkiismerete-
sen végezni munkámat!” 
         Gyűrüs Károly

Gyűrüs Károly
 MSZP-DK-JOBBIK-MOMENTUM, önkormányzati képviselő kompenzációs listáról

Horváth László
 MSZP-DK-JOBBIK-MOMENTUM, önkormányzati képviselő kompenzációs listáról

A koronavírus-járvány miatt 
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete, a tavaszi első 
hullámhoz hasonlóan ebben az 
időszakban sem tudja megtartani  
hagyományos üléseit a Városhá-
zán. A katasztrófavédelemről és 
a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló törvény 
alapján a döntéseket a rendkívüli 
jogrend következtében a testület 
hatás- és feladatkörében eljár-
va a polgármester hozza meg. A 
polgármesteri döntéseket meg-
előzően a Humán és Ügyrendi, 
valamint a Pénzügyi, Környezet-
védelmi és Városfejlesztési Bi-
zottság tagjai elektronikus úton 
juttatták el Michl Józsefhez a na-
pirendre tűzött előterjesztésekre 
vonatkozó észrevételeiket. Ezek 
alapján a decemberben kiküldött 
előterjesztésekkel kapcsolatban 
hozott döntésekről tartott sajtó-
tájékoztatót Tata polgármestere a 
Városházán, január 13-án.
A városvezető sajtótájékoztató-
ján elmondta: - A vírushelyzet 
miatt az évzáró ülésünket 2020 

decemberében nem tudtuk meg-
tartani és ezt azért is sajnálom, 
mert ezen az ülésen lett volna 
a hagyományos közmeghallga-
tás is, melyen a képviselők be-
számolnak a tataiaknak az éves 
munkájukról. 
Az egyik fő témánk a Humán és 
Ügyrendi, valamint a Pénzügyi, 
Környezetvédelmi és Város-
fejlesztési Bizottság munkájá-
ról szóló éves beszámoló volt, 
melyeket a bizottsági elnökök 
készítettek el. Szeretném meg-
köszönni képviselőtársaim és 
minden bizottsági tag elmúlt 
éves munkáját. A járvány miatt 
nagyon különleges helyzetben 
voltunk tavaly, hiszen ilyen ke-
vés képviselő testületi ülés, mint 
2020-ban, még sosem volt a mö-
göttünk álló három évtizedben. 
Természetesen mindkét beszá-
molót elfogadtam.
A decemberi előterjesztések kö-
zött szerepelt a Tatai Öreg-tó 
Halászati Kft. ügyvezetői tiszt-
ségének betöltésére vonatkozó 
pályázat. Ezzel kapcsolatban 

Michl József így nyilatkozott: 
- Év végén lejárt a mandátuma 
a halászati cégünk ügyvezető-
jének, ezért pályázatot írtunk 
ki. A beérkezett pályázatok kö-
zött sajnos nem volt szakmailag 
megfelelő, így a pályázati kiírást 
a képviselők többségének tá-
mogatásával eredménytelennek 
nyilvánítottam és a korábbi fel-
ügyelő bizottsági elnököt, Heitz 
Ferenc tanár urat - aki egyébként 
hosszú éveken át tanított a Jávor-
ka Iskolában - bíztuk meg egy 
évre  a Tatai Öreg-tó Halászati 
Kft. ügyvezetői feladatainak el-
látásával.
Döntés született a Réti tavak jö-
vőbeni hasznosításához kapcso-
lódó előterjesztés ügyében is. A 
Réti tavak közül a Réti 8-as ta-
vat sokan ismerik és szeretik, a 
tó  természetes vízi élőhellyé tör-
ténő rehabilitációja 2015 őszén 
fejeződött be. Emellett a Jávorka 
Iskola mögött még hét másik tó 
is található, melyek területére 
vonatkozóan az állam pályázatot 
ír ki. Michl József elmondta: - mi 

azt kértük, hogy a tavak területé-
re ne írjon ki az állam pályázatot, 
hanem adja át a városnak, hiszen 
helyi természeti védettségű te-
rületről van szó. Reményeink 
szerint a közeljövőben jó esély-
lyel az önkormányzatunk lehet 
a vagyonkezelője a Réti-tavak 
területének, és mi gondozhatjuk, 
kezdhetjük el fejleszteni ezt az 
értékes területet. 
Sokakat érintő téma a helyi köz-
lekedés, mellyel kapcsolatban 
ugyancsak döntés született de-
cemberben. Tatán már több, mint 
15 éve minden diák ingyenesen 
utazhat a helyi járatú autóbuszo-
kon, hiszen számukra a bérletet 
az önkormányzat vásárolja meg. 
A helyi tarifákról minden év vé-
gén döntés születik, s most a ked-
vezmények sora egy újabb lehe-
tőséggel bővül, hiszen február 
elsejétől a 65 év alatti tatai nyug-
díjasok számára a havi bérlet ára 
az eddigi 1640 forintos összegről 
havi 500 forintra csökken. Emel-
lett új tarifaelemként 6000 forin-
tos áron éves, nyugdíjas bérletet 

is lehet vásárolni. 
Tata polgármestere tájékozta-
tott a Magyar Posta Kossuth téri 
épülete utcai homlokzatának fel-
újítására benyújtott pályázat tá-
mogatásáról is. Michl József el-
mondta: - A tavalyi esztendőben 
is kiírtuk a homlokzat felújítási 
pályázatunkat, melyre a posta is 
jelentkezett. Nagyon régóta kér-
jük a Magyar Postát arra, hogy 
a Kossuth téri kirendeltségük 
külső felújítását végezzék el, 
ami 2020-ban végre megtörtént, 
s ezt a felújítást a pályázatun-
kon keresztül az önkormányzat 
is támogatta, 1,5 millió forinttal 
járultunk ehhez hozzá.
Az előző hónapokhoz hasonló-
an decemberben is elfogadásra 
került az önkormányzat jelenleg 
futó európai uniós pályázatairól 
szóló összefoglaló tájékoztató. 
Emellett napirendre került az 
E.ON, a Magyar Telekom és a 
Vidanet, a közvilágításról vala-
mint az internet szolgáltatásról 
szóló beszámolója is. A témáról 
Michl József elmondta: 

Testületi ülés helyett továbbra is konzultáció alapján dönt a polgármester

Ugyan erre sem kaptunk felkérést, de 
segítettük az eligazodást a gyorsan 
változó jogszabályok dzsungelében, 
segítettük azt is, hogy minden rászo-
rulóhoz valóban eljusson a segítség! 
Dicséretére legyen mondva, hogy a 
polgármester döntései előtt kikérte a 
képviselők véleményét, erre jogsza-

bály nem kötelezte! Magam is éltem 
e lehetőséggel, az más kérdés, hogy 
döntésében mit vett figyelembe ezek 
közül. Talán azt sajnálom leginkább, 
hogy az Avalon-projekttel való túl 
korai elköteleződés veszélyeire vo-
natkozó figyelmeztetésemre nem 
hallgatott.

A veszélyhelyzeti felhatalmazás és a 
Fidesz képviselők abszolút többsége 
ellenére is sikerült néhány esetben a 
testület döntéseit számunkra kedvező 
irányba befolyásolni. Ezek közül ta-
lán a legfontosabb volt a lakásrendelet 
olyan irányú módosítása, amely bérlők 
számára nagyobb biztonságot, kedve-

zőbb bérleti feltételeket garantál.
Őszintén remélem, hogy az előttünk 
álló esztendőben végre magunk mö-
gött hagyhatjuk a koronavírus okoz-
ta veszélyeket és visszakaphatjuk 
megszokott életünket, emberi, baráti 
és családi kapcsolatainkat, normális 
hétköznapjainkat. Lesz elég időnk 

és energiánk az előttünk tornyosu-
ló társadalmi-gazdasági problémák 
megoldására!
Mindehhez - ezúton is -, sikerek-
ben és örömökben gazdag boldog 
újesztendőt, mindenekelőtt jó erőt és 
egészséget kívánok!”
            Gerébi Ákos

„A tavalyi év mozgalmas volt. Az 
első képviselő-testületi ülésén ér-
tesültem egy szállodaberuházásról, 
amellyel kapcsolatban városunk 
neve is felmerült, mint alternatív 
helyszín. Szóbeszéd lett, hogy az 
esetleges projekt befejezése után, 
a tóparti sétány vajon az erede-
ti nyomvonalán marad-e. Az erről 
szóló napirendet a februári testüle-

tin támogattam, majd ezt követően 
az ellenzéki képviselőtársaimmal 
népszavazási kezdeményezést nyúj-
tottunk be a tópart természetvédel-
mével kapcsolatban.
Márciusban a kormány veszély-
helyzetet hirdetett ki a koronavírus 
járvány miatt. Ez idő alatt a testü-
leti-ülések elmaradtak és képvi-
selőtársaimmal, véleményünket 
elküldve, online tárgyaltunk a pol-
gármesterrel. Támogattam a helyi 
szigorítást, a vásárlási idősáv beve-
zetését és a maszkhasználatot. Má-
jusban sajtótájékoztatón jelentette 
be az Avalon szállodalánc, hogy 
végül Tatán szeretne építkezni, 
az Öreg-tó partján lévő Esterházy 
lóistálló mellett. Bemutatták a lát-
ványtervet, melyből kiderült, hogy 
százhúsz szobás lenne a szálloda. 
Ennek a gigaberuházásnak hatására, 

az ellenzéki képviselőtársaimmal 
petíciót indítottunk a történelmi vá-
roskép érdekében, melyet több mint 
nyolc-ezren írtak alá. A városban 
egyre erősödött a közhangulat, a 
felháborodás következtében a tata-
iak összefogtak és szerveződve til-
takoztak a természetrombolás ellen. 
A veszélyhelyzet utáni első ülésen 
döntöttünk a képviselőkkel a Fé-
nyestől a Réti-tavakon keresztül 
egészen az Öreg-tóig terjedő terület 
természeti megújításáról és reha-
bilitációjáról. Júliusban a Kossuth 
téren egy felvonulással egybekötött 
demonstráció szerveződött, mint-
egy kétezer emberrel, kifejezve 
szolidaritását a tóparti történelmi 
jelleg megóvása végett, melyen ma-
gánszemélyként én is részt vettem. 
Az egyéni képviselők lakossági fó-
rumot szerveztek a tóparti beruhá-

zással kapcsolatban, melyen szinte 
mindenkit az építési szabályok, a 
megközelíthetőség és a természeti 
értékek fontossága érdekelt. A be-
ruházó cég vezetője ígéretet tett, 
hogy nem építik meg a luxushotelt 
az Öreg-tó partján, amennyiben ezt 
a helyi lakosok többsége ellenzi. 
Mindeközben kiderült, hogy a HVB 
a korábbi népszavazási kezdemé-
nyezésünket elutasította, de meg-
tudtuk, hogy más már négy kérdést 
nyújtott be a szállodaépítéssel kap-
csolatban. A nyáriszünet előtt, rend-
kívüli ülés keretében tárgyaltuk a 
pandémia miatt megnövekvő idősek 
és rászorulók étkeztetésének bizto-
sítását. Két héttel később a HVB, a 
korábban beadott négy új népszava-
zási kérdésből kettőt átengedett.
Az augusztus végi testületi ülésen, 
az ellenzéki képviselőtársaimmal 

előterjesztésben javasoltuk a kép-
viselő-testület feloszlását, hivatkoz-
va a szállodaépítés miatt kialakult 
helyzet, valamint a polgármester és 
a civilek között megrendült bizalom 
miatt, melyet végül nem fogadott 
el a testület. Októberben három 
kérdésben elindul a népszavazási 
aláírásgyűjtés. Aláírásommal én 
is támogattam a kezdeményezést. 
Közben a pandémia miatt úgy ala-
kult, hogy a határidő letelte előtt 
pár nappal, a kormány leállította az 
aláírásgyűjtést. Sajnálva értesültem 
róla, hogy az NVI az ívek megsem-
misítését kérte, de végül erre nem 
került sor. Pár nap múlva a szállo-
dalánc beruházója egy másik kon-
cepciót mutatott be, ami hozzám 
is eljutott és meglepődve néztem a 
számomra tájidegen fényképes tájé-
koztatót.”                 Horváth László
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Tatai Televízió Közalapítvány
Sajtóközlemény
  
SIKERESEN MEGVALÓSULT 
A „DIGITÁLIS TÖRTÉNELE-
MÍRÁS” CÍMŰ TOP-71.1-16-H-
ERFA-2019-00518 AZONOSÍTÓ 
SZÁMÚ PROJEKT
19,92 millió forint európai uniós 
vissza nem térítendő támogatás 
segítségével valósult meg a Tatai 
Televízió Közalapítvány TOP-
7.1.1-16-H-ERFA-2019-00518 
azonosító számú „Digitális törté-

nelemírás” című pályázata. 
A projekt a Széchenyi 2020 prog-
ram keretében valósult meg. „A 
TOP-7.1.1-16 kódszámú Kulturá-
lis és közösségi terek infrastruktu-
rális fejlesztése és helyi közösség-
szervezés a városi helyi fejlesztési 
stratégiához kapcsolódva” című 
felhívásra benyújtott pályázat ke-
retében 19,92 millió forint európai 
uniós támogatást nyert a Tatai Te-
levízió Közalapítvány. 
A projekt célja egy olyan közös-
ségi tér kialakítása, amelyben nem 
csak az archív anyagok válnak 
bárki számára elérhetővé és kutat-
hatóvá, hanem amelyben csopor-
tos vetítéseket is lehet szervezni.  
A pályázati finanszírozás ered-
ményeképpen a beruházás meg-
valósulásának helyszínén, 2890 
Tata, Agostyáni út 1-3 szám alatt 
található archívum és szerkesz-
tőség újulhatott meg. Az épület-
rész leválasztása megtörtént az 
irodaházról. Ez az elektromos és 
vízhálózatot is érintette. Új por-
tálon keresztül közelíthető meg a 
televízió, illetve energiatakarékos 
nyílászárók kerültek beépítésre. A 
belső átalakításoknak köszönhe-

tően elérhetővé vált a korábban 
külön épületszárnyban működő 
archívum. Ez a födém áttörésével 
és lépcső létrehozásával valósult 
meg.  A Tatai Televízió 30 éves 
archívuma, amely közel 880 óra 
saját készítésű műsort tartalmaz, 
mely különböző adathordozókon 
található meg, a beruházásnak 
köszönhetően mindenki számára 
elérhetővé vált. Az elektromos 
vezetékezés mellett a televízi-
ós-műsorszolgáltatáshoz és az ar-
chívum használatához szükséges 
belső hálózat teljes átépítésre ke-
rült. Új munkahelyek nem jöttek 
létre, de a munkafeltételek nagy-
mértékben javultak, megőrizve 
10 főállású és 6 külsős munkatárs 

munkahelyét. Kialakításra került 
egy vizesblokk, mely korábban 
nem volt, s amely az itt dolgozók 
és a vendégek rendelkezésére áll. 
 A fejlesztés során az is cél volt, 
hogy a mozgáskorlátozottak is 
bejuthassanak az épületbe, és 
igénybe vehessék az archívum 
szolgáltatásait. 
A kivitelezési munkálatokat vég-
ző Fenyvesi és Társa Kft rövid 
határidővel, kiváló minőségben 
végezte munkáját úgy, hogy köz-
ben a Tatai Televízió folyamatos 
műsorszolgáltatói tevékenységét 
fenn tudta tartani. 
A projekt fizikai befejezésének 
tervezett napja: 2020. december 
31. 

A projekt fizikai befejezésének 
tényleges napja: 2020. december 
17. 
A projektről bővebb információt a 
www.tataitv.hu oldalon olvashat-
nak.
További információ kérhető:
Petzke Ferenc kuratórium elnök    
Elérhetősége: 
Telefon: 30/9949-057, 
E-mail: petzke.ferenc@gmail.com

Fotók:Prokl Violetta

Domokos Attila

Folytatás az 1. oldalról
A mintegy -35-38 fokos hőmérsék-
let még a modernnek mondható 
megfelelő felszerelésekkel ellátva 
is kihívásokat okozott mindannyi-
unknak. Könnyen beláthattuk, hogy 
1942-43 telén, a Don partján a -30-
40 fokos hideg és a felszerelés beli 
hiányosságok harccselekmények 
nélkül is súlyos veszteségeket ered-
ményeztek.
A veszteségek pótlására és a har-
coló legénység egy részének felvál-
tására a magyar hadvezetés 1942 
végén új egységek kiküldését ha-
tározta el. A váltásra 1943. január 
13. és 20. között került volna sor. A 
honi csapatok készleteit kímélendő, 
a felváltó csapatok kiküldése csök-
kentett fegyverzettel és felszerelés-
sel történt. 
A terv szerint a felváltandó csapa-
tok adták volna át fegyverzetüket a 
helyükre érkezőknek.
A mai megemlékezésre készülve, 
elgondolkodtam, vajon milyen gon-
dolatok kavaroghattak a 2. magyar 
hadsereg katonájának fejében, ho-
gyan élhette meg a pillanatot. 
Kemendy Géza tartalékos hadnagy 
(korábban sármelléki tanító) 1942-
43-as harctéri szolgálata idején a 
17. gyalogezred II. zászlóalj 80 lo-
vaskocsiból és azok személyzetéből 
álló csapatvonatának parancsnoki 
teendőit látta el. Ő felelt a zászló-
alj számára szükséges élelmiszer, 
lőszer, egészségügyi és műszaki 
anyagok, valamint a sebesültek 

szállításáért.  1971-es megemléke-
zésében így ír:
„Megértük a fronton, annyiféle 
jóslatokkal ellentétben, az 1943. 
esztendőt. Most már, a velünk való 
tervek tudatában nem jelentett kü-
lönösebb csalódást. Mivel január 
13-ban határozták meg a végleges 
hazamenetelünk napját, természe-
tesnek tűnt, hogy meg kellett érnünk 
a januárt, hogy ezen a napon bol-
dogan búcsút intsünk a sok szenve-
dés földjének. Teljesen a készülődés 
lázában éltünk.”
„Azt is mindenki tudta, hogy az 
első napi ebéd a vonaton gulyásle-
ves lesz. Ez is mutatja, hogy hazai 
ízekkel kezdődik megváltásunk. Így 
hamar elfelejtjük, ha csak átmene-
tileg is a sok nélkülözést, hiszen ki-
kerülünk a németek keze alól.”
„Két óra körül már Steinhardt 
Lacinál voltam. Búcsúzni jöttem. 
Áthívta Gyulavári Józskát is, és 
örvendezve beszéltünk a nagy ese-
ményről, amit végre megérhettünk. 
Ők nem jöttek, hiszen a hadosztály 
egyik fele is maradt.
- Hála Isten, csakhogy végre valaki 
megy! Majd ezután akkor a többi is 
indul. Erre az örvendetes hírre inni 
kell. Menjünk le a hadosztály étkez-
débe – mondta Laci. 
Kért egy-egy deci rumot, és amel-
lett beszélgettük elmúlt és elkövet-
kezendő élményeinket.”
„A falon elhelyezett telefonkészü-
lék megcsendült. A telefon kezelője 
hangosan jelentette, hogy Barra 

őrnagy urat kéretik a telefonhoz. 
Teljes csend lett a teremben. Odalé-
pett, átvette a készüléket, és ezeket 
a szavakat lehetett hallani:
- Igen, és milyen mélységet ért el? 
Sikerült elreteszelni?
Valahol baj van – volt az első ér-
zésem.
- Urak! Most jelentik délről, hogy 
az orosz Urivinál áttört. Máris né-
hány km mélységet ért el. A hirte-
len bevetett erőkkel megpróbálták 
elreteszelni, azonban az erő nem 
elégséges.
Nemcsak az előbb hallott szavakra, 
hanem belső érzésemre hagyatkoz-
va felálltam, és azt mondtam:
- Gyerekek, az a meggyőződésem, 
hogy az esemény számunkra vég-
zetes. Nem megyünk haza. Isten 
veletek! 
A beteljesült boldogságból estem 
a sivár és kétségbeejtő valóságba, 
amit jelent a kapuba való megérke-
zés, és onnan való visszafordulás. 
Herczeg Ferenc „Az élet kapu-
ja” című regénye jutott eszembe: 
Hányszor álltunk mi magyarok az 
élet kapujában, de belépni soha 
nem tudtunk… Mi lesz ennek a mai 
helyzetnek a végkifejlete?! Még 
nem tudtam semmit, de csak a rosz-
szra tudtam ismeretlenül is gondol-
ni. Elképzelhetetlennek tartottam 
már most, hogy az események ilyen 
irányú fordulata nem változtatja 
meg a mi életünk eddig előkészített 
rendjét. Az egyszerűen lehetetlen. 
Mit hoz a közeljövő?”

Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, mi 
már tudjuk mit hozott számukra…
A gyorsan mozgó szovjet ékek 
(harckocsik és sígyalogság) mé-
lyen benyomultak a vonalak mögé, 
a fegyveres ellenállást megkísérlő 
csoportosulásokat megsemmisítet-
ték, az ellen nem álló menekülőket 
lefegyverezték, majd utána hagy-
ták őket tovább menekülni, a fegy-
verteleneket nem bántották. Ennek 
hatására még többen dobálták el 
fegyvereiket, és vánszorogtak a hó-
mezökön keresztül nyugat felé.
A felbomlott alakulatok egyrészt 
szovjet légitámadásoktól, másrészt 
saját tisztjeiktől és tábori csendőr-
ségüktől való félelmükben a rendes 
utakat elkerülve vonultak vissza. 
Több összecsapásra is került sor a 
szintén visszavonuló, de rendezet-
tebb és jobban felszerelt német csa-
patokkal, akik a honvédek maradék 
felszerelését erőszakkal elvették.
A rendkívüli hidegben minden éj-
szaka legyengült, lerongyolódott 
emberek ezrei fagytak halálra, az 
életben maradottak pedig tovább 
vánszorogtak. Melegedni, megpi-
henni az elpusztított, felgyújtott 
falvak tüzénél tudtak, táplálékul a 
megfagyott lovak húsát ették.
A hadsereg maradékát kb. 100 km-
re a Dontól nyugatra próbálták ösz-
szeszedni.
A zöm február elején érkezett meg, 
de még márciusban is érkeztek ka-
tonák, voltak, akik közel 300 km-t 
gyalogoltak. Március 3-ig 2913 tiszt 

és 61 116 fő legénység érkezett be.
Az elesettek és fogságba esettek 
pontos számát megállapítani nem 
lehet.
Véleményem szerint a 2. magyar 
hadsereg katonáinak helytállása 
kapcsán, az 1943. április 4-én kelt 
hadseregparancs utolsó bejegyzése 
beszédes: 
„Az eddig beérkezett harcjelenté-
sekből és egyéb adatokból megál-
lapítom, hogy a 2. magyar hadse-
reg a téli hadműveletek folyamán 
becsületét nem vesztette el, hanem 
sokáig a Don-parton keményen áll-
ta a harcot, sőt a hadsereg egyes 
csapattestei és ennél magasabb 
kötelékei olyan ragyogó fegyver-
tényekkel tűntek ki, melyek a régi 
magyar katonai hírnévhez minden-
ben méltóak, és felveszik a versenyt 
bármely hadsereg kimagasló fegy-
vertényeivel.”
Elmondhatjuk tehát, hogy a Don 
partján elesett katonabajtársaink 
minden hátráltató körülmény és vi-
szontagság ellenére példát mutattak 
helytállásból, bátorságból az önfel-
áldozásig terjedő bajtársiasságból. 
Nekünk a mai kor katonáinak pedig 
nincs más dolgunk, mind az előde-
inktől kapott lángot tovább táplálni 
„Hittel, becsülettel!”

Orbán Viktor őrnagy 
Források:   
1. Wikipédia - 2. magyar hadsereg  
2. Lajtos Árpád: Emlékezés a 2. magyar 
hadseregre – 1942-1943 
3. Kemendy Géza: Harctéri emlékeim, 
1942-43

Doni megemlékezés
Ünnepi beszéd

- Ezekkel a cégekkel az önkor-
mányzat partneri kapcsolatban 
van, s a tájékoztatóikból na-
gyon sok információt kapott 
a képviselő-testület. A tatai 
internet szolgáltatással elége-
detlenek vagyunk, sok levél, 
visszajelzés érkezik hozzánk 
is azzal kapcsolatban, hogy a 

város egyes részein nem meg-
felelő minőségű a szolgáltatás. 
A jó az lenne, ha az internet 
szolgáltatási piacon itt helyben 
is valódi verseny alakulna ki, 
és jobbnál-jobb feltételek kö-
zül tudnánk válogatni. Ezért 
ebben az ügyben idén komoly 
előrelépést remélünk, és min-

dent megteszünk azért, hogy a 
cégek javítsanak a kínálatukon, 
elsősorban az internet gyorsa-
ságán. 
A pályázatokhoz kötődő elő-
terjesztések sorában december-
ben szerepelt a Haranglábtól 
Agostyánig vezető kerékpárút  
kiegészítő támogatására vonat-

kozó kérelem is, melynek nyo-
mán a város összességében 82 
millió forint többlettámogatást 
igényelt ehhez a pályázatához. 
Az érvényben lévő járványügyi 
korlátozások február elsejéig 
történő meghosszabbítása mi-
att Tata Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete várhatóan 

januárban sem tudja megtar-
tani rendes ülését a Városhá-
zán, ezért a rendkívüli jog-
rend következtében a januári 
előterjesztések ügyében újabb 
polgármesteri döntések szület-
nek majd, a bizottsági tagok 
véleményeinek, javaslatainak 
figyelembevételével.            -áá-

Testületi ülés helyett továbbra is konzultáció alapján dönt a polgármester

Megújult, modern szerkesztőségben folytatja munkáját a Tatai Televízió
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Az éves előafizetési díj bruttó 
5880 Ft + 1000 Ft postaköltség 
(amennyiben a megrendelő pos-
tán kéri a lapszámot).
A magazin megrendelőlapja le-
tölthető a Tatai Rend-ház Kft. 
honlapjáról. A kitöltött megren-
delőlapot a tataipatriota@tata.hu 
e-mail címre kell eljuttatni.
A Tatai Patrióta közéleti maga-
zin az új esztendőben is érdekes 
témákkal, interjúkkal várja mind-
azokat, akiket mélyebben foglal-
koztat, hogy mi zajlik a városban, 
mi áll a helyi hírek hátterében, kik 
élnek Tatán, és mit tesznek a köz 
szolgálatában. A legújabb szám-
ban, melynek köszöntőjét Ströc-
ker Zoltán, a Tatai Járási Hivatal 
vezetője írta, folytatjuk dr. Kórósi 
Emőke, városunk korábbi jegyző-
jének az önkormányzati rendszer 
30 éves jubileumáról szóló írását. 
Musicz László, az Által-ér Szö-
vetség szakmai igazgatójának írá-
sából  megtudhatják az olvasók, 
miért szükséges a helyi termé-
szetvédelmi rendelet felülvizsgá-
lata. A téli számban interjút olvas-
hatnak Mürkl Leventével, a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 

Környezetvédelmi és Városüze-
meltetési Irodájának vezetőjé-
vel, aki vízügyi szakemberként 
már másfél évtizede szolgálja az 
Élővizek Városát. Megmutatjuk, 
miképpen született újjá az Ester-
házy-kastély, amely hamarosan 
megnyílik a nagyközönség előtt. 
Osgyáni Zsuzsanna, városunk 
nemzetközi referense beszámol 
arról, miképpen tartotta Tata a 
kapcsolatot testvérvárosaival a 
pandémia idején. Érdekes írást 
olvashatnak még a magazinban 
a tatai labdarúgás történetéről, a 
Tóvárosi Esterházy Hitbizomá-
nyi Uradalomban rendezett vé-
reb versenyekről és a múzeum 
kiadványáról, a „Mire a falevelek 
lehullanak – Tata és Tóváros la-
kossága az első világháborúban” 
c. kötetről. Művész-világ című 
rovatunkban Kövesdi Mónika 
művészettörténész ezúttal Áren-
dás József grafikusművészt mu-
tatja be az olvasóknak, és végül, 
de nem utolsósorban megtudhat-
ják milyen projekteken dolgozik 
a Fogaskerékgyár Kft. a várossal, 
a Bláthy Ottó Szakközépiskolával 
és a Pons Danubii EGTC-vel.

Ahogyan arról már előző lapszá-
munkban is beszámoltunk, hamarosan 
házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tő-rendszer is segíti a környezettudatos 
hulladékgazdálkodást városunkban, 
ugyanis Tatán várhatóan februártól  
bevezetik a házi szelektív hulladék-
gyűjtést.
A családi házas övezetekben több, 
mint 5 ezer (háztartásonként 1 darab) 
110 literes gyűjtőedényt osztanak 
majd ki, melyekbe a fém és a papírhul-
ladékot, valamint a PET palackokat 
lehet elhelyezni. Emellett a társasházi 
övezetekben korszerűsíteni és bővíte-
ni fogják a szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteket. 
Az új gyűjtőedényekkel kapcsolatban 
a tataiaknak nincsen teendőjük, a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft. munkatár-
sai ugyanis minden háztartást külön 
értesíteni fognak a hulladékgyűjtő 
edények kiszállításával és személyes 
átvételével kapcsolatosan. Kollégáink 
szórólapokon és a helyi médián ke-
resztül is értesítik majd az érintetteket. 
Természetesen, a kiszállítás megjelölt 
időpontjain kívül is lehetőség lesz 
arra, hogy a Városgazda telephelyén 
átvehessék a gyűjtőedényeket.

Az elmúlt év végén több európai országban, va-
lamint hazánkban is azonosították – elsősorban 
vadmadarakban –, a magas patogenitású madár-
influenza vírus (H5N8) jelenlétét.
A vándorló vadmadarak vonulási útvonalai az 
egész országot érintik, ennek megfelelően az or-
szágos főállatorvos még 2020. novemberében or-
szágos főállatorvosi határozatban azonnali hatály-
lyal, országszerte elrendelte a baromfik kötelező 
zártan tartását, minden olyan állományban, ahol 
a kifutó felülről és oldalról nem védett megfelelő 

erősségű madárhálóval.
A szakemberek szerint a vírus csak az állatokat 
betegíti meg, ezért az emberekre nem veszélyes. 
Városunk környezetében az esetlegesen elhullott 
vadmadarakat a Nébih, valamint a Magyar Madár-
tani Egyesület szakemberei begyűjtik és elvégzik 
a szükséges vizsgálatokat.
Tatán és a környezetében egyelőre csak vadmada-
rakban mutatták ki a vírus jelenlétét, ezért a házi 
baromfik elzárásán kívül a vírus jelenléte további 
intézkedést nem igényel.

Tájékoztatás madárinfluenzáról

Változik a szelektív 
hulladékgyűjtes

Jegyzet
Futógondolatok
 
Nem szeretek futni, mert nincs benne labda...
Még Karácsony után történt a sok-sok süti és toros bűnözé-
sek kiengesztelésére futott két tókör egyikében...
Előttem, úgy 20 méterre sétált egy fiatal házaspár, előt-
tük pedig két-három éves kisfiúk lábhajtányos kismotoros 
tudományát mutatta büszkén szüleinek. Meg-megtorpant, 
hátranézett és örült a dicsérő szavaknak. Kicsit cifrázta is 
igazolva, hogy milyen jól döntött a Mikulás, vagy a Jézuska 
amikor neki ezt hozta ajándékba...
Szemben jött egy harminc körüli férfi fülére nőtt mobillal. 
Póráz nélkül szaladgáló kutyusa játszótársat látott a kisfi-
úban…
Az idilli kép rémálommá változott. A kis motoros sikítva 
menekült, édesapja rohant utána és felkapta a rémült gyer-
meket, a kismoci repült a bozótba, miközben a kutyás férfi 
négylábújának üvöltött, hogy nem szabad! Az édesanya 
földbe gyökerezett lábakkal állt és sikított, majd a vész el-
múltával hangosan zokogott átölelve övéit. Semmi baj ki-
csim, semmi baj!-motyogta.
Baj nem történt, de a kismotorosnak sokáig lesz utasa ez az 
élmény.
Több futógondolatom is támadt, elsősorban nem a futástól 
megnőtt pulzus szám miatt.
”Mindig a vétlen szenved!” „A kutya vétke a gazdáé!” „ A 
pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve!”
Ezekkel úgy helyben is lennék, de arra a futókérdésemre 
nem találtam a választ, hogy hol a határa a szaladgálásnak 
és a póráznak…                                  -pf-

Covid 19-cel fertőzöttek, illetve ennek 
gyanúja miatt karanténra kötelezet-
tek lakóhelyét egy új szabadalommal 
vegyszermentesen fertőtlenítjük a 
terüIet levegőjének gépi átszűrésével 
egy óra alatt. 
1. LUX aeroguard sense 65 m2 helyi-
ség légtisztítása, vagy 
2. LUX aeroguard mini 20 m2 helyi-
ség légtisztítása egy óra alatt. 
A berendezés három alkalommal szű-

ri át a helyiség Ievegőjét 5 db szűrőn 
keresztüI. A negyedik és ötödik szű-
rő eltávolítja a levegőbőI a Covid 19 
szennyeződést is. 
A készülékhez tilos hozzányúlni. 
A készülék UV fényébe tilos bele-
nézni, károsítja a szemet. 
KOMTEM KFT. 
2890 Tata, Bacsó Béla u. 47 . 
Tel.: munkanapokon  
382-658, 7:30-15:30-ig

FIGYELEM! 

Továbbra is megrendelhetőek a 
Tatai Patrióta 2021-es számai

Hirdetés

1989 óta január 22-én ün-
nepeljük a magyar kultú-
ra napját, annak emlékére, 
hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban - a kézirat tanúsága sze-
rint – ezen a napon fejezte 
be a Hymnus megírását.
A magyarságnak a 19. szá-
zadig nem volt nemze-
ti himnusza. Az 1815-től 
Szatmárcsekén élő Kölcsey 
Ferenc a bécsi udvar alkot-
mánytipró intézkedéseinek 
fokozódása idején, 1823 ja-
nuárjában írta meg hazafias 
költészetének legnagyobb 
remekét, a Hymnust. A köl-
temény először 1829-ben 
Kisfaludy Károly Aurorájá-

ban jelent meg, a kéziraton 
még szereplő „a Magyar 
nép zivataros századaiból” 
alcím nélkül, 1832-ben, 
Kölcsey munkáinak első 
kötetében már a szerző által 
adott alcímmel látott napvi-
lágot.
Megzenésítésére 1844-ben 
írtak ki pályázatot, amelyet 
Erkel Ferenc, a Nemzeti 
Színház karmestere nyert 
meg. Pályaművét 1844. jú-
lius 2-án mutatták be a pesti 
Nemzeti Színházban a zene-
szerző vezényletével. Szé-
lesebb nyilvánosság előtt 
1844. augusztus 10-én éne-
kelték először, az Óbudai 

Hajógyárban a 
Széchenyi gőzös 
vízre bocsátása-
kor. Az 1840-es 
évek végén ün-
nepi alkalmakkor 
még felváltva, 
vagy együtt éne-
kelték a Hymnu-
st és a Szózatot, 
addig az ötvenes 
években a Hym-
nus lett a nemzeti 
érzelmeket job-
ban kifejező né-
pének.
A Himnuszt hi-
vatalosan csak az 

1949-es alkotmányt alap-
jaiban módosító 1989. évi 
XXXI. törvény 36. paragra-
fusa iktatta nemzeti jelképe-
ink sorába, s a XIV. fejezet, 
75. paragrafusaként emelte 
be az alkotmányba. A 2012. 
január 1-jén hatályba lépett 
alaptörvény alapvetésének 
I. cikke kimondja: „Ma-
gyarország himnusza Köl-
csey Ferenc Himnusz című 
költeménye Erkel Ferenc 
zenéjével.”
A magyar kultúra napjáról 
való megemlékezés gondo-
latát ifjabb Fasang Árpád 
zongoraművész vetette föl 
1985-ben, majd több nép-

fronttanácskozáson is fel-
hívta a figyelmet egy ilyen 
ünnep megtartásának fon-
tosságára. „Ez a nap annak 
tudatosítására is alkalmas, 
hogy az ezeréves örökség-
ből meríthetünk, és van mire 
büszkének lennünk, hiszen 
ez a nemzet sokat adott Eu-
rópa, a világ kultúrájának. 
Ez az örökség tartást ad, ez-
zel gazdálkodni lehet, vala-
mint segíthet a mai gondok 
megoldásában is” - mondta. 
A nap megünneplésére a 
Hazafias Népfront Országos 
Tanácsa 1988. december 
végi ülésén tett felhívást, 
s 1989 januárjában a HNF 
szervezte meg először az 
évfordulós rendezvényeket.
Az ünnep alkalmából az-
óta a magyarság idehaza, 
a határokon túl és szerte a 
világban megemlékezik a 
magyar kulturális értékek-
ről. Kiállításokat és koncer-
teket rendeznek, könyvbe-
mutatókat, irodalmi esteket 
és színházi előadásokat tar-
tanak. E naphoz kapcso-
lódva adják át a magyar 
kultúrával, továbbá - 1993 
óta - az oktatással, pedagó-
giai munkával kapcsolatos 
szakmai elismeréseket is. 
Többek között ekkor adják 

át a Márai Sándor-díjat, a 
Csokonai Vitéz Mihály Al-
kotói Díjat és a Bessenyei 
Ferenc Művészeti Díjat, 
valamint a közművelődés 
minőségfejlesztéséért járó 
Minősített Közművelődési 
Intézmény Címet és a Köz-
művelődési Minőség Díjat, 
a legjobb szolgáltatást nyúj-
tó könyvtáraknak a Minő-
sített Könyvtár Címet, Ko-
lozsvárott pedig az Erdélyi 
Magyar Kortárs Kultúráért 
Díjat.
Szatmárcsekén megko-
szorúzzák Kölcsey Ferenc 
sírját és átadják a Kölcsey 
Fe renc -emlékp lake t t e t . 
A Kölcsey Társaság által 
1995-ben alapított elisme-
réssel azokat a művészeket 
jutalmazzák, akik életmű-
vükkel és tevékenységükkel 
nagyban hozzájárultak a ha-
zai és az egyetemes kultúra 
gazdagításához.
Kölcsey Ferenc a verseit 
külön lapokra írta, és kéz-
iratcsomagokban gyűjtötte. 
A Himnuszt tartalmazó kéz-
iratcsomag az 1830-as évek 
végén eltűnt, és több mint 
száz éves lappangás után, 
1946-ban került az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár 
birtokába.

A magyar kultúra napja
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Programajánló

Kézilabda
január 30. szombat 11.00 
TAC – Veszprém KKFT férfi 
Magyar Kupa
január 30. szombat 15.00 
TAC – Veszprém KKFT férfi 
Liga Kupa

A mérkőzéseket zárt kapuk 
mögött játsszák.

Asztalitenisz
Férfi NB I TAC – High Life SE 
14-0
Pontszerző: Bak, Béres, Krebs, Si-
pos 3-3, Béres-Bak, Krebs-Sipos
TAC – Dunaújváros 11-3
Pontszerző: Béres 3, Krebs 3, Bak 
2, Sipos 2, Krebs-Sipos
Kézilabda
Liga Kupa AGROFEED 

ETO-SZESE – TAC 26-27 (17-
14)
Vezette. Sándor Gy., Szabó B.
Góllövő: Schekk 7, Iváncsik 5, 
Győrffi, Sárosi 3-3, Dósa, Lukács, 
Pordán 2-2, Kiss, Schneider, Tass 
1-1
Edző: Sibalin Jakab
Kosárlabda
Női amatőr NB I TSE - ELTE 

Fortis 40-79 (10-29,12-11,10-
14,8-25)
Vezette: Szőcs P., Koller I.
Pontszerző: Gyöngyösi 8, Morcz 
7/3, László 6, Mohai 4, Horváth 4, 
Biszák 2, Kiss J. 2, Tóth 2, Varga 2
Törekvés SE – TSE 89-50 (31-
9,28-15,13-16,17-10)
Vezette: Tóth K., Lázár Zs.
Pontszerző: Horváth 14, Gyön-

gyösi 12, Varga 8, Morcz 7/3, 
László 3/3, Kiss J. 2, Mohai 2, 
Szabó 2
Kiss Lenke KA – TSE 86-50 (26-
17,19-13,21-14,20-6)
Vezette: Tóth K., Gruber N.
Pontszerző: Czompó 8, Mohai 8, 
Tóth 8, Horváth 6, Kiss J. 5/3, 
Morcz 4/3, Szabó 4Edző: Szabó 
Judit                                        -ta-

Egyelőre még a tél mutatja magát, 
de szerintem az igazi labdarúgó 
szurkoló már várja a tavaszi idény 
kezdetét. A megyei I. osztályú baj-
nokságban még sohasem kezdték 
olyan hamar a tavaszt mint ahogy 
az idén tervezik. Eredetileg még 
novemberben lejátszottak volna 
fordulókat, de a COVID járvány 
közbeszólt és ezek elmaradtak. 
A felkészülést valószínűleg már 

minden csapat elkezdte, hiszen pl. 
a TAC már február 21-én bajnoki 
meccsen lép pályára. Persze a tél 
még átírhatja ezt a forgatóköny-
vet is. A felnőtteknél is fürgébb 
lesz az U19-es csapat, hiszen ők 
már február 14-én meccsszerelést 
húznak. Nincsenek könnyű hely-
zetben az edzők, a fagyott pályá-
kon vigyázni kell a terheléssel. 
Több helyen ilyenkor bevonulnak 

a tornatermekbe, vagy a már sok 
helyen rendelkezésre álló műfü-
ves pályákon gyakorolnak. Ez 
az időszak a játékosoknak sem a 
legkedveltebb, hiszen hidegben, 
hóban, fagyban nem jó edzeni. De 
edzeni kell, mert bírni kell a tava-
szi menetet.
A TAC megyei I. osztályban sze-
replő felnőtt csapat tavaszi  hazai 
mérkőzései: 

02.28 14.00: TAC – Nagyigmán-
di KSK
03.10. 17.00: TAC – Sárisápi BSE   
03.14. 14.30: TAC – Vértessom-
lói KSK
03.28. 15.00: TAC – Zsámbéki SK
04.11. 15.30: TAC – Bábolnai SE
A TAC férfi U19-es bajnokság-
ban szereplő csapat tavaszi hazai 
mérkőzései:
02.20. 14.00: TAC – Bakonysár-

kányi SE
03.03. 17.00: TAC – Koppány-
monostori SE
03.06. 14.00: TAC – Zsámbéki SK
03.20. 14.00: TAC – Vértessző-
lősi SE
03.27. 14.00: TAC – Nyergesúj-
falui SE 
04.10. 14.00: TAC – Mocsa SE
04.17. 14.00: TAC – Nagyigmán-
di KSK             -ta-

Nem sok pihenője volt a TAC férfi 
ifjúsági kézilabda csapatának. De-
cemberben fejezték be az őszi sze-
zont, de január 15-én már a tavaszi 
idény első meccsét is lejátszották. 
Hazai pályán a BFKA Veszprém 
együttese volt az ellenfél. A CO-
VID vírus miatt ebben az osztály-
ban is nagy különbség alakult ki 
a lejátszott mérkőzések számát 
illetően. A TAC már 11 meccset 
tudott le míg a veszprémiek még 
szeptemberben játszottak kétszer 

azóta nem lép-
tek pályára. 
Mondhatnánk 
hogy volt ide-
jük felkészül-
ni a TAC elle-
ni találkozóra. 
A hazaiak sta-
tisztikájában 
a három győ-
zelem mellett 
nyolc vereség 

szerepel, míg a vendégek mindkét 
meccsüket megnyerték. A TAC az 
első idényét játssza az I. osztály-
ban  és bizony idő kell belerázód-
ni a magasabb követelményekbe. 
Ráadásul több akadémiai csapat is 
szerepel itt, akik azért más szin-
tet képviselnek akár a kiválasz-
tásban, akár az edzésszámban. A 
BFKA Veszprém is ebbe a kör-
be tartozik. Tehát vérmes remé-
nyei nem lehettek a hazaiaknak, 

de bíztak abban hogy játszanak 
egy jó meccset. Márton edző a 
Somogyvári-Zubek, Steczina,-
Csányi, Takács, Lukács, Szalay 
kezdőt küldte pályára. Az első 
hazai gólra három vendég találat 
érkezett. Lukács lőtte a tatai gó-
lokat így a 8. percben az is áll-
hatott volna az eredményjelzőn 
hogy Lukács –BFKA Veszprém 
4-6. Azután beindultak a többiek 
is és 7-7-nél egyenlített a TAC. 
A Veszprém igyekezett gyorsan 
játszani és Markovics valamint 
Körtélyesi találataival három gól-
lal megléptek. (7-10,9-12,13-16) 
Az első félidő vége felé Csányi 
és Willi lövései kerültek a hálóba, 
ezzel a hazaiak tartották a három 
gólos különbséget, ami a szünetig 
meg is maradt (16-19)
A szünet nem tett jót a TAC-nak 
mert a vendégek négy perc alatt 
csináltak egy 0-4-es sorozatot, 

ezzel gyakorlatilag el is döntötték 
a meccset. (16-23) Ismét Lukács 
vette hátára a csapatot és góljaival 
tett azért hogy ne nőjön tovább 
a hátrány. Egyre több hiba csú-
szott a hazaiak játékába: eladott 
labdák, elcsúszott védekezés, rá-
adásul 3x a kapufa is segített a 
Veszprémnek. Ennek is köszön-
hető, hogy az 53. percre az addi-
gi legnagyobb különbség alakult 
ki, 25-33-ra vezettek a vendégek. 
Márton edző cserékkel, taktikai 
változtatásokkal próbált javítani 
a játékon és ez hozott eredményt. 
Takács két, valamint Lukács egy 
góljával sikerült csökkenteni a 
hátrányt. A találkozó utolsó gólját 
a veszprémi Grunda lőtte gyakor-
latilag dudaszóra, ezzel alakult ki 
a 28-34-es vendég győzelmet je-
lentő  végeredmény. A mérkőzé-
sen többször is közel járt a TAC 
a még szorosabb eredményhez, de 

egy-egy hiba miatt ez nem sike-
rült. Most ismét van három hét a 
felkészülés folytatására, hiszen a 
következő mérkőzést február 2-án 
játssza a csapat. 
TAC – BFKA Veszprém 28-34 
(16-19)
Vezette: Gácsig D., Szecsődi D.
Góllövő: Lukács 13, Csányi, Wil-
li 3-3, Kádár, Takács, Zubek 2-2, 
Steczina, Szalay, Szi-Benedek 1-1
Edző: Márton Ádám
- egész jó első félidőt játszottunk, 
jól védekeztünk, szép dolgokat 
csináltunk támadásban. Rosszul 
indult a második játékrész hiszen 
4 gólt kaptunk sorozatban. Hibá-
inkat az ellenfél könyörtelenül 
kihasználta. Lassan beleszokunk 
az I. osztályba és azért dolgozunk 
hogy megtanuljunk győzni is. Tu-
lajdonképpen elégedett is lehet-
nék, de van ekkora különbség a 
két csapat lehetőségei között.  - ta-

A tatai Menner Bernát Alapfokú 
Művészeti Iskola az Emberi Erő-
források Minisztériumának kö-
szönhetően, a Nemzeti Tehetség 
Program keretein belül pályáza-
tot nyert a tehetségsegítés felté-
telrendszerének javítását célzó 
hazai programok támogatására. 
Céljuk a pályázati forrásból a 
mátészalkai Képes Géza Általá-
nos Iskola mintájára az indirekt 
tanítási módszerek fejlesztése. 
Az intézmény folyosóit, ajtóit és 
lépcsőit dekorálták magyar, illet-
ve tatai illetőségű zeneszerzők-
kel, hírességekkel és zeneelméleti 
tartalmú dekorációval, így kiala-
kítva olyan környezetet, mely a 
mindennapok során informáci-
ószerzésre és tanulásra is moti-

válja a diákokat és 
szülőket egyaránt. 
Az ajtókon meg-
jelenik többek kö-
zött Kodály Zol-
tán, Erkel Ferenc, 
Liszt Ferenc, Ko-
csis Zoltán, Bara-
nyi József (a tatai 
zeneoktatás ki-
emelkedő szemé-
lyisége), Öveges 
József, vagy éppen 

Presszer Gábor. A lépcsőkön rit-
musokat, skálákat tanulmányoz-
hatnak a nebulók és olyan varázs-
mondatokkal is találkozhatnak, 
melyek a mindennapi életben 
elengedhetetlenek, mint például 
a „Kérem szépen!”, „Köszönöm 
szépen!”
Csodálva néztem az igényes és 
egységes díszletet és az ott töl-
tött rövid idő alatt is rengeteg új 
és érdekes információval gazda-
godtam. 
Bár jelen helyzetben az isko-
la vendégeket nem fogadhat, 
örömmel tapasztaltam, hogy a 
kis zenésztanoncok lelassítanak 
a lépcsőkön haladva és elidőznek 
az ízlésesen dekorált ajtókat és a 
hozzátartozó információs táblá-
kat tanulmányozva. 
Jelenleg ez a fajta indirekt oktatá-
si módszer elsőként, egyedülálló 
módon jelenik meg a magyaror-
szági zeneiskolák között.
Az intézmény vezetője, Somossy 
Csaba Miklós azt is elárulta, 
hogy rengeteg hasonló terv és 
ötlet van még a tarsolyukban, 
melyhez a jövőben további forrá-
sok felkutatását tervezik, öröm-
mel fogadnak bárminemű támo-
gatást is. 

Kultúra

Eredmények

Tavaszi előzetes

Vereség a nyitányon
Fotó:facebook.com

Pályázatot nyert a tatai zeneiskola

Továbbra is zárva tart a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, ám a 
járványhelyzetben is kiszolgálják az olvasókat, hiszen lehetőséget 
nyújtanak összekészített könyvcsomagok kölcsönzésére. A részletek-
ről az alábbi tájékoztatást adta a tatai könyvtár:

Továbbra is zárva tart a tatai könyvtár, 
de lehet kölcsönzni

Kedves Olvasóink!

A kormány az érvényben lévő korlátozásokat 2021. február 1-ig meg-
hosszabbította. Ennek értelmében könyvtárunk zárva tart, de folyama-
tosan lehetőség van előre összekészített könyvcsomag kölcsönzésére, 
amelyhez leadhatják könyvigényüket.
Az összekészített könyvcsomag átvételét biztosítjuk a következő napo-
kon:-hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9.00 és 11.00, valamint 
13.00 és 15.00 óra között. Minden esetben előzetesen egyeztetjük a köny-
vcsomag átvételének időpontját. Helyszín: a művelődési ház főbejárata.
Várjuk könyvigényét: 
 - Telefonon: 34/380-281
 - online: a TextLib katalóguson keresztül
 - A videók segítik a foglalásban. Figyelem! Előjegyzési díj most nincs! 
 - Emailen: olvasoszolgalat@mzsvktata.hu és gyerek@mzsvktata.hu
 - Honlapon: „Segíthetünk?” funkcióval: https://mzsvktata.hu/
Könyvek visszaadására kérjük, hogy használják a Biblioboxot!
További információ:
• Megnöveljük a kikölcsönözhető könyvek számát 10 db-ra, ebből maxi-
mum 4 db új könyv kölcsönözhető olvasónként.
• A késedelmi díjakat elengedjük.
• Új beiratkozás ezen időszakban nem lehetséges. A meglévő tagságot, 
ha szükséges, akkor meghosszabbítjuk, a tagdíj fizetésére pedig utólag 
nyílik mód.
• Az előjegyzés ingyenes.
Kérjük, hogy vigyázzanak magukra és egymásra!

Móricz Zsigmond 
Városi Könyvtár
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