
A Tatabányai Tankerületi Központ 2017 
májusában sikeresen pályázott az EFOP 
4.1.2 kódszámú projekt pályázati felhí-
vására, melynek köszönhetően jelentős 
beruházást tudnak megvalósítani a tatai 
Vaszary János Általános Iskolában. A 
közel két milliárd forintos iskolafejlesz-
tés részleteiről április 29-én rendeztek sajtótájé-
koztatót.
Az EFOP-4.1.2. konstrukció keretében, a 2017-
ben elnyert 1166 millió forintnyi támogatási for-
rást a magyar kormány közel 815 millió forint 
többletforrással egészítette ki, így Tata komoly 
történelmi hagyományokkal és eredményesség-
gel bíró általános iskolája összességében 1,98 
milliárd forintból újulhat meg.
Bencsik János országgyűlési képviselő a sajtó-
tájékoztatón úgy fogalmazott: - A magyar kor-
mány és Orbán Viktor miniszterelnök elismerése 
is ez a fejlesztés az intézményben folyó munka 
és a tatai közösség irányába, ugyanis a korábban 
megítélt 1,1 milliárdos uniós pályázati támoga-
tást közel 815 millió forint hazai költségvetési 
forrásból a kezdeményezésemre kiegészítette. 
Menet közben derült ki, hogy a beruházás teljes 
körű megvalósításához többletforrásra van szük-
ség. Ez a többlet hazai költségvetési forrás teszi 
lehetővé, hogy az iskola belső udvarában meg-
épülhessen a tornaterem másik fele és a sport-
pálya is.
Vereckei Judit, a Tatabányai Tankerületi Köz-
pont igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, a 
pályázat benyújtásával olyan fejlesztés megva-
lósítása volt a céljuk, amellyel az intézménybe 

járó gyermekek, valamint az ott dolgozók szá-
mára a kor követelményeinek megfelelő, esz-
tétikus, modern környezetet tudnak teremteni. 
Olyat, ahova a tanulók szívesen járnak, a peda-
gógusok pedig komfortos körülmények között 
végezhetik a munkájukat.
A „Vaszary János Általános Iskola infrastrukturá-
lis fejlesztése” elnevezésű projekt keretében elő-
ször a Jázmin utcai Tagintézmény fejlesztésére 
került sor 2020-ban. Akkor, a beruházás első sza-
kaszában az épületben épületgépészeti, villamos-
sági, akadálymentesítési kivitelezési munkákat 
végeztek el: burkolat és nyílászáró cserékre, egy 
új csoportszoba kialakítására, akadálymentesített 
feljáró és mosdó építésére került sor, s az épület 
régi radiátorait is korszerű fűtőtestekre cserélték. 
Emellett egy 15 × 24 méteres rekortán borítású 
sportpálya kialakításával megújult a Jázmin Is-
kola udvara. A fejlesztés most a Vaszary Iskola 
székhelyintézményében folytatódik, s az április 
elejével indult kivitelezés magában foglalja a 
teljes épületet érintő villamos és gépészeti fel-
újítási munkákat, valamint újépítési feladatokat, 
melyeknek köszönhetően elkészül a jelenlegi tor-
nacsarnokhoz csatlakozó féltornaterem, és a „B” 
épületrész csoportszobáinak kialakítása. Emellett 
az iskolaudvar és sportudvar fejlesztés is a beru-
házás részét képezi.

Dr. Takács Ádám szakmai vezető 
tájékoztatott arról, hogy a közel 900 
fős intézmény fejlesztését úgy kellett 
megkezdeni, hogy a nevelő-oktató 
munka zavartalansága, a szülők tá-
mogatása, a munkaterület átadása és 
az organizáció szempontjából első 
fejlesztési részterület, a „B” épület-
rész teljes kiürítése, a vagyonelemek 
tárolása is biztosított legyen. Emellett 
rendkívül komoly szervezést igényelt 
az, hogy az érintett osztályok elhelye-
zésének, munkarendjének átalakítása 
zökkenőmentesen történjen.
Michl József polgármester a sajtótá-
jékoztatón kiemelte, hogy az elmúlt 
15 évben nem volt olyan esztendő, 
melyben ne zajlott volna valamilyen 
fejlesztés valamelyik helyi oktatá-

si-nevelési intézményünkben. 
A Vaszary Iskolára korábban a városi energiara-
cionalizálási program keretében 100 millió forin-
tot költött az önkormányzat. A tető egy részének 
megújítását közel 30 millió forint helyi költség-
vetési forrásból végezte el a város, emellett pe-
dig hamarosan a tálalókonyha berendezéseinek 
fejlesztése fog megtörténni pályázati támogatás-
ból. A városvezető hozzátette: - A mostani egy 
történelmi időszak az iskola életében, hiszen a 
fejlesztés nyomán 21. századi körülmények kö-
zött tanulhatnak majd a gyerekek, és taníthatnak 
a pedagógusok. Szívből gratulálunk ehhez a tan-
kerületnek, és köszönjük a magyar kormány va-
lamint Bencsik János képviselő úr támogatását.
Az intézményben a födémfeltárási és tetőszerke-
zeti munkálatokkal április elején kezdődött meg 
az érdemi munka. A kivitelezés során a villamos 
rendszert felújítják, a hőközpontot átalakítják, a 
fűtést, a víz illetve csatornarendszert és a vizes 
blokkokat korszerűsítik, a tantermek és a folyo-
sók egy részében a padlóburkolatot felújítják, a 
nyílászárókat cserélik és az akadálymentesítés 
érdekében liftet építenek ki. Emellett az iskola 
a jelenlegi tornacsarnokhoz csatlakozó, úgyne-
vezett féltornateremmel (225 m2) fog bővülni. A 
„B” épületrészben a tetőtér beépítésével új cso-
portszobákat alakítanak ki, mely az emelkedő ta-
nulói létszámok miatt vált szükségessé. A pályá-
zat biztosította lehetőségeknek köszönhetően az 
iskolaudvar is megújul, hiszen a projekt végére 
egy „C” típusú (24x45m) rekortán pályával ellá-
tott sportpályát alakítanak ki.
Varga Edit intézményvezető a beruházás kap-
csán úgy fogalmazott: - Nagy öröm számunkra, 
hogy a 116 éves iskolaépületünk megújul. A kol-
légáimmal mindent megteszünk azért, hogy az 
oktató-nevelő munkánk megfeleljen a 21. szá-
zad kihívásainak, ehhez azonban egy korszerű 
épületre is szükségünk van. A projekt nyomán az 
iskola teljesen megújul, s bár a munkálatok ideje 
alatt sok türelemre és odafigyelésre lesz szüksé-
gük a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt, 
ez a türelem jócskán megtérül, hiszen egy szép, 
korszerű iskolát kapunk majd vissza.
A Vaszary János Általános Iskolát érintő fejlesz-
tés elvégzésére a kivitelezőnek 11 hónap áll ren-
delkezésére.                                     Ábrahám Ágnes
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Tata Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének 334/2018. (X.31.) számú határozata 
alapján folyamatban van Tata teljes közigaz-
gatási területére kiterjedően a településrende-
zési eszközök felülvizsgálata. 
A folyamatban lévő felülvizsgálat részeként 
megújul a város Településfejlesztési koncep-
ciója, mely a település hosszú távú, mintegy 
harminc évet felölelő fejlesztési irányait ha-
tározza meg. Ez alapján és ezt szolgálva elké-
szül a város új Településszerkezeti terve, va-
lamint erre épülve a Helyi építési szabályzat 
és az ennek részét képező Szabályozási terv. 
A településfejlesztési és -rendezési dokumen-
tumok a „településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogin-
tézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Kor-
mányrendelet előírásai alapján készülnek. A 
településfejlesztési dokumentumok alapját a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő struktú-
rájú és tartalmú, a település egészére készült, 
teljes körű és átfogó Megalapozó vizsgálat 
képezi.
Az elkészült dokumentumok partnerségi 
egyeztetését a 314/2012. (XI.8.) Kormány-
rendelet 29/A § (4) bekezdése, valamint a 
veszélyhelyzet ideje alatt egyes település-
fejlesztési, településrendezési és település-
kép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról 
szóló 546/2020. (XII.2.) Kormányrendelet 
alapján, elektronikus úton folytatjuk le.
A dokumentumokat – az eljárási határidő-
ket figyelembe véve – szakaszosan tesszük 
közzé a város honlapján (www.tata.hu) a 
„Településterv” cím alatt. Ennek keretében 
első ütemben 2021. május 13-án a Megala-
pozó vizsgálat és a Településfejlesztési kon-
cepció kerül bemutatásra és ismertetésre. 
Az Alátámasztó munkarészek és a Telepü-
lésszerkezeti terv 2021. május 20-tól, míg a 
Helyi építési szabályzat és a Szabályozási 

terv véleményezési anyaga 2021. május 27-
től tekinthető meg a honlapon. 
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testü-
letének a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia, a tele-
pülésrendezési eszközök, a településképi ar-
culati kézikönyv és a településképi rendelet 
készítése, módosítása egyeztetésének és elfo-
gadásának közös szabályairól szóló 6/2017. 
(III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerin-
ti partnereknek, lehetőségük van a munkaközi 
anyaggal kapcsolatos véleményeiket megírni. 
Figyelembe véve az 546/2020. (XII.2.) Kor-
mányrendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjá-
ban foglaltakat, az észrevételeket kizárólag 
elektronikus úton a honlapon, a „Telepü-
lésterv” cím alatt megtalálható véleménye-
zési űrlap megküldésével lehet megtenni 
– az önkormányzati rendelet 9. §-ában fog-
laltak figyelembevételével – a név és a lakó-
hely megadásával 2021. június 30-ig.
A beérkezett véleményeket, javaslatokat a 
polgármester a beérkezés sorrendjében nyil-
vántartja.
A véleményezési határidő leteltét követően a 
beérkezett véleményeket a jogszabályoknak 
megfelelően a polgármester továbbítja a tele-
pülésrendezési eszköz készítésével megbízott 
tervezőnek, aki a javaslatokkal kapcsolatos 
szakmai véleményét megküldi az önkormány-
zat részére. 
A Településfejlesztési koncepció esetében a 
polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel 
a beérkezett véleményeket, az el nem fogadott 
véleményeket, illetve a vélemények alapján a 
koncepcióban, a stratégiában tett módosításo-
kat. Ennek mentén a Képviselő-testület dönt a 
Településfejlesztési koncepció elfogadásáról. 
Az elfogadott koncepciót legkorábban az el-
fogadását követő naptól lehet alkalmazni. 
A településrendezési eszközök (Telepü-
lésszerkezeti terv, helyi építési szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet és az annak 

mellékletét képező szabályozási terv) ter-
vezetére érkezett vélemények – és az annak 
kapcsán a településrendezési eszköz készíté-
sével megbízott tervező szakmai javaslatai – 
alapján a polgármester a vélemények, javasla-
tok elfogadására vonatkozó döntés-tervezetet 
készít. A beérkezett vélemények, javaslatok 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az 
el nem fogadás indokolásáról, egyúttal a vé-
leményezési szakasz lezárásáról a Képvise-
lő-testület dönt. 
A Képviselő-testület döntései alapján a beér-
kezett véleményeket, javaslatokat, valamint 
az el nem fogadott véleményeket és javasla-
tokat, továbbá ezek indoklását a polgármester 
összesíti és nyilvántartja.
A véleményezési szakasz lezárását követően 
a polgármester a 314/2012. (XI.8.) Kormány-
rendeletnek megfelelően a településrendezési 
eszköz tervezetét vagy az elfogadott észre-
vétel esetén a javított tervezetet, az eljárás 
során beérkezett valamennyi véleményt és a 
véleményezési szakaszban keletkezett egyéb 
dokumentumot megküldi végső szakmai véle-
ményezésre az állami főépítészi hatáskörben 
eljáró megyei kormányhivatalnak. 
A kormányhivatal – amennyiben szükséges – 
egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati 
és az érintett területi, települési önkormány-
zati vélemények még fennmaradt kérdéseinek 
tisztázására. A dokumentumok áttekintését és 
az esetleges szükséges javításokat követően a 
kormányhivatal megküldi a polgármesternek 
a településrendezési eszközzel kapcsolatos 
záró szakmai véleményét a településrendezési 
eszköz elfogadásához. 
A támogató záró szakmai vélemény kiadását 
követően dönthet a Képviselő-testület a tele-
pülésrendezési eszközök elfogadásáról, ame-
lyek az elfogadást követő 30. napon léphetnek 
hatályba.
Az ismertetett eljárás várható befejezése 
2021. november.

A koronavírus járvány miatt Tata 
Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete továbbra sem tudja 
megtartani hagyományos üléseit 
a Városházán. A katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról 
szóló törvény alapján a dönté-
seket a rendkívüli jogrend kö-
vetkeztében a testület hatás- és 
feladatkörében eljárva a polgár-
mester hozza meg. A polgármes-
teri döntéseket megelőzően a 
Humán és Ügyrendi, valamint a 
Pénzügyi, Környezetvédelmi és 
Városfejlesztési Bizottság tag-
jai elektronikus úton juttatták el 
Michl Józsefhez a napirendre tű-
zött előterjesztésekre vonatkozó 
észrevételeiket. Ezek alapján a 
kiküldött előterjesztésekkel kap-
csolatban hozott legfontosabb 
áprilisi döntésekről tartott sajtó-
tájékoztatót Michl József polgár-
mester május 5-én.
Az áprilisi előterjesztések egyi-
ke az önkormányzat 2021. évi 
költségvetéséről szóló rende-
let módosítására vonatkozott. 
A büdzsé negyedévente történő 
felülvizsgálatát törvény írja elő, 
így már év közben átvezethetőek 
azok a tételek, amelyek módo-
sultak. Komolyabb, az eredetileg 
elfogadott költségvetésen belüli 
jelentős átcsoportosítás nem tör-
tént - nyilatkozta a témáról Michl 
József. 
A városvezető tájékoztatott arról, 
hogy döntés született a Bercsényi 
utca 1. szám alatti ingatlan jövő-
beni hasznosításáról. Az önkor-

mányzati tulajdonú ingatlan, a 
Fischer-ház lett a Tata és Környé-
ke Turisztikai Egyesület, illetve a 
Duna-Gerecse Turisztikai Non-
profit Kft. székhelye, emellett 
pedig az épületbe költözött át a 
korábban az Ady Endre úton mű-
ködő tatai Tourinform Iroda is.
Ugyancsak az áprilisi témák kö-
zött szerepelt Boglári Zoltánnak, 
a Pénzügyi, Környezetvédelmi 
és Városfejlesztési Bizottság el-
nökének javaslata arról, hogy 
a város végezzen el egy átfogó 
vizsgálatot a helyi zöld témák-
kal, környezetvédelemmel fog-
lalkozó rendeletek tekintetében, 
majd ez alapján az önkormányzat 
egy, a fenntartható környezetvé-
delemről szóló önálló rendelet-
tervezetet alkosson meg. A pol-
gármesteri döntés nyomán ez a 
felülvizsgálat elindulhat.
Michl József beszámolt arról, 
hogy döntést hozott a városképi 
jelentőségű épületek felújításá-
nak támogatásáról is. Minden 
évben kiírunk erre egy pályáza-
tot – nyilatkozta a városvezető, 
hozzátéve, hogy az idei kiírást  
hamarosan a tata.hu weboldalon 
részletesen megismerhetik az 
érdeklődők. A pályázat lényege 
az, hogy Tata bizonyos kiemelt 
részein fekvő ingatlanok hom-
lokzatának felújításához önkor-
mányzati támogatást lehet kérni.
Az április témák körében a kép-
viselő-testület javaslatára a Vo-
lánbusz Zrt. tavalyi, helyi köz-
szolgáltatási tevékenységére 
vonatkozó tájékoztatóját is elfo-

gadta Tata polgármestere. Michl 
József az ezzel kapcsolatos hatá-
rozatban többek között felhívta a 
közlekedési társaság vezérigaz-
gatójának figyelmét arra, hogy a 
városunkban közlekedő öt darab 
Credo típusú autóbuszból két 
busz kora elérte a 16 évet, amit 
a pályázati kiírás szerint maximá-
lis életkorként határozott meg az 
önkormányzat, így annak cseréje 
időszerűvé vált.
A Tatai Kincseskert Óvoda veze-
tőjének megbízásáról is döntött a 
polgármester képviselőtársainak 
javaslatára. Az intézmény veze-
tésére korábban pályázatot írt ki 
az önkormányzat, melyre újra je-
lentkezett Görözdiné Vojnits Klá-
ra óvodavezető. Nagyon köszö-
nöm neki az elmúlt időszakban 
végzett munkáját -  nyilatkozta 
Michl József, aki külön megkö-
szönte, hogy  Görözdiné Vojnits 
Klára  nagy lelkesedéssel szeret-
né továbbvinni az óvoda irányí-
tását. Sikeres pályázata eredmé-
nyeként 2021. augusztus 16-tól 
2026. augusztus 15-ig megbízást 
kapott a Tatai Kincseskert Óvoda 
intézményvezetői feladatainak 
további ellátására.
Az elmúlt hónapban számos 
közművelődési szolgáltatási terv 
jóváhagyása is megtörtént, így 
elfogadásra kerül a Tatai Kender-
ke Néptáncegyesület, a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság, 
a Tatai Rend-ház Kft., a Peron 
Music Foundation, Zeneműkiadó 
és Tehetséggondozó Alapítvány, 
a Tatai Városkapu Közhasznú 

Zrt., a Pötörke Népművészeti 
Egyesület valamint a TIT Komá-
rom-Esztergom Megyei Egye-
sület 2021-es közművelődési 
szolgáltatási terve is. A TIT me-
gyei egyesületével kapcsolatban 
Michl József sajtótájékoztatóján 
elmondta, a Csillagdánk egy na-
gyon szép fejlesztés előtt áll, mi-
vel a TIT elnyert egy szlovák-ma-
gyar határon átnyúló pályázatot, 
melynek köszönhetően Ógyallán 
a csillagvizsgálót, Tatán pedig a 
Csillagdát fogják megújítani.
Tata polgármestere tájékoztatója 
végén hangsúlyozta, hogy mivel 
a kormány döntése értelmében 
a veszélyhelyzet időszaka meg-
hosszabbodott, ezért a jelenleg 
érvényben lévő információk 
alapján a legközelebbi nyilvá-
nos testületi ülésre októberben 
kerülhet majd sor. Addig is a 
polgármesternek kell a hatályos 
törvények szerint a döntéseket 
meghoznia, ez azonban nem je-
lenti azt, hogy a várost érintő 
döntések egy személyben szület-
nek meg. Michl József úgy nyi-
latkozott: - az előterjesztéseket 
továbbra is minden képviselőnek 
és bizottsági tagnak megküldjük. 
Gyűrüs Károly, a közelmúltban 
elhunyt képviselőtársunk helyé-
re Lengyel Zsolt, a DK képvi-
selője került be a testületünkbe, 
s bár ő a nyilvános üléseink hiá-
nya miatt egyelőre még nem tud 
esküt tenni, számára is elküldöm 
az előterjesztéseket, így már 
megküldheti véleményét, javas-
latait.             -áá-

Testületi ülés helyett áprilisban is konzultáció alapján döntött a polgármesterVáltozik a helyi járatos 
buszmenetrend

Május 10-től újra a tanítási idő-
szakban érvényes menetrend 
szerint közlekednek a helyi jára-
tú autóbuszok Tatán. 
A Volánbusz Zrt. helyi buszjára-
tai városunkban az elmúlt hetek-
ben  munkanapokon is a szabad-
napi menetrend szerint jártak, s 
csak egyes járatok közlekedtek 
sűrített számban. A pandémiás 
menetrend azonban hétfőtől ér-
vényét veszíti, s az általános is-
kolák felső tagozatain valamint 
a középiskolákban zajló jelenléti 
oktatás visszaállításának napjá-
tól, május 10-től városunkban 
visszaáll a korábbi, helyi tömeg-
közlekedési menetrend.

TÁJÉKOZTATÓ
A településfejlesztési dokumentumok partnerségi egyeztetésérőlés annak elfogadásáról



TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ – 
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:

A Tata Településfejlesztési Koncepció 2021-2050 lehe-
tőséget ad arra, hogy megfogal-mazzuk céljainkat, azt 
a jövőképet, amilyennek Tatát látni szeretnénk az el-
következendő évtizedekben.
Tata számára 2001-ben készült utoljára Településfejleszté-
si Koncepció. Az azóta eltelt időszakban a városfejlesztési 
stratégia- illetve koncepció-alkotás további dokumentu-
mai határozták meg Tata társadalom- és településfejlesz-
tési, igazgatásszervezési és helyi gazdaságfejlesztési fo-
lyamatait. Ez volt a 2008-ban jóváhagyott Magyary-terv, 
majd felülvizsgálataképpen 2015-ben a Magyary-terv 2.0. 
Kimondható, hogy a város folyamatosan rendelkezett ki-
munkált és rendszeresen felülvizsgált fejlesztési stratégi-
ával, ami a Tatán élők és dolgozók, tanulók és a várost 
látogató turisták közösségének egyetértésével találkozott. 
A Településfejlesztési Koncepció támaszkodik a 2014-ben 
elfogadott Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési 
és Területfejlesztési Koncepcióra, az Integrált Városfej-
lesztési Stratégiára (2017), a Komárom-Esztergom me-
gyei Területfejlesztési Koncepció és Programra (2021), a 

Megalapozó Vizsgálatokra (2021), Tata város 2015-2020 
közötti Környezetvédelmi Programjára, a Települési Ar-
culati Kézikönyvére és a város Településképi Rendeletére.
A koncepció harminc éves időtávra szól, azaz a 2050-ig 
tartó időszakra jelöli ki a város épített és táji környezeti, 
társadalmi, gazdasági fejlődésének irányát. Természete-
sen minél inkább előre haladunk az időben, annál kisebb 
biztonsággal lehet meghatározni a konkrét cselekvés mó-
dozatait. 

TATA JÖVŐKÉPE

A jövőkép pozícionálja a várost a régióban, illetve a kis-
térségben, meghatározza a táji/természeti, a gazdasági, a 
társadalmi folyamatokat. A 2017-ben elfogadott Integrált 
Városfejlesztési Stratégiában középtávra megfogalmazott 
jövőkép Tata városára:  

„Magas életminőséget, minőségi munkahelyeket biz-
tosító, szolgáltató térségi központ”

Ennek a jövőképnek a jegyei egészülnek ki a 2020 előt-
ti időszak sikereire támaszkodva az alábbi, 2050-ig szó-
ló távlati jövőképi elemekkel a Tata Településfejlesztési 

Koncepcióban: 
 
„Versenyképes, fenntartható és harmonikus módon 
működő és fejlődő város”
A város versenyképességének alapja a táji/természeti és 
épített környezeti minőség, a képzett munkaerő, az iden-
titására büszke tatai közösség. A működtetési /fejlesztési 
fenntarthatóságot azok a szinergiák biztosítják, amik a 
holisztikus megközelítésnek; a generáción belüli és ge-
nerációk közötti szolidaritásnak; a társadalmi igazságos-
ságnak, részvételnek és felelősségnek; az erőforrások 
fenntartható használatának; a nagyfokú integrációnak; 
a helyi erőforrások használatának; az elővigyázatosság 
és megelőzés elvének; a szennyező fizet elvének együtt-
működése alapján történnek. A harmónia, az egyensúlyra 
törekvés a város minden életjelenségében kiemelt cél, le-
gyen szó a helyi táji/természeti adottságok igénybe véte-
léről, a gazdaság folyamatairól, vagy a helyi társadalom/
közösségek működéséről.

Ahhoz, hogy ez a jövőkép megvalósulhasson, konkrét cé-
lok megfogalmazására, kitartó munkára és összefogásra 
van szükség. A TFK által megjelölt hosszú távú célokat 
összefoglalása a következő:
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ÁTFOGÓ CÉLOK
Átfogó cél 1: Átfogó cél 2: Átfogó cél 3: 
A természeti és épített értékek védelemcentrikus fejlesz-
tése 

A tatai gazdaság minőség-, digitális és tudásorientált 
fejlesztése

A tatai társadalom életminőségének komplex fejlesztése

TEMATIKUS CÉLOK
T1: Vizek és zöldfelületek  rehabilitációja program T2: Építészeti, településfejlesztési pr. T3: Oktatási, kulturális. sport, család, ifjúsági program

-T1.1. Tatai vízrendszer rekonstrukciója
-T1.2. Tatai zöld ökológiai hálózat
-T1.3. Tatai vízimalmok rekonstrukciója
-T1.4. Tata legyen Világörökségi Helyszín!

-T2.1. Tata Szíve program
-T2.2. Tatai városarculat fejlesztése
-T2.3. Átfogó közlekedésfejlesztési program
-T2.4. Helyi közlekedésfejlesztési program
-T2.5. Kertváros, Újhegy, Nagykert
           alközpontok  kialakítása
-T2.6. Lakótelepk rehabilitációja
-T2.7. Otthonteremtés új alapokon
-T2.8. Zöld városenergetika, klímastratégia
-T2.9. Városüzemeltetés,   
           infrastruktúra, „okosváros” projekt

-T3.1. Felsőoktatási kapcsolatok  tudományos.-kulturális. 
háttér 
-T3.2. Tata iskolaváros fejlesztése
-T3.3. Tata a kultúra városa
-T3.4. A sokrétű sport és rekreáció városa
-T3.5. Családbarát és ifjúsági program
-T3.6.Közösségfejlesztés, egyházi és civil
           közösségek
-T3.7. Érték- és hagyományőrzés és 
           -teremtés, identitás erősítés, 
           Tata Brand

T4: Gazdaságfejlesztési program T5: Szolidaritási program T6: Közigazgatás- és  kapcsolatok fejlesztése

-T4.1 A foglalkoztatottság fenntartása és
          bővítése
-T4.2. Innovációt, kreativitást, magasabb
           képzettséget igénylő iparfejlesztés
-T4.3. Mező- és élelmiszer, erdő-, vad- és
           halgazdaság fejlesztése
-T4.4. A turizmus húzóágazat – 
           szállodaipar, vendéglátás,    
           szolgáltatás fejlesztése
-T4.5. Egészségipar fejlesztése

-T5.1. Tata a legkisebbekért – bölcsődék
            fejlesztése
-T5.2. Tata az idősekért
-T5.3. A tatai egészségügy fejlesztése
-T5.4. A szociális gondoskodás színterei  

-T6.1. A közigazgatás fejlesztése, ügyfélbarát,  szolgáltató 
önkormányzat
-T6.2.A városi kommunikáció fejlesztése
-T6.3. A belső és külső kapcsolatok 
           erősítése
-T6.4 Városmenedzsment fejlesztése

VÁROSRÉSZI CÉLOK
V1: Felső Tata V2: Nagykert V3: Halastó-Fényes
A városközpont élhetőségének javítása a műemléki környe-
zet megújításával, a térszerkezet revitalizációjával

A kertvárosi jelleg megtartása, a mezőgazdasági hagyomá-
nyok megőrzése a közösségi funkciók bővítése mellett

A Fényes forrásvidék természetközeli fejlesztése, a Réti 
halastavak rekonstrukciója, velük harmonikus lakóterületi 
fejlesztéssel

V4: Tóváros V5: Újhegy V6: Kertváros

A turisztikai szerepkör erősítése a Cseke-tóval és a vízi-
malmok hasznosításával, a vasútállomás és környékének 
megújításával 

Konfliktusoktól mentes, a város életébe jobban bekapcsoló-
dó lakóterület kialakítása, helyi alközpont létrehozásával 

Nyugodt lakóövezet erősödő szolgáltató funkciókkal

V7: Ipari Park V8: Öreg-tó és környezete V9: Agostyán
Innovációt, kreativitást, magasabb képzettséget igénylő 
vállalkozásfejlesztés

Vízhálózati rekonstrukció, fenntartható idegenforgalom és 
rekreációs fejlesztések

A várossal való erőteljesebb integráció a hagyományok 
megtartásával 

HORIZONTÁLIS CÉLOK
H1: Vízrendszer a Dunáig H2: Erdők hasznosítása H3: Mezőgazdasági területek 
A szubtermális vízrendszer halgazdasági, rekreációs és 
turisztikai,  egészségvédelmi célú hasznosítása 

Az erdő- és vadgazdálkodás és a rekreáció, aktív turizmus 
összehangolt fejlesztése a természetvédelemmel karöltve

A szubtermális vízrendszerre is alapozott intenzív, digitali-
zált mezőgazdaság fejlesztése –
zöldség, gyümölcstermesztés, szőlészet-borászat

A MEGVALÓSÍTÁS ÚTJA

Az önkormányzat településfejlesztési céljainak elérését 
szolgáló eszközök:
1. településrendezési eszközök;
2. településmarketing célú tevékenységek, pl. település-
marketing és turizmusfejlesztési stratégia elkészítése, 
kommunikáció, Tata Brand kidolgozása
3. helyi gazdaságfejlesztési tevékenységek, pl. gaz-

daságfejlesztési stratégia az Észak-magyarországi 
Gazdaságfejlesztési Zóna és a Komárom-Tata-Tatabá-
nya-Oroszlány városszövetség keretein belül;
4. ingatlangazdálkodás, bérleményhasznosítás;
5. intézményesített partnerség, a tervezés és végrehaj-
tás során konzultációs fórumok, vagy kontroll testületek 
létrehozása, pl. támogatói csoportok átfogó, vagy egye-
di településfejlesztési feladatokra;
6. településfejlesztési és üzemeltetési menedzsment in-

tézményrendszer kialakítása. 
A Település Fejlesztési Koncepció 2021-2050 összege-
zi eddigi eredményeinket, leírja Tata kívánt jövőképét, 
azonosítja céljainkat és javaslatokat tesz a megvalósí-
tásra. Most rajtunk a sor, hogy összefogjunk és megva-
lósítsuk közös álmainkat! 

Tata Város Önkormányzata

TATA VÁROSFEJLESZTÉSI CÉLRENDSZERE 2021-2050



Május 1. óta a Dorogi Rendőrka-
pitányságon folytatja tovább mun-
káját dr. Friedrich Gábor r.ezredes, 
a tatai rendőrkapitányság korábbi 
vezetője, aki új szolgálati helyén 
is kapitányságvezetői feladatokat 
lát el a megyei rendőrfőkapitány 
döntése alapján. Dr. Friedrich Gá-
bor városunkért végzett munkáját 
az önkormányzat és a Tatai Kistér-
ségi Többcélú Társulás nevében 
április 30-án, szűk körben köszön-
ték meg a helyi kapitányságon.
Dr. Friedrich Gábor rendőri pálya-

futását 1992-ben kezdte közterüle-
ti járőrként a Tatabányai Rendőr-
kapitányságon. Miután elvégezte 
a Rendőrtiszti Főiskolát, külön-
böző közrendvédelmi, közleke-
désrendészeti alparancsnoki és pa-
rancsnoki beosztásokban végezte 
feladatait, s 1996-97 között egy 
szűk évig a tatai kapitányságon 
is dolgozott. Újra továbbtanult és 
elvégezte a jogi egyetemet, jogi 
szakvizsgát tett, majd a megyei 
rendőr-főkapitányságon töltött be 
különféle parancsnoki, vezetői 

beosztásokat elsősorban közrend-
védelmi és közlekedésrendészeti 
területeken. Munkája értékelése 
alapján döntött úgy 2008-ban az 
akkori megyei rendőrfőkapitány, 
hogy megbízza a tatai kapitány-
ság vezetésével. Ezt a posztot elő-
ször megbízással töltötte be, majd 
miután sikeresen pályázott, még 
abban az évben kinevezett kapi-
tányságvezető lett. Dr. Friedrich 
Gábor idén kapta meg a megye 
rendőre címet. A kapitányságve-
zető márciusban vette át az elis-

merést, melyről akkor úgy nyi-
latkozott: bár a díjat ő vette át, az 
valamennyi munkatársának jár.
Dr. Friedrich Gábor, áthelyezé-
sével kapcsolatban április 30-án 
így fogalmazott: - Visszatekintve 
büszke vagyok arra, hogy a saját 
városomban tölthettem be egy 
ilyen fontos pozíciót, és egy ilyen 
jó csapatot irányíthattam. Nagyon 
boldog voltam ebben az elmúlt 
13 évben, és örömmel szolgál-
tam a helyi közösséget, mellyel 
napi szinten közvetlen kapcsolat-
ban álltam. Kihívás volt minden 
nap, hiszen folyamatosan adód-
tak megoldásra váró helyzetek. 
Voltak nagyon szép sikereink, és 
természetesen olyan ügyek is, me-
lyeket nem sikerült eredményesen 
megoldani, de összességében az 
elmúlt 13 év mérlege mindenkép-
pen pozitív, kollégáimmal szép és 
eredményes munkát végeztünk.
Michl József polgármester Tata 
nevében személyesen mondott 
köszönetet a kapitányságvezető 
munkájáért. A városvezető el-
mondta: - Dr. Friedrich Gábor 
egy olyan kapitánya volt váro-
sunknak és kistérségünknek, aki 
nem csupán a kötelező szabá-
lyok és rendeletek betartásáért 
vállalt felelősséget, hanem egy 
igazi közösséget is kovácsolt a 

helyi rendőrség tagjaiból, s az itt 
élőkkel való kapcsolattartása is 
példaértékű volt. Michl József, 
aki többek között egy, a Kossuth 
teret ábrázoló festményt is aján-
dékozott a távozó kapitányságve-
zetőnek, kiemelte: - Olyan vezető 
volt, aki a szakmaiság mellett az 
emberségével is kitűnt, és tovább 
tudta emelni a rendőrség iránti 
tiszteletet a városban. Emellett fo-
lyamatosan, minden évben javu-
ló adatokkal igazolta azt, hogy a 
rend őrei mindent megtettek Tata 
és a kistérség közbiztonságáért.
Farkas Gábor rendőr dandártá-
bornok, a Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
főkapitánya elmondta, az áthelye-
zésről szóló döntés hátterében az 
az időközben életbe lépett jogsza-
bály áll, miszerint a kapitányok 
és a főkapitányok kétszer 5 évig 
lehetnek egy beosztásban, tíz év 
elteltével pedig egy új helyszínen 
kell folytatniuk a munkájukat.  Dr. 
Friedrich Gábort a tatai kapitányi 
székben Krasula János r. ezredes, 
rendőrségi főtanácsos, a dorogi 
kapitányság vezetője váltja.
Hálás szívvel köszönjük dr. Fri-
edrich Gábor szolgálatát, a követ-
kező időszakhoz jó egészséget és 
újabb szép szakmai sikereket kí-
vánunk neki!           -áá-
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Fotó: Domokos Attila

Szent Flórián, a tűzoltók védőszent-
jének napja alkalmából Tata Város 
Önkormányzata nevében 500.000 
forintos támogatást adott át az Agos-
tyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület-
nek Michl József. 
A tűzoltó csapat tagjai nagyon sok 
segítséget nyújtanak a helyi közös-
ségnek és a környező települések-
nek egyaránt. Az egyesületnek az 
elmúlt időszakban pályázati forrás-
ból és önkormányzati támogatás-
ból sikerült elkezdenie a tűzoltóház 
korszerűsítését, ennek a munkának 
a folytatását szeretnénk segíteni az 

500 ezer forintos támogatással - nyi-
latkozta Michl József.
Zentner Miklós, az Agostyáni Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület elnöke 
elmondta: - az eddigi fejlesztések 
során a tűzoltóházban már kialakí-
tottak egy vizes blokkot és új kaput 
kapott a garázs, melynek bejáróját 
magasabbra emelték. Az önkor-
mányzati támogatásból szeretnék 
kicserélni a nyílászárókat illetve a 
villamos hálózatot. Emellett a ter-
veik között szerepel, hogy napele-
mekkel  szereljék fel az agostyáni 
tűzoltóház épületét.    -áá-

JEGYZET

Futógondolatok

78 napos sár pergett le a futóci-
pőmről csütörtökön. Újra futottam, 
na, jó kocogtam…
Nekivágtam egy „lovardaoda-
visszának” tele kétellyel. Mikor, 
mennyit, milyen tempóban és hát 
a postcovidális tünetek… Az első 
pár száz méteren fájt a hátam, de-
rekam, sípolt a tüdőm, görcsölt a 
jobb vádlim, pedig csak a kisös-
vénynél tartottam. Kikanyarodva 
a tófarki sétányra 30-40 fős nordic 
walkingos hölgy csapattal talál-
koztam. Fájdalmak, huss, stílusos 
futás indul. Ebből tudtam, hogy 
hiúságom nem postcovidális tünet! 
Utána lassan minden szervem el 
kezdett emlékezni. A szenzomoto-
ros készség a dinamikus sztereotip 
mozgás… Magyarul: A remetesé-
gi strandnál a szokott tempóban, 
a lovardánál nagy ellenszélben 
ment az út a lábam alatt. Visszafelé 
már a „Zöld erdőben jártam virá-
gok között, ott láttam egy kis lányt 
…” dalocskát dúdolgattam. Kicsit 
olyan volt, mint régen…
Az élet megy tovább, de futógon-
dolataimban a szívem szakad meg 
azokér, akiknek nem.            -pf-

Dorogon folytatja pályafutását dr. Friedrich Gábor r. ezredes

Köszönet az agostyáni önkéntes tűzoltóknak!

Az országos tisztifőorvos ápri-
lis 29-től visszavonta a szako-
sított szociális intézmények-
ben, idősotthonokban egy éve 
elrendelt látogatási tilalmat. 
Csak a védettségi igazolvány-
nyal rendelkezők élhetnek is-
mét a látogatás lehetőségével, 
az ilyen személy pedig magá-
val viheti a találkozóra a 18 év-
nél fiatalabb gyermekét is.
A korábban ajánlott kapcsolat-
tartási lehetőségeket az intéz-
ményeknek továbbra is bizto-
sítaniuk kell; akik nem kérték 
még az oltást, csak azokkal 
élhetnek.
Megszűnt az intézmény elha-
gyási tilalom is a védettségi 
kártyával rendelkezők számá-
ra. Amennyiben valaki nem 
rendelkezik a kártyával, és 72 
óránál hosszabb időre elhagy-
ja az otthont, csak negatív an-
tigén gyorsteszt 
elvégzését kö-
vetően térhet 
vissza.
Turza Károly, a 
Tatai Kistérségi 
Időskorúak Ott-
hona vezetője 
tájékoztatott ar-

ról, hogy természetesen Tatán 
is életbe léptek az új szabályok. 
A látogatóknak az orrot és a 
szájat eltakaró maszkot kell vi-
selniük az intézményben, ahol 
az ápolási folyamatokhoz és a 
napirendhez igazított látogatási 
idő a következő:

A Fényes fasori otthonban:
-hétfőtől péntekig 
de: 8:30-9:30-ig, 
du: 14:00-16:00-ig
-szombaton és vasárnap de: 
8:30-11:00-ig, 
du: 14:00-16:00-ig.

A Kocsi utcai otthonban:
-hétfőn és szerdán de:
 9:00-11-ig, 
du: 13:00-14:00-ig
-szombaton de: 9:30-10:30-ig 
du: 13:00-14:00-ig
-vasárnap du:14:00-15:00-ig.

Újra fogad látogatókat az idősotthon

Május 10-én a Mentők Napja alkal-
mából Tata Város Önkormányzata 2 
darab Ambulance sürgősségi készle-
tet adományozott a tatai mentőállo-
más közösségének. A készlet égési 
sérülések ellátására kifejlesztett spe-
ciális termékeket tartalmaz, többek 
között takarót és kötszereket.
Michl József polgármester a men-
tőállomáson elmondta:- minden ta-
tai és a kistérségünkben élő nevében 
szeretnénk megköszönni azt a sze-
retettel végzett  áldozatos munkát, 
amellyel a tatai mentősök vigyáznak 
ránk, és mentenek minket, amikor 
arra szükség van. A városvezető hoz-
zátette:- az önkormányzat minden 

esztendőben 1 millió forinttal támo-
gatja az állomáson végzett munkát. 
Emellett várják a cégek, magánsze-
mélyek adományait, amelyek tovább 
segíthetik a tervezett fejlesztéseket.
Kvittung Dániel, a Tatai Mentőállo-
más állomásvezetője tájékoztatott ar-
ról, hogy a közelmúltban ugyancsak 
önkormányzati támogatásból sikerült 
új étkezőasztalt, székeket és pihenő-
foteleket beszerezniük. A mentőál-
lomás fejlesztése idén folytatódik, 
a tervek szerint a következő nagy 
lépés a külterületi megújítás lesz: 
térkövezés az udvaron a bejáratnál, 
a növényzet rendberakása valamint 
a garázskapuk automatizálása.   -áá-

Köszönet a tatai mentősöknek!

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila



2021. május 13. VII. évfolyam, 10. szám Közélet 5

A Honvéd Bajtársi Klub 
2021. májusi programjai

Május 20. csütörtök 14:00 
Művelődési Ház

- “A” változat: Életem 80 éve Zentai László 
mesél életéről.

- “B” változat: R. Gál József életrajzi könyvéről, 
különös eseményeiről beszél.

Május 21. péntek 15:00 
Tata, Etalon étterem

A 2020-as kerek évfordulós tagjaink köszöntése, 
hozzátartozókkal és vendégeinkkel.

Május 27. csütörtök, 
vagy június 10. csütörtök 15 00 
Művelődési Ház színházterem

- A 2020 évi egyesületi közgyűlés megtartása
Május 28. péntek 10:00 

Hősök tere 
- Hősök napi megemlékezés és koszorúzás a 

Dandárral és az Önkormányzattal együttműködve, 
Nemes János megemlékezésével. 

(Fojtik Ádám hadnagy)

A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapi-
tányság pályázatot hirdet a középfokú közneve-
lési intézmények első, második vagy harmadik 
évfolyamán tanuló roma származású fiatalok ta-
nulmányai eredményes befejezésének elősegítésé-
re és a rendőri pálya választásának ösztönzésére a 
2021/2022-es tanévre
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújt-
hatnak be, akik középfokú köznevelési intézmé-
nyek nappali tagozatán első, második vagy harma-
dik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen 
tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyúj-
tásának évében elért, év végi tanulmányi átlagered-
ményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mel-
lett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek 
kell eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen előélet;
d) egyéb feltételek;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.
A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerők számára a támogatást a ren-
dőr-főkapitányságok biztosítják saját költségveté-
sük terhére, a középfokú köznevelési intézmény-

ben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az 
alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákottho-
ni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellá-
tás költségeinek teljes körű térítésével;
b) tanévenként - számla alapján, személyenként 
legfeljebb 25 000 forint értékben - ruházkodási se-
géllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek 
számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, 
az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak 
számla alapján - tanévenként és személyenként 
legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függ-
vényében a tanév alatt, havi rendszerességgel fo-
lyósított pénzbeli juttatással
e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap 
eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg il-
letékes rendészeti szakközépiskolában.

A pályázatot 2021. június 30-ig kell a Komá-
rom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság ve-
zetőjének megküldeni.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás  a Kadle-
csik Anikó r. századostól kérhető a 34/517-716-os 
telefonszámon.

Pályázati felhívás

A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. befejezte a házi szelektív 
hulladékgyűjtő edények kiszál-
lítását városunk családi házas 
övezeteiben.
Purgel Zoltán alpolgármester 
május 11-én tájékoztatott arról, 
hogy a Városgazda március 16. 
óta 4044 szelektív gyűjtőedényt 
adott át, ami több, mint 80  szá-
zalékos személyes kézbesítési 
eredményt jelent. Továbbra is 
fontos tudnivaló, hogy a ház-
tartási hulladék elszállítása vál-
tozatlanul a megszokott módon 
történik, a szelektív hulladékok 
elszállítását pedig 2 hetente 
végzi a  Vertikál Nonprofit Zrt. 
Akinek a jövőben a szelektív 

gyűjtőedénnyel vagy annak el-
szállításával kapcsolatban bár-
milyen kérdése, problémája adó-
dik, ne a Városgazdát, hanem 
kizárólag a Vertikál Zrt.- t keres-
se - hangsúlyozta Tata alpolgár-
mestere.
A családi házakban élők tovább-
ra is a saját hulladéktárolójukat 
használják a háztartási hulladék 
gyűjtésére, az elmúlt hónapok-
ban kiosztott második gyűjtő-
edényt pedig a szelektív hulla-
dékok összegyűjtésére. Az új 
szelektív edényekben kizárólag 
műanyag, fém és papír csoma-
golási hulladékot lehet elhelyez-
ni!
Acsai Zoltán, a Tatai Városgaz-

da Nonprofit Kft. ügyvezetője 
elmondta: - Akiknek nem sike-
rült átvenniük a gyűjtőedényü-
ket, a következő időszakban ezt 
kétféleképpen pótolhatják:
-Ezen a héten (május 14. pénte-
kig) még közvetlenül átvehetik a 
kukákat a Városgazda telephe-
lyén, csütörtökön 7-től 18 óráig 
valamint pénteken 7-től 14 órá-
ig.
-Május 17. hétfőtől még egy 
hónapon át, június 18-ig lesz le-
hetőség arra, hogy a gyűjtőedé-
nyek Tatán átvehetőek legyenek. 
Ebben az egy hónapos időszak-
ban az átvétel csak úgy történhet 
meg, ha a szerződő fél először a 
Vertikál Zrt. ügyfélszolgálatán 
jelentkezik (a Magyary Zoltán 
Művelődési Központban) ahol 
kap egy, az átvétel jogosultsá-
gát igazoló dokumentumot. Ez-
zel az igazolással a Városgazda 
telephelyén tudják az érintettek 
átvenni a kukákat, hétfőtől csü-
törtökig 7 és 15 óra között, pén-
teken pedig 7 és 14 óra között.
A házi szelektív gyűjtőedények 
tatai átvételére várhatóan 2021. 
június 18. után már nem lesz le-
hetőség!          -áá-

Egyre több gondot okoz az ille-
gális hulladéklerakás Tatán. A 
szabálytalanul kirakott hulladék 
nem csupán a városképet rontja, 
de elszállítása több millió forintos 
pluszköltséget is jelent az önkor-
mányzatnak, amely kampányba 
kezdett az illegális szemételhelye-
zés visszaszorításáért. 
Illegális hulladék gyakran a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek kör-
nyezetében található, hiszen már az 
sem szabályos, amikor valaki nem a 
gyűjtőedénybe,  hanem mellé teszi 
ki a szemetet. Ezzel kapcsolatban 
információs táblákat helyez ki a 
város, hogy részletes tájékoztatást 
adjon a hulladékgyűjtő szigetek he-
lyes használatáról. A gyűjtőszigetek 
környezetébe az elmúlt hónapokban 
több helyen helyezett ki kamerákat 
az önkormányzat, s a felvételek 
alapján márciusban és áprilisban 
már 15 hivatalos eljárást indított az 
elkövetőkkel szemben. Mivel a házi 
szelektívgyűjtő edények kiosztása 
befejeződött a családi házas öveze-

tekben, ezekben a városrészekben 
hamarosan csökken a hulladékgyűj-
tő szigetek száma (csak az üveg 
gyűjtésére alkalmas tárolók marad-
nak), a megmaradóknak bővül a 
kapacitásuk, emellett pedig további 
szigetek mellé kerül ki kamera.
Ugyancsak megfigyelhető a jelen-
ség a város határában, elsősorban a 
dűlőutak és szántóföldek mentén. 
Ezeken a helyszíneken az utóbbi 
időben az önkormányzat sorompó-
kat helyezett ki.  A sorompókhoz 
csak a közelben dolgozó gazdák 
kaptak kulcsot, így sikerült több 
helyszínen is lezárni az utat. Emi-
att gépjárművel nem lehet behaj-
tani számos, korábban „népszerű” 
hulladéklerakónak számító helyre, 
s ezzel hatékonyan tudják megaka-
dályozni a szemét kihelyezését.  
Az önkormányzat intézkedéseinek 
hatása már érzékelhető, több he-
lyen, ahol korábban mindennapos 
volt az illegális hulladék kihelye-
zés, jelentősen visszaesett az ilyen 
esetek száma.               -áá-

Befejeződött a hulladékgyűjtők kiszállítása Intézkedések az illegális 
hulladéklerakással szemben

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tatai Járási Hivatal illetékességi 
területén 2021. május hónapban mobilizált ügyfélszolgálat működik.
A KAB-BUSZ ügyintézői az alábbi napokon és helyszíneken, ügyfélfo-
gadási időben várják az ügyfeleket okmányirodai (személyi igazolvány, 
lakcím, jogosítvány, útlevél, ügyfélkapu, diákigazolvány), valamint kor-
mányablakban indítható ügyekben:

Mobilizált ügyfélszolgálat 

2021. május 18. (kedd)
8:30 – 9:30 – Baj, Petőfi u. 50. 
Polgármesteri Hivatal
10:00 – 11:00 – Vértestolna, Petőfi 
u. 67. Polgármesteri Hivatal
11:30 – 12:30 – Tardos, Rákóczi u. 
146. Polgármesteri Hivatal
13:30 – 15:00 Kocs, Komáromi út 
5. Polgármesteri Hivatal
2021. május 19. (szerda)
8:30 – 9:30 – Dunaszentmiklós, 
Petőfi u. 52. Polgármesteri Hivatal
10:00 – 11:00 – Neszmély, Fő út 
154. Művelődési Ház

11:30 – 12:30 – Dunaalmás, Al-
mási u. 32. Polgármesteri Hivatal
13:30 – 15:00 Naszály, Rákóczi u. 
142. Polgármesteri Hivatal
2021. május 21. (péntek)
8:30 – 9:30 – Tata-Agostyán, Kos-
suth L. u. 31. Könyvtár
10:00 – 11:30 – Szomód, Fő u. 18. 
Katolikus Plébánia
A KAB-BUSZ-ban a díjak, ille-
tékek kiegyenlítésére bankkártyás 
fizetési lehetőség biztosított.

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

Fotó: Domokos Attila
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„Az én Tatám”   
Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” című rova-
tunkban olvasóink szemé-
vel szeretnénk bemutatni 
Tata szépségét és külön-
legességeit. A fotókat a 
tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com 
e-mail-címre várjuk. 

Köszönjük a 
szép fotót 
Bankáné 
Bálint 
Máriának!

A járvány miatt csökkentett lét-
számmal és a legkorszerűbb elekt-
ronikus eszközök használatával 
indultak újra a horgászvizsgák 
megyénkben. A meghirdetett idő-
pontok három hétre előre betelnek, 
ez mutatja, hogy nem csökkent a 
horgászat népszerűsége - ismertet-
te a KEMHESZ ügyvezető elnöke.
Osvald Zsolt elmondta, a vizsgák-
ra Tatabányán és Esztergomban 
keddi napokon kerül sor, de idő-
szakonként Lábatlanon is szervez-
nek vizsgát az ökoturisztikai láto-
gatóközpontban. Egy alkalommal 
egyszerre hét jelölt válaszolhatja 
meg a kérdéseket.
A vizsga feltételeként elsőként re-
gisztrálni kell a Magyar Horgász-

kártyára, majd a megadott jelszó-
val és felhasználói névvel belépve 
a helyszínen a szövetség által biz-
tosított tableteken, vagy a vizsgá-
zó mobiltelefonján kell 45 kérdést 
megválaszolni.
A kérdések között szerepel adott 
fajok felismerése és a halak tulaj-
donságainak, szokásainak ismere-
te, valamint jártasság a horgászat 
törvényben lefektetett szabálya-
iban. Az eredményes vizsgához 
30 jó válaszra van szükség, a 
vizsgázó az utolsó válasz elkül-
désekor azonnal visszajelzést kap 
az eredményről, sikeres teljesítés 
esetén akár még aznap kiválthatja 
a horgászengedélyt - tette hozzá 
Osvald Zsolt.
A vizsgára kizárólag elektroniku-
san lehet jelentkezni, ahol meg 
kell adni az időpont foglalását is. 
A helyszínen be kell mutatni a 
személyi igazolványt, valamint 
kötelező a járványügyi korláto-
zások betartása, maszk viselése. 
A tavalyi esztendőben 875 állami 
horgászvizsgát bonyolított le a 
megyei szövetség, idén is hasonló 
érdeklődésre számítanak. A vizs-
gára való felkészülést a KEM-
HESZ Youtube-csatornáján oktató 
videóval segíti.

Újraindultak a horgászvizsgák 
megyénkben

Terasz épül a Cellárius Tatai Kincsesház mellé
Az Angolkertben sétálóknak 
feltűnhetett, hogy munkagépek 
dolgoznak a Nyári lak szom-
szédságában. A Cellarius Tatai 
Kincsesház mellé terszat épít a 
Tatai Városkapu Zrt. Az átalakí-
tási munkák idejére a Kincses-
házat ideiglenesen az Esterházy 
Nyári lakba költöztették, ahol 
szeretettel várnak mindenkit, 
aki a helyi termelők, kézműve-
sek termékeit keresi, vagy egy-
szerűen egy frissítőre, kávéra 
vágyik. A részletekről Berczelly 
Attila vezérigazgató számolt be 
lapunknak:
-Az utolsó felújítás 2016-ban 
volt és 2021-ben lejár az a fenn-
tartási időszak, ami egyébként 
azokat a feltételeket volt hiva-
tott biztosítani, amit a pályázat-
ban akkor a tatai önkormányzat 
vállalt. Ez egy olyan időszak 
mindig, amikor újra kell gon-
dolni az adott létesítménynek a 
szerepét, szolgáltatásait. A ta-
tai Angolkert nagyon népszerű 

hely, de a 2016-os állapotokhoz 
képest sok mindent változott: 
változhattak az igények, válto-
zott a helyzet, a műszaki állapot 
és a tartalmakat is átgondoltuk. 
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
az Angolkertben is kimutatható 
legyen az a változás, ami egyre 
jobban, magasabb minőségben 
tudja szolgálni a tatai lakosok és 
az idelátogatók kényelmét. Azt 
gondoltuk a Városkapunál, hogy 
új szerepet szánunk a Cellarius 
nak, a tatai Kincsesháznak, ami 
egyébként a tatai Angolkert Es-
terházy Nyári konyhája, jelenleg 
ez a helyi termékeket bemutató 
helyszíne városunknak. Most 
mi ezt kiegészítettük egy folya-
matosan működő infóponttal, és 
azt szeretnénk hogy a környék 
is úgy megújuljon, hogy akik 
ide látogatnak az Angolkertbe, 
azok itt kényelmesen helyet tud-
janak foglalni. Ez azzal is együtt 
jár, hogy meg kellett oldanunk 
az épület csapadékvíz-elveze-

tését és ennek az apropójából 
szeretnénk itt egy olyan teraszt 
kialakítani, ami természetesen 
az örökségvédelemhez benyúj-
tott tervek alapján a legmesz-
szebbmenőkig megfelel annak 
a minőségnek, amit a tatai An-
golkert bármelyik építménye 
is képvisel. Szeretnénk, ha az 
Angolkert egy új arcát mutatná 
meg az egyébként szép arcához 
képest, de mindenképpen vala-
milyen módon másképp és szeb-
ben. Ezek a munkálatok, amik 
itt zajlanak, az tulajdonképpen a 
Nyári laknál a terasz kialakítását 
jelenti. Folytatni fogjuk hiszen 
szeretnék majd egyébként a né-
zőteret is valamilyen szebb mó-
don egyrészt felújítani, másrészt 
pedig valami újszerű kialakítá-
sában megmutatni a tataiaknak 
és a vendégeknek - magyarázta 
Berczelly Attila.
Az interjút és a felújításról ké-
szült videót Tata város Facebook 
oldalán is megnézhetik.

Tata Város Önkormányzatának 
képviseletében Michl József 
polgármester, a Magyary Zoltán 

Népfőiskolai Társaság képvise-
letében pedig Borsó Tibor elnök 
írta alá május 5-én azt a támoga-

tási szerződést, mellyel a város 
idén is segíti a  népfőiskola mun-
káját.
Az önkormányzat már évek óta a 
civil szervezetek között kiemel-
ten támogatja a népfőiskolát, 
melynek működéséhez 2021-ben 
6 millió forinttal járul hozzá.
Borsó Tibor, a Magyary Zoltán 
Népfőiskolai Társaság elnöke 
ezzel kapcsolatban a Városházán 
elmondta:- A népfőiskola mögött 
álló 26 év, a helyi közösségépí-
tésben szerzett tapasztalat na-
gyon sokat jelent számunkra és 
a város számára egyaránt. Civil 
szervezetként önkormányzati fel-
adatokat látunk el, ingyenes kép-
zésekkel segítjük a tudás átadását 

és megyei szintű programokat is 
szervezünk. A tevékenységeink-
hez biztos pénzügyi háttérnek is 
rendelkezésre kell állnia, s bár 
sok önkéntessel dolgozunk, szá-
mos elkerülhetetlen kiadásunk is 
van, például az irodáink, képző-
helyeink és a munkaszervezetünk 
fenntartására vonatkozóan. A 
különböző pályázatok mellett az 
éves szintű támogatás jelentősen 
hozzájárul a stabil működésünk-
höz  - fogalmazott Borsó Tibor.
Michl József polgármester a tá-
mogatási szerződéssel kapcso-
latban úgy nyyilatkozott: - Nagy 
köszönettel tartozunk a nép-
főiskolai társaságnak a sok-sok 
programért, rendezvényért, ku-

tatómunkáért és a megvalósított 
projektekért. A civil szervezetek 
számára az egyik legnehezebb 
dolog a hétköznapi működéshez 
szükséges pénz előteremtése, hi-
szen az ilyen jellegű kiadásokra 
nem szoktak pályázatokat kiírni. 
Ezért az önkormányzat, támoga-
tásával abban segít, hogy a nép-
főiskola mindennapi kiadásaira 
rendelkezésre álljon egy keret, 
mellyel biztonságban végezhetik 
tovább városunkban hasznos és 
magas színvonalú tevékenységü-
ket.
A Magyary Zoltán Népfőisko-
lai Társaság tavaly ünnepelte 
megalakulásának 25. évfordu-
lóját.                  -áá-

Idén is támogatja az önkormányzat a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság munkáját

Tata is bekerült azon települé-
sek sorába, amelyek a Digitális 
Jólét Programban külön hang-
súllyal szereplő Okos Város – 
Smart City minta projekt meg-
valósítói lehetnek. A program 
célja, hogy a Tatai járás telepü-
lései, a lakosság, a vállalkozá-
sok és a különböző közösségek 
minél szélesebb körben ki tud-
ják használni az okos város fej-
lesztések kínálta lehetőségeket. 
A települések mindennapi éle-

tébe olyan okos megoldásokat 
kell beépíteni, melyek köny-
nyebbé, élhetőbbé, biztonságo-
sabbá teszik az emberek életét, 
s emellett a jövő városainak 
versenyképességét is a digitális 
fejlesztések segítik elő.
Tata Város Önkormányzata ki-
emelten fontosnak tartja, hogy a 
Tatai járásban  igényelt szolgál-
tatások a lehető leghatékonyab-
ban és leggyorsabban valósul-
janak meg. Ezzel kapcsolatban 

egy kutatási program során azt 
vizsgálják, mely problématerü-
leteken lenne célszerű az okos 
város - okos térség módszerek 
alkalmazásával előrelépést el-
érni. Ehhez a kutatóknak meg-
felelő mennyiségű adatra van 
szükségük, ezért felhívjuk a 
figyelmet az interneten elérhető 
online (anonim) kérdőív kitöl-
tésére, amely mindössze 10-15 
percet vesz igénybe.
A kérdőív a tata.hu-n érhető el.            

Okos Város
Online kérdőív kitöltésével segíthetjük a helyi fejlesztéseket 
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250 éves a Kristály Imperial Hotel és Esterházy Étterem 

Az Ady Endre utca (Fő utca, Es-
terházy utca) házsorai között szá-
mos későbarokk és klasszicista 
stílusban épült lakóház maradt 
fenn. Az utca bal oldalán találjuk 
az ország legrégebben működő, 
emeletes szállodáját a Kristály 
Imperiál Hotelt és Éttermet. A 
szálloda 250 éve fogadja a hazai 
és a külföldi vendégeket.
A helytörténeti iratok alapján a 
18. században Tata és Tóváros 
mezővárosokban szükségessé 
vált a vendégfogadók építése, 
ugyanis a mezőváros fontos ke-
reskedelmi és hadi utak mentén 
fekszik: Buda-Bécs, Győr-Ko-
márom vonzáskörzetében. A 
városba érkezők, a dolgaikat in-
tézők és az átutazók részére szál-
láshelyekre volt szükség. A két 
mezővárosban négy vendégfoga-
dó adott erre lehetőséget: a tatai 
Griff, a tóvárosi Szarka, a Frantz 
Lucas-féle fogadó és a negyedik 
az Újtelep nevű városrészen fo-
gadta az ide látogatókat.
A fogadókban megszállók a 19. 
század közepéig nem kaptak ételt 
és italt. Az uradalom tulajdoná-
ban lévő fogadóban megszállók-
ról, a kastély ura, mint vendé-
geiről az útonlevők ellátásáról 
maguk gondoskodtak. A vendég-
fogadós az utazók lovait istálló-
ban, kocsijukat fedett színben 
helyezték el. Az 1800-as évek 
elejétől kocsmával, vendéglővel 
bővültek a fogadók.
A Fő utcán található fogadó és 
vendéglő kitűnő helyen épült. A 
korabeli írások szerint: "Közel az 
öt utca forgalmát magába gyűjtő 
Fő térhez, az Öreg utca és a Bu-
dai út találkozásánál, ahol egy 
kis köz indul a források és a tá-
volabbi szőlők felé." Az eredeti-
leg egyszintes, nádfedeles fogadó 
már az 1740-es években állt. Az 
Esterházy család tagjait itt szál-
lásolták el , amíg a kastély meg 
nem épült.
Az eredetileg földszintes épületre 
1766 és 69 között Fellner Jakab 
tervei alapján emeltek még egy 
szintet, a tetejét cseréppel fedték 
le. Az építkezés befejezése 1770- 
re tehető. Az 1760-as években a 
fogadót Szarka uram vette kezé-
be, ezért bérlőjéről nevezték el 
Szarka fogadónak. Az 1776-os 
leltár szerint az újonnan épült 
uradalmi fogadóban hét szoba 
állt a vendégek rendelkezésére. 
A fogadósnak az emeleten saját 

használatra nyolc helyiség volt. 
Az épület alsó szintjén olyan 
vendégszobát, ivót helyeztek el, 
melyből a borospincében lehe-
tett lemenni. A borospince 600 
AKO bor tárolására volt alkal-
mas. A vendégfogadó konyhá-
jában jó kémény, tűzhely és egy 
rakott kályha tette lehetővé az 
utasok ellátását. Az utasok álla-
tait három istállóban, a kocsikat 
kocsiszínekben helyezték el. A 
vendégfogadóhoz tartozott egy 
fáskamra, a kővel kirakott udva-
ron zsindellyel fedett kút is állt. 
1847-ig az udvarán jégveremmel 
rendelkező fogadóban söntés, ét-
kezde, kávézó, kártyaszoba mű-
ködött. A vendégek szórakozá-
sát biliárd szoba is szolgálta. Az 
épületben boltok és mészárszék 
is működött. 1792-ben Schläg 
György majolika-gyáros nyitott 
kereskedést: vasárukat, fűszere-
ket és déli gyümölcsöt is árult.
1847-től a főbejárattól jobbra a 
Zink-féle vegyeskereskedés és 
trafik kapott helyet. Zink Antal 
40 évig bérelte a Szarka fogadót. 
Boltjában fűszer és vasáru kat is 
árult. A bejárattól jobbra 1887-ig 
a Quell-család borbélyműhelyt 
működtetett. Az 1880-as évektől 
Magyarországon jelentős gazda-
sági fellendülés következett be. 
A gazdasági ágazatok fejlődése a 
kereskedelem élénkülését vonta 
maga után és ezzel a szállítási-  
közlekedési lehetőségek is javul-
tak. A Budapest-Győr vasútvonal 
kiépültével Tatán 1883-84-től 
indult meg a vasúti közlekedés. 
A Tóvároskerti megálló megépí-
tésével fellendült a turizmus, a 
megnövekedett vendégforgalom 
miatt az épületet átalakították. 
Az 1891 tavaszán történő átalakí-
tás után nyerte el az épület a mai 
eklektikus formáját. A Szarka 
fogadóban új díszes éttermet épí-
tettek a régi helyett, az ivót elkü-
lönítették a borméréstől, a fogadó 
emeletén a vendégszobák számát 
növelték. A vendéglő vezetését 
Gerzsabek Károly, budapesti ká-
vés vette át,  vagyis bérelte. A ven-
déglő bővítése miatt Gerzsabek 
Károly megszüntette a Zink-féle 
vegyeskereskedést. 1891. április 
15-től a Szarka Vendégfogadó 
nevét Esterházy Szálloda névre 
változtatták (1891-1946). 1897-
ben Gerzsabek szerződése lejárt, 
a vezetést nem vállalta tovább. 
Az új bérlő a budapesti Nagy La-

jos vendéglős lett.
Az Esterházy Szállodát és Ét-
termet 1902-től Noll Miklós 
és családja bérelte. Az étterem 
mellé kávéházat is nyitott. Az új 
kávézót XIV. Lajos korabeli bú-
tor-utánzatokkal rendezték be. A 
bérlő Noll-család a 7 szobából 
álló szállodát 32 szobára bőví-
tette. Vízvezetékekkel látták el a 
szállót, a kerthelyiségben szökő-
kút csobogott, a vendégek teké-
zéssel is eltölthették idejüket. Az 
1930-as években a belső udvaron 
medencét létesítettek,  ahonnan 
a vendég kívánsága szerint kivá-
lasztott halat fogták ki és elkészí-
tették a konyhán. A szállodának 
vívó terme és sörözője is volt. A 
fogadóban a 30-as évektől bálo-
kat, kiállításokat, hangversenye-
ket rendezték. 1930 márciusában 
a Tóvárosi Casino alakuló ülését 
az Esterházy szállodában tartot-
ták. A konyhában kiváló ételeket 
készítettek pl. Esterházy rosté-
lyost,  töltött káposztát, rántott 
bárányt. Az édességek közül a 
vendégek kedvence az Eszter-
házy torta volt.  Italokat a baji 
borosgazdáktól vásároltak, de az 
asztalokra kerültek az 1905-ben 
alapított pezsgőgyár termékei és 
a Dreher-féle sörök is. 1942-ben 
Noll Miklós meghalt. A szálloda 
vezetését, bérlését felesége és fia 
vette át 1944-ig. A nehéz gaz-
dasági helyzet, a háború okozta 
károk miatt a szállót átadták a 
Hangya szövetkezetnek (1945- 
1948). A földszinten lévő étter-

met Bánhegyi László pincér vette 
bérbe. A politikai fordulat követ-
keztében 1949 és 1955 között 
megyei pártiskola működött a 
szállodában. Az emeleti erkélyes 
szobában alakították ki Kóbor 
Ferenc megyei titkár lakását és 
irodáját. Az Esterházy Szállodát 
Szabadság Szállónak nevezték el. 
1955 szeptemberében nyílt meg a 
Kristály Szálloda és Vendéglő, 
amely a közeli forrásokról kapta 
a nevét. Az épületet átalakították 
és üzemeltetését a vendéglátó 
vállalat vette át.
A szálló fennállása során sok hí-
res vendéget fogadott:
Kazinczy Ferenc nagy magyar 
költő, irodalomszervező, nyel-
vújító két alkalommal is felkeres-
te a fogadót: 1830-ban és 1831-
ben. Első alkalommal amikor 
Budáról Bécsbe utazott errefelé 
így írt a városról: "Tatát akarám 
látni, méltán elhíresedett kertje 
miatt. Vízi partiái gyönyörek, s 
forrásai gazdagon bugyogtatják 
buborékjaikat. Három órát tölték 
a kertben vezető nélkül." A séta 
után nemsokkal balesetet szenve-
dett, sérülései miatt nyolc napot 
töltött a fogadóban. Alig zárá be 
inasom szekerem ajtaját, a két ló 
elragadá szekeremet, végig repü-
le velem az egyenes utcaájú vá-
roson... és felfordulék. A két ló, 
az első kerék ment. Orrom nyer-
ge be vala törve, bal könyökömet 
összezúzá ferslágom." Kazinczy 
1831-ben újból ellátogatott Tatá-
ra. Második tartózkodásának él-
ményeiről a magyarországi utak 
című munkájában számol be: 
"Gyönyörű paradicsom minden 
tekintetben..." - írja róla.
1809-ben a császári testőrség 
tagjai keresték fel a fogadót, kö-
zöttük volt Kisfaludy Sándor is. 
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc idején a Komáro-
mi erőd tisztjei is felkeresték a 
szállodát. 1849 április 27 és 29 
között Görgey Artúr megszállt 
benne. Klapka György katonái is 
szívesen öblögették itt a torkukat.
A nagy császári hadjakorlat ide-
jén 1897. szeptember 10. és 16 
között koronás főket is vendégül 
láttak: Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös lóvásárlás céljából tett útja 
során 1900. március 1-jén a Szár-
kában ebédelt.
Esterházy Miklós 1885. február 
1-jén jótékony célú előadáson 
vett részt.

Jókai Mór, akinek a fogadott le-
ánya, Róza, Feszty Árpád fes-
tőművész felesége lett, a Feszty 
család tagjaival szívesen tért 
be a fogadóba. Feszty Gyula és 
Adolf villát építtetett az Öreg-
tó partján. Gyula országgyűlési 
képviselő is volt. Feszty Lajos 
az Esterházy-uradalom jószág 
kormányzója. A reformkorban a 
vendégek között találjuk Vörös-
martyt, Bajzát,  Perczel Mórt. 
Tata szülöttje Giesswein Sándor 
kanonok, az MTA levelező tagja, 
keresztényszocialista politikus, 
országgyűlési képviselő is meg-
fordult a szállodában.
1901. november 6-án a magya-
róvári felsőfokú agrár intézmény 
tanári kara megtekintette az 
Öreg-tó lehalászását és a Szárká-
ban ebédeltek: Thallmayer Vik-
tor, Cselkó István, Mezei Gyula 
és Vörös Sándor igazgató.
A színházi élet számos kiválósá-
ga: Jászai Mari 1897. július 9. és 
10 között, 1922. szeptember 16. 
és 17. között;
Bajor Gizi, Urai Tivadar 1933-
ban, 
Rákóczi induló című filmet for-
gatták: Jávor Pál, Dayka Margit, 
Csontos Gyula, Kabos Gyula 
1934-ben.
1903. június 14-én a Törley csa-
lád tagjai keresték fel a szállodát. 
A Habsburg család tagjai közül 
Habsburg Ottó járt a hotelben.
Az Esterházy szálloda kép-
zőművészeti kiállításoknak is 
helyet adott. Kiállító művészek: 
Vaszary János, Feszty Árpád, 
Kézdi-Kovács László, Koszta 
József, Hollós Károly, Pap Emil, 
Molnár Z. János, Szász István, 
Dobroszláv Lajos, Dobroszláv 
József, Prokopp Péter, Ködmön 
Károlyné, Török Viktória.
A szállodában napjainkban a mo-
dern képzőművészek tárlata lát-
ható.
Tata központjában a 250 éve 
fennálló Hotel Kristály és Es-
terházy Étterem a modern kor 
stílusa mellett őrzi a barokk kor 
eleganciáját. Kiváló étterme, ele-
gáns szállodája, egyedi stílusú 
wellness részlege minden igényt 
kielégítve várja a vendégeket. 
Legyünk büszkék arra, hogy az 
ország legrégibb szállodája a vá-
ros szívében a mai napig pompá-
jában tündököl.

Dr. Kiss Tiborné a Tatai 
Helytörténeti Egyesület elnöke
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250 éves a Kristály Imperial Hotel és Esterházy Étterem 

Az Ady Endre utca (Fő utca, Es-
terházy utca) házsorai között szá-
mos későbarokk és klasszicista 
stílusban épült lakóház maradt 
fenn. Az utca bal oldalán találjuk 
az ország legrégebben működő, 
emeletes szállodáját a Kristály 
Imperiál Hotelt és Éttermet. A 
szálloda 250 éve fogadja a hazai 
és a külföldi vendégeket.
A helytörténeti iratok alapján a 
18. században Tata és Tóváros 
mezővárosokban szükségessé 
vált a vendégfogadók építése, 
ugyanis a mezőváros fontos ke-
reskedelmi és hadi utak mentén 
fekszik: Buda-Bécs, Győr-Ko-
márom vonzáskörzetében. A 
városba érkezők, a dolgaikat in-
tézők és az átutazók részére szál-
láshelyekre volt szükség. A két 
mezővárosban négy vendégfoga-
dó adott erre lehetőséget: a tatai 
Griff, a tóvárosi Szarka, a Frantz 
Lucas-féle fogadó és a negyedik 
az Újtelep nevű városrészen fo-
gadta az ide látogatókat.
A fogadókban megszállók a 19. 
század közepéig nem kaptak ételt 
és italt. Az uradalom tulajdoná-
ban lévő fogadóban megszállók-
ról, a kastély ura, mint vendé-
geiről az útonlevők ellátásáról 
maguk gondoskodtak. A vendég-
fogadós az utazók lovait istálló-
ban, kocsijukat fedett színben 
helyezték el. Az 1800-as évek 
elejétől kocsmával, vendéglővel 
bővültek a fogadók.
A Fő utcán található fogadó és 
vendéglő kitűnő helyen épült. A 
korabeli írások szerint: "Közel az 
öt utca forgalmát magába gyűjtő 
Fő térhez, az Öreg utca és a Bu-
dai út találkozásánál, ahol egy 
kis köz indul a források és a tá-
volabbi szőlők felé." Az eredeti-
leg egyszintes, nádfedeles fogadó 
már az 1740-es években állt. Az 
Esterházy család tagjait itt szál-
lásolták el , amíg a kastély meg 
nem épült.
Az eredetileg földszintes épületre 
1766 és 69 között Fellner Jakab 
tervei alapján emeltek még egy 
szintet, a tetejét cseréppel fedték 
le. Az építkezés befejezése 1770- 
re tehető. Az 1760-as években a 
fogadót Szarka uram vette kezé-
be, ezért bérlőjéről nevezték el 
Szarka fogadónak. Az 1776-os 
leltár szerint az újonnan épült 
uradalmi fogadóban hét szoba 
állt a vendégek rendelkezésére. 
A fogadósnak az emeleten saját 

használatra nyolc helyiség volt. 
Az épület alsó szintjén olyan 
vendégszobát, ivót helyeztek el, 
melyből a borospincében lehe-
tett lemenni. A borospince 600 
AKO bor tárolására volt alkal-
mas. A vendégfogadó konyhá-
jában jó kémény, tűzhely és egy 
rakott kályha tette lehetővé az 
utasok ellátását. Az utasok álla-
tait három istállóban, a kocsikat 
kocsiszínekben helyezték el. A 
vendégfogadóhoz tartozott egy 
fáskamra, a kővel kirakott udva-
ron zsindellyel fedett kút is állt. 
1847-ig az udvarán jégveremmel 
rendelkező fogadóban söntés, ét-
kezde, kávézó, kártyaszoba mű-
ködött. A vendégek szórakozá-
sát biliárd szoba is szolgálta. Az 
épületben boltok és mészárszék 
is működött. 1792-ben Schläg 
György majolika-gyáros nyitott 
kereskedést: vasárukat, fűszere-
ket és déli gyümölcsöt is árult.
1847-től a főbejárattól jobbra a 
Zink-féle vegyeskereskedés és 
trafik kapott helyet. Zink Antal 
40 évig bérelte a Szarka fogadót. 
Boltjában fűszer és vasáru kat is 
árult. A bejárattól jobbra 1887-ig 
a Quell-család borbélyműhelyt 
működtetett. Az 1880-as évektől 
Magyarországon jelentős gazda-
sági fellendülés következett be. 
A gazdasági ágazatok fejlődése a 
kereskedelem élénkülését vonta 
maga után és ezzel a szállítási-  
közlekedési lehetőségek is javul-
tak. A Budapest-Győr vasútvonal 
kiépültével Tatán 1883-84-től 
indult meg a vasúti közlekedés. 
A Tóvároskerti megálló megépí-
tésével fellendült a turizmus, a 
megnövekedett vendégforgalom 
miatt az épületet átalakították. 
Az 1891 tavaszán történő átalakí-
tás után nyerte el az épület a mai 
eklektikus formáját. A Szarka 
fogadóban új díszes éttermet épí-
tettek a régi helyett, az ivót elkü-
lönítették a borméréstől, a fogadó 
emeletén a vendégszobák számát 
növelték. A vendéglő vezetését 
Gerzsabek Károly, budapesti ká-
vés vette át,  vagyis bérelte. A ven-
déglő bővítése miatt Gerzsabek 
Károly megszüntette a Zink-féle 
vegyeskereskedést. 1891. április 
15-től a Szarka Vendégfogadó 
nevét Esterházy Szálloda névre 
változtatták (1891-1946). 1897-
ben Gerzsabek szerződése lejárt, 
a vezetést nem vállalta tovább. 
Az új bérlő a budapesti Nagy La-

jos vendéglős lett.
Az Esterházy Szállodát és Ét-
termet 1902-től Noll Miklós 
és családja bérelte. Az étterem 
mellé kávéházat is nyitott. Az új 
kávézót XIV. Lajos korabeli bú-
tor-utánzatokkal rendezték be. A 
bérlő Noll-család a 7 szobából 
álló szállodát 32 szobára bőví-
tette. Vízvezetékekkel látták el a 
szállót, a kerthelyiségben szökő-
kút csobogott, a vendégek teké-
zéssel is eltölthették idejüket. Az 
1930-as években a belső udvaron 
medencét létesítettek,  ahonnan 
a vendég kívánsága szerint kivá-
lasztott halat fogták ki és elkészí-
tették a konyhán. A szállodának 
vívó terme és sörözője is volt. A 
fogadóban a 30-as évektől bálo-
kat, kiállításokat, hangversenye-
ket rendezték. 1930 márciusában 
a Tóvárosi Casino alakuló ülését 
az Esterházy szállodában tartot-
ták. A konyhában kiváló ételeket 
készítettek pl. Esterházy rosté-
lyost,  töltött káposztát, rántott 
bárányt. Az édességek közül a 
vendégek kedvence az Eszter-
házy torta volt.  Italokat a baji 
borosgazdáktól vásároltak, de az 
asztalokra kerültek az 1905-ben 
alapított pezsgőgyár termékei és 
a Dreher-féle sörök is. 1942-ben 
Noll Miklós meghalt. A szálloda 
vezetését, bérlését felesége és fia 
vette át 1944-ig. A nehéz gaz-
dasági helyzet, a háború okozta 
károk miatt a szállót átadták a 
Hangya szövetkezetnek (1945- 
1948). A földszinten lévő étter-

met Bánhegyi László pincér vette 
bérbe. A politikai fordulat követ-
keztében 1949 és 1955 között 
megyei pártiskola működött a 
szállodában. Az emeleti erkélyes 
szobában alakították ki Kóbor 
Ferenc megyei titkár lakását és 
irodáját. Az Esterházy Szállodát 
Szabadság Szállónak nevezték el. 
1955 szeptemberében nyílt meg a 
Kristály Szálloda és Vendéglő, 
amely a közeli forrásokról kapta 
a nevét. Az épületet átalakították 
és üzemeltetését a vendéglátó 
vállalat vette át.
A szálló fennállása során sok hí-
res vendéget fogadott:
Kazinczy Ferenc nagy magyar 
költő, irodalomszervező, nyel-
vújító két alkalommal is felkeres-
te a fogadót: 1830-ban és 1831-
ben. Első alkalommal amikor 
Budáról Bécsbe utazott errefelé 
így írt a városról: "Tatát akarám 
látni, méltán elhíresedett kertje 
miatt. Vízi partiái gyönyörek, s 
forrásai gazdagon bugyogtatják 
buborékjaikat. Három órát tölték 
a kertben vezető nélkül." A séta 
után nemsokkal balesetet szenve-
dett, sérülései miatt nyolc napot 
töltött a fogadóban. Alig zárá be 
inasom szekerem ajtaját, a két ló 
elragadá szekeremet, végig repü-
le velem az egyenes utcaájú vá-
roson... és felfordulék. A két ló, 
az első kerék ment. Orrom nyer-
ge be vala törve, bal könyökömet 
összezúzá ferslágom." Kazinczy 
1831-ben újból ellátogatott Tatá-
ra. Második tartózkodásának él-
ményeiről a magyarországi utak 
című munkájában számol be: 
"Gyönyörű paradicsom minden 
tekintetben..." - írja róla.
1809-ben a császári testőrség 
tagjai keresték fel a fogadót, kö-
zöttük volt Kisfaludy Sándor is. 
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc idején a Komáro-
mi erőd tisztjei is felkeresték a 
szállodát. 1849 április 27 és 29 
között Görgey Artúr megszállt 
benne. Klapka György katonái is 
szívesen öblögették itt a torkukat.
A nagy császári hadjakorlat ide-
jén 1897. szeptember 10. és 16 
között koronás főket is vendégül 
láttak: Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös lóvásárlás céljából tett útja 
során 1900. március 1-jén a Szár-
kában ebédelt.
Esterházy Miklós 1885. február 
1-jén jótékony célú előadáson 
vett részt.

Jókai Mór, akinek a fogadott le-
ánya, Róza, Feszty Árpád fes-
tőművész felesége lett, a Feszty 
család tagjaival szívesen tért 
be a fogadóba. Feszty Gyula és 
Adolf villát építtetett az Öreg-
tó partján. Gyula országgyűlési 
képviselő is volt. Feszty Lajos 
az Esterházy-uradalom jószág 
kormányzója. A reformkorban a 
vendégek között találjuk Vörös-
martyt, Bajzát,  Perczel Mórt. 
Tata szülöttje Giesswein Sándor 
kanonok, az MTA levelező tagja, 
keresztényszocialista politikus, 
országgyűlési képviselő is meg-
fordult a szállodában.
1901. november 6-án a magya-
róvári felsőfokú agrár intézmény 
tanári kara megtekintette az 
Öreg-tó lehalászását és a Szárká-
ban ebédeltek: Thallmayer Vik-
tor, Cselkó István, Mezei Gyula 
és Vörös Sándor igazgató.
A színházi élet számos kiválósá-
ga: Jászai Mari 1897. július 9. és 
10 között, 1922. szeptember 16. 
és 17. között;
Bajor Gizi, Urai Tivadar 1933-
ban, 
Rákóczi induló című filmet for-
gatták: Jávor Pál, Dayka Margit, 
Csontos Gyula, Kabos Gyula 
1934-ben.
1903. június 14-én a Törley csa-
lád tagjai keresték fel a szállodát. 
A Habsburg család tagjai közül 
Habsburg Ottó járt a hotelben.
Az Esterházy szálloda kép-
zőművészeti kiállításoknak is 
helyet adott. Kiállító művészek: 
Vaszary János, Feszty Árpád, 
Kézdi-Kovács László, Koszta 
József, Hollós Károly, Pap Emil, 
Molnár Z. János, Szász István, 
Dobroszláv Lajos, Dobroszláv 
József, Prokopp Péter, Ködmön 
Károlyné, Török Viktória.
A szállodában napjainkban a mo-
dern képzőművészek tárlata lát-
ható.
Tata központjában a 250 éve 
fennálló Hotel Kristály és Es-
terházy Étterem a modern kor 
stílusa mellett őrzi a barokk kor 
eleganciáját. Kiváló étterme, ele-
gáns szállodája, egyedi stílusú 
wellness részlege minden igényt 
kielégítve várja a vendégeket. 
Legyünk büszkék arra, hogy az 
ország legrégibb szállodája a vá-
ros szívében a mai napig pompá-
jában tündököl.

Dr. Kiss Tiborné a Tatai 
Helytörténeti Egyesület elnöke
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250 éves a Kristály Imperial Hotel és Esterházy Étterem 

Az Ady Endre utca (Fő utca, Es-
terházy utca) házsorai között szá-
mos későbarokk és klasszicista 
stílusban épült lakóház maradt 
fenn. Az utca bal oldalán találjuk 
az ország legrégebben működő, 
emeletes szállodáját a Kristály 
Imperiál Hotelt és Éttermet. A 
szálloda 250 éve fogadja a hazai 
és a külföldi vendégeket.
A helytörténeti iratok alapján a 
18. században Tata és Tóváros 
mezővárosokban szükségessé 
vált a vendégfogadók építése, 
ugyanis a mezőváros fontos ke-
reskedelmi és hadi utak mentén 
fekszik: Buda-Bécs, Győr-Ko-
márom vonzáskörzetében. A 
városba érkezők, a dolgaikat in-
tézők és az átutazók részére szál-
láshelyekre volt szükség. A két 
mezővárosban négy vendégfoga-
dó adott erre lehetőséget: a tatai 
Griff, a tóvárosi Szarka, a Frantz 
Lucas-féle fogadó és a negyedik 
az Újtelep nevű városrészen fo-
gadta az ide látogatókat.
A fogadókban megszállók a 19. 
század közepéig nem kaptak ételt 
és italt. Az uradalom tulajdoná-
ban lévő fogadóban megszállók-
ról, a kastély ura, mint vendé-
geiről az útonlevők ellátásáról 
maguk gondoskodtak. A vendég-
fogadós az utazók lovait istálló-
ban, kocsijukat fedett színben 
helyezték el. Az 1800-as évek 
elejétől kocsmával, vendéglővel 
bővültek a fogadók.
A Fő utcán található fogadó és 
vendéglő kitűnő helyen épült. A 
korabeli írások szerint: "Közel az 
öt utca forgalmát magába gyűjtő 
Fő térhez, az Öreg utca és a Bu-
dai út találkozásánál, ahol egy 
kis köz indul a források és a távo-
labbi szőlők felé." Az eredetileg 
egyszintes, nádfedeles fogadó 
már az 1740-es években állt. Az 
Esterházy család tagjait itt szál-
lásolták el , amíg a kastély meg 
nem épült.
Az eredetileg földszintes épületre 
1766 és 69 között Fellner Jakab 
tervei alapján emeltek még egy 
szintet, a tetejét cseréppel fedték 
le. Az építkezés befejezése 1770- 
re tehető. Az 1760-as években a 
fogadót Szarka uram vette kezé-
be, ezért bérlőjéről nevezték el 
Szarka fogadónak. Az 1776-os 
leltár szerint az újonnan épült 
uradalmi fogadóban hét szoba 
állt a vendégek rendelkezésére. 
A fogadósnak az emeleten saját 

használatra nyolc helyiség volt. 
Az épület alsó szintjén olyan 
vendégszobát, ivót helyeztek el, 
melyből a borospincében lehe-
tett lemenni. A borospince 600 
AKO bor tárolására volt alkal-
mas. A vendégfogadó konyhá-
jában jó kémény, tűzhely és egy 
rakott kályha tette lehetővé az 
utasok ellátását. Az utasok álla-
tait három istállóban, a kocsikat 
kocsiszínekben helyezték el. A 
vendégfogadóhoz tartozott egy 
fáskamra, a kővel kirakott udva-
ron zsindellyel fedett kút is állt. 
1847-ig az udvarán jégveremmel 
rendelkező fogadóban söntés, ét-
kezde, kávézó, kártyaszoba mű-
ködött. A vendégek szórakozá-
sát biliárd szoba is szolgálta. Az 
épületben boltok és mészárszék 
is működött. 1792-ben Schläg 
György majolika-gyáros nyitott 
kereskedést: vasárukat, fűszere-
ket és déli gyümölcsöt is árult.
1847-től a főbejárattól jobbra a 
Zink-féle vegyeskereskedés és 
trafik kapott helyet. Zink Antal 
40 évig bérelte a Szarka fogadót. 
Boltjában fűszer és vasáru kat is 
árult. A bejárattól jobbra 1887-ig 
a Quell-család borbélyműhelyt 
működtetett. Az 1880-as évektől 
Magyarországon jelentős gazda-
sági fellendülés következett be. 
A gazdasági ágazatok fejlődése a 
kereskedelem élénkülését vonta 
maga után és ezzel a szállítási-  
közlekedési lehetőségek is javul-
tak. A Budapest-Győr vasútvonal 
kiépültével Tatán 1883-84-től 
indult meg a vasúti közlekedés. 
A Tóvároskerti megálló megépí-
tésével fellendült a turizmus, a 
megnövekedett vendégforgalom 
miatt az épületet átalakították. Az 
1891 tavaszán történő átalakítás 
után nyerte el az épület a mai 
eklektikus formáját. A Szarka 
fogadóban új díszes éttermet épí-
tettek a régi helyett, az ivót elkü-
lönítették a borméréstől, a fogadó 
emeletén a vendégszobák számát 
növelték. A vendéglő vezetését 
Gerzsabek Károly, budapesti ká-
vés vette át,  vagyis bérelte. A ven-
déglő bővítése miatt Gerzsabek 
Károly megszüntette a Zink-féle 
vegyeskereskedést. 1891. április 
15-től a Szarka Vendégfogadó 
nevét Esterházy Szálloda névre 
változtatták (1891-1946). 1897-
ben Gerzsabek szerződése lejárt, 
a vezetést nem vállalta tovább. 
Az új bérlő a budapesti Nagy La-

jos vendéglős lett.
Az Esterházy Szállodát és Ét-
termet 1902-től Noll Miklós 
és családja bérelte. Az étterem 
mellé kávéházat is nyitott. Az új 
kávézót XIV. Lajos korabeli bú-
tor-utánzatokkal rendezték be. A 
bérlő Noll-család a 7 szobából 
álló szállodát 32 szobára bőví-
tette. Vízvezetékekkel látták el a 
szállót, a kerthelyiségben szökő-
kút csobogott, a vendégek teké-
zéssel is eltölthették idejüket. Az 
1930-as években a belső udvaron 
medencét létesítettek,  ahonnan 
a vendég kívánsága szerint kivá-
lasztott halat fogták ki és elkészí-
tették a konyhán. A szállodának 
vívó terme és sörözője is volt. A 
fogadóban a 30-as évektől bálo-
kat, kiállításokat, hangversenye-
ket rendezték. 1930 márciusában 
a Tóvárosi Casino alakuló ülését 
az Esterházy szállodában tartot-
ták. A konyhában kiváló ételeket 
készítettek pl. Esterházy rosté-
lyost,  töltött káposztát, rántott 
bárányt. Az édességek közül a 
vendégek kedvence az Eszter-
házy torta volt.  Italokat a baji 
borosgazdáktól vásároltak, de az 
asztalokra kerültek az 1905-ben 
alapított pezsgőgyár termékei és 
a Dreher-féle sörök is. 1942-ben 
Noll Miklós meghalt. A szálloda 
vezetését, bérlését felesége és fia 
vette át 1944-ig. A nehéz gaz-
dasági helyzet, a háború okozta 
károk miatt a szállót átadták a 
Hangya szövetkezetnek (1945- 
1948). A földszinten lévő étter-

met Bánhegyi László pincér vette 
bérbe. A politikai fordulat követ-
keztében 1949 és 1955 között 
megyei pártiskola működött a 
szállodában. Az emeleti erkélyes 
szobában alakították ki Kóbor 
Ferenc megyei titkár lakását és 
irodáját. Az Esterházy Szállodát 
Szabadság Szállónak nevezték el. 
1955 szeptemberében nyílt meg a 
Kristály Szálloda és Vendéglő, 
amely a közeli forrásokról kapta 
a nevét. Az épületet átalakították 
és üzemeltetését a vendéglátó 
vállalat vette át.
A szálló fennállása során sok hí-
res vendéget fogadott:
Kazinczy Ferenc nagy magyar 
költő, irodalomszervező, nyel-
vújító két alkalommal is felkeres-
te a fogadót: 1830-ban és 1831-
ben. Első alkalommal amikor 
Budáról Bécsbe utazott errefelé 
így írt a városról: "Tatát akarám 
látni, méltán elhíresedett kertje 
miatt. Vízi partiái gyönyörek, s 
forrásai gazdagon bugyogtatják 
buborékjaikat. Három órát tölték 
a kertben vezető nélkül." A séta 
után nemsokkal balesetet szenve-
dett, sérülései miatt nyolc napot 
töltött a fogadóban. Alig zárá be 
inasom szekerem ajtaját, a két ló 
elragadá szekeremet, végig repü-
le velem az egyenes utcaájú vá-
roson... és felfordulék. A két ló, 
az első kerék ment. Orrom nyer-
ge be vala törve, bal könyökömet 
összezúzá ferslágom." Kazinczy 
1831-ben újból ellátogatott Tatá-
ra. Második tartózkodásának él-
ményeiről a magyarországi utak 
című munkájában számol be: 
"Gyönyörű paradicsom minden 
tekintetben..." - írja róla.
1809-ben a császári testőrség 
tagjai keresték fel a fogadót, kö-
zöttük volt Kisfaludy Sándor is. 
Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharc idején a Komáro-
mi erőd tisztjei is felkeresték a 
szállodát. 1849 április 27 és 29 
között Görgey Artúr megszállt 
benne. Klapka György katonái is 
szívesen öblögették itt a torkukat.
A nagy császári hadjakorlat ide-
jén 1897. szeptember 10. és 16 
között koronás főket is vendégül 
láttak: Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös lóvásárlás céljából tett útja 
során 1900. március 1-jén a Szár-
kában ebédelt.
Esterházy Miklós 1885. február 
1-jén jótékony célú előadáson 
vett részt.

Jókai Mór, akinek a fogadott le-
ánya, Róza, Feszty Árpád fes-
tőművész felesége lett, a Feszty 
család tagjaival szívesen tért 
be a fogadóba. Feszty Gyula és 
Adolf villát építtetett az Öreg-
tó partján. Gyula országgyűlési 
képviselő is volt. Feszty Lajos 
az Esterházy-uradalom jószág 
kormányzója. A reformkorban a 
vendégek között találjuk Vörös-
martyt, Bajzát,  Perczel Mórt. 
Tata szülöttje Giesswein Sándor 
kanonok, az MTA levelező tagja, 
keresztényszocialista politikus, 
országgyűlési képviselő is meg-
fordult a szállodában.
1901. november 6-án a magya-
róvári felsőfokú agrár intézmény 
tanári kara megtekintette az 
Öreg-tó lehalászását és a Szárká-
ban ebédeltek: Thallmayer Vik-
tor, Cselkó István, Mezei Gyula 
és Vörös Sándor igazgató.
A színházi élet számos kiválósá-
ga: Jászai Mari 1897. július 9. és 
10 között, 1922. szeptember 16. 
és 17. között;
Bajor Gizi, Urai Tivadar 1933-
ban, 
Rákóczi induló című filmet for-
gatták: Jávor Pál, Dayka Margit, 
Csontos Gyula, Kabos Gyula 
1934-ben.
1903. június 14-én a Törley csa-
lád tagjai keresték fel a szállodát. 
A Habsburg család tagjai közül 
Habsburg Ottó járt a hotelben.
Az Esterházy szálloda kép-
zőművészeti kiállításoknak is 
helyet adott. Kiállító művészek: 
Vaszary János, Feszty Árpád, 
Kézdi-Kovács László, Koszta 
József, Hollós Károly, Pap Emil, 
Molnár Z. János, Szász István, 
Dobroszláv Lajos, Dobroszláv 
József, Prokopp Péter, Ködmön 
Károlyné, Török Viktória.
A szállodában napjainkban a mo-
dern képzőművészek tárlata lát-
ható.
Tata központjában a 250 éve 
fennálló Hotel Kristály és Es-
terházy Étterem a modern kor 
stílusa mellett őrzi a barokk kor 
eleganciáját. Kiváló étterme, ele-
gáns szállodája, egyedi stílusú 
wellness részlege minden igényt 
kielégítve várja a vendégeket. 
Legyünk büszkék arra, hogy az 
ország legrégibb szállodája a vá-
ros szívében a mai napig pompá-
jában tündököl.

Dr. Kiss Tiborné a Tatai 
Helytörténeti Egyesület elnöke



Sport 2021. május 13. VII. évfolyam, 10. szám8

Programajánló

A sportesemények védettségi 
igazolvány felmutatásával láto-
gathatóak.
Asztalitenisz
május 15. szombat 11.00
TAC – SH-ITB Budaörs 2i SC I 
férfi NB II
Kézilabda
május 16. vasárnap 18.00 
TAC -  AGROFEED ETO -
SZESE NB I/B
Kosárlabda
május 23. vasárnap 13.00 
TSE – Szombathelyi Egyetem 
amatőr női NB I
Labdarúgás
május 15. szombat 10.00 
TAC – Szákszendi SE női U18
10.00,12.00 TAC – Mészöly 
Focisuli fiú U14 és U15
Május 16. vasárnap 11.00 
TAC – Dorog női felnőtt
május 23 vasárnap 17.00 
TAC – Vértesszőlős SE férfi 
felnőtt

A 42. Tour de Hongrie  magyar ke-
rékpáros verseny 3. szakasza  má-
jus 14-én pénteken 14 óra 30 per-
ces rajttal Veszprém,  Győr-Moson 
Sopron valamint  Komárom-Esz-
tergom megye területén kerül meg-
rendezésre. A versenynap  befutója 
Tatán lesz a Május 1. úton, a Günt-
ner Aréna Városi Sportcsarnoknál.
Május 13-án 17.00 órától - eltérő 

időszakokban - a versennyel érin-
tett egyes helyszíneken, utcákban 
és várakozóhelyeken megállási 
tilalom elrendelésére kerül sor. A 
tiltott helyen megálló járműveket 
a rendőrség elszállíttatja. A kerék-
párverseny útvonalát  május 14-én 
17.00 órától a rendőrség teljes pá-
lyás útlezárással biztosítja, mely-
nek időszaka a versenyzők haladá-

si sebességétől függően változhat.
A Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság Rendészeti 
Igazgatóság a versenynaphoz kö-
tődő  útlezárásokkal kapcsolatban 
az alábbi tájékoztatást nyújtja:
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
2021. május 14-én 16:20 és 19:00 
óra között  megyénk területére ér-
kezik a 42. Tour de Hongrie kerék-
páros verseny III. szakasza. 
A profi nemzetközi kerékpárver-
senyen a résztvevők várható lét-
száma: 132 fő, átlagos sebességük 
40-50 km/h, ami azonban az út-
vonal egyes szakaszain elérheti a 
80-90 km/h-t is. A verseny alatt a 
versenyzők a rendőri biztosításra 
és a motoros biztosítókra hagyat-
koznak, a közúti jelzéseket nem 
figyelik. Veszélyhelyzet (útvona-
lon lévő akadály esetén) a moto-
ros biztosítók zászlóval és síppal 
adnak jelzést a versenyzőknek a 
kikerülési irányról. 
A nagyobb útkereszteződésekben 
a Komárom-Esztergom Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendőri ál-
lománya a polgárőrség segítségét 
is igénybe véve a forgalmat irányí-
tani fogja.
Útvonal: A verseny 3. szakaszá-
nak mintegy 144 km hosszú út-

vonalán a mezőny Veszprémből 
rajtol, majd Zirc - Pannonhalma 
- Tápszentmiklós útvonalon halad-
va előre láthatólag 16:24 órakor 
Bakonybánknál érkezik megyénk 
területére. Bakonyszombathely - 
Kisbér - Vérteskethely - Császár - 
Dad - Bokod - Oroszlány - Környe 
útvonalon előre láthatólag 17:30 
óra körül érkeznek Tatára, ahol a 
Környei út - Kocsi út - Kálvária 
utca - Fazekas utca - Kastély tér - 
Hősök tere - Rákóczi út - Keszthe-
lyi út - Május 1. út - igénybevéte-
lével haladnak, és a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnok előtt érnek 
célba.
2021. május 13-án 17:00 órától a 
versennyel érintett egyes helyszí-
neken, utcákban és várakozóhelye-
ken megállási tilalom elrendelésére 
kerül sor. A tiltott helyen megálló 
járműveket a rendőrség elszállíttat-
ja! Kérjük, tájékozódjon!
A kerékpárverseny útvonalán 
2021. május 14-én 17:00 órától 
teljes pályás útlezárásra kerül sor, 
melynek időszaka a versenyzők 
haladási sebességétől függően 
változhat. A forgalomterelések 
következtében jelentős torlódásra 
kell számítani a lezárt útszakaszok 
környezetében is. A fentiek miatt 

előfordulhat, hogy a közlekedő 
járműveknek 1-2 órás, esetlegesen 
azt meghaladó idejű várakozásra is 
számítaniuk kell. 
Kérjük, hogy a verseny előtt és 
ideje alatt – amennyiben tehetik 
– ezeken az útvonalakon ne indul-
janak útnak, illetve más útvonalat 
válasszanak. Az időjárásra és a 
hosszú várakozási időre tekintet-
tel megfelelő mennyiségű ivóvizet 
tartsanak járműveikben. A verseny 
útvonalán az úttesten vagy az út 
szélén ne parkoljanak járműveik-
kel.       
A megkülönböztető jelzést haszná-
ló járművek elhaladását a közleke-
désbiztonság szem előtt tartásával 
biztosítjuk.
Kérjük, hogy a gyalogosok úttestre 
lépés előtt fokozott óvatossággal, 
alapos körültekintéssel győződ-
jenek meg az áthaladás veszély-
telenségéről, hisz a kerékpárosok 
nagy sebességgel, hangtalanul ha-
ladnak, mely nagy baleseti kocká-
zatot jelenthet. 
Kérjük, hogy közlekedésük-
kel segítsék a verseny zavar-
talan lebonyolítását, és egy-
ben köszönjük megértésüket. 
       Komárom-Esztergom Megyei  
	 										Rendőr-főkapitányság

Ezzel a felkiáltással zárult az a 
díjátadás amelyen a 2020-ban 
sikeres sportolók vehették át 
egyedi érmeiket a TAC székház-
ban. Michl József köszöntötte az 
asztalitenisz, judo és kerékpár 
szakosztály versenyzőit, edzőit. 
Kiemelte nagyon fontos a vá-
rosnak, hogy legyenek sikeres 
sportolói és ennek érdekében 
a sportlétesítmények fejleszté-
sével igyekszik segíteni a még 

jobb szakmai munkát. Folyik 
egy judo terem építésének előké-
születei, de a labdarúgó szakosz-
tály létesítményeinek fejlesztése 
is napirenden van. Megköszönte 
a szülőknek, hogy a sport felé te-
relték gyermekeiket és reményét 
fejezte ki, hogy az utánpótlás 
sikerek után majd felnőtt korra 
is lesznek jó eredmények. Az 
érmek átadásában Madar Gábor 
a TAC elnöke is segédkezett. Az 

alábbi sportolók, edzők vehették 
át az egyedi érmeket:
Asztalitenisz: Adamik Csenge, 
serdülő OB bronzérem egyéni-
ben és Téglás Andreával páros-
ban
Edző: Lukács Csaba, Sipos Viktor
Judo: Török Eszter (+63 kg)diák 
„A” korcsoportos OB  aranyérem
Tamtam Gréta (50 kg) és Török 
Péter (60 kg) diák „A” korcso-
portos OB ezüstérem

Pápai Stella (27 kg) diák „B” 
korcsoportos OB 2. hely
Dégen Botond Baltazár (45 kg) 
diák „B” korcsoportos OB 3. 
hely
Török Gábor Gergely (73 kg) 
ifjúsági „B” korcsoportos OB 3. 
hely
Kovács Bence (60 kg) ifjúsági 
OB ezüstérem
Kovács Attila (60 kg) ifjúsági 
OB bronzérem
Tölgyesi Réka (44 kg) junior OB 
3.hely
Edző: Staudt Béla, Széles Viktor
Kerékpár: Árendás Tamás, Toma 
Vilmos Teremkerékpár VB „B” 
kategória 3. hely és Felnőtt OB 
1. hely
Hárskuti Péter, Virizlai Botond 
Kerékpárlabda Junior OB 1. hely
Edző: Árendás Tamás
Rábai Dorka Művészkerékpár 
Junior OB aranyérem
Edző: Súgta Julianna  Tompa	Andor

Elindult a szezon az egyik leg-
sikeresebb magyar sportágban, 
a kajak-kenuban. Április végén 
több versenyen is részt vettek a 
Hódy SE versenyzői. Az U13-
14 éves korosztálynak Győrben 
tartottak felmérő versenyt ahol 
előbb 2 km-t, majd 15 km-t 
kellett teljesíteniük. A tataiakat 
8 versenyző képviselte: Ime-
li Dóra, Mike Maxim, Gábor 
Timea, Gábor Luca, Horváth Pé-
ter, Czimondor Péter és Gombos 
Gergő. A Csay Renáta Regionális 
Akadémia vízi felmérője volt ez 
az esemény. A kenusok Csepelen 
szerepeltek országos felmérőn, 
ahol két Hódys, Ködmön Kristót 
és Kranauer Tamás vett részt. Ők 
is két távon lapátoltak, délelőtt 2 
km-t, délután 15 km-t tettek meg. 
Mindkét felmérőn szintidőket 
kellett teljesíteni a versenyzők-
nek és a 10 tatai sportolóból he-
ten sikeresen szerepeltek. Felké-
szítő edzők: Kun Tamás, Szűcs 

Veronika. Az Akadémia május 
1-én a Tatai Öreg-tavon rende-
zett edzésversenyt, készülve a 
Maraton Magyar Bajnokságra. A 
régió több sportegyesülete küldte 
el sportolóit, amin természetesen 
legnagyobb létszámmal, mint-
egy negyvenen a Hódy SE szí-
neiben álltak rajthoz.
Egy Tatán eddig nem preferált 
versenyen vett részt Bolehrad-
sky Szilveszter április végén 
Kaposváron. Itt rendezték a Ma-
rathon Chellenge I. fordulóját. 
Szilveszter az ifjúságiak között 
indult. A táv 22 km volt, ám 
közben öt alkalommal is a par-
ton hajóval a kézben kb. 100m-t 
kellett futva megtenni. Állóké-
pességet és ügyességet is kíván 
ez a versenyszám. Szilveszter 
igazolta tehetségét valamint azt, 
hogy keményen végig dolgoz-
ta az elmúlt hónapokat. Jutalma 
bronzérem lett, ami dicséretes 
teljesítmény.             -ta-

Újra Tó futás!
A szabadidejükben sportolni sze-
retőknek is nehéz időszak ez a 
COVID járvány által nehezített 
hosszú idő. Nagyon sok rendez-
vény maradt el ahol élhettek volna 
a sportolási vágyukkal. Sajnos Ta-
tán is maradtak el futóversenyek. 
De remény van rá, hogy ennek az 
időszaknak is vége lesz. A járvá-
nyügyi intézkedések lehetővé te-
szik (jelenleg), hogy június 5-én 
(szombaton) meg lehet rendezni 
a Tó-futást. Amolyan retró ren-
dezvény lesz, a megszokott két 
távon: 7 és 14 km-en, tehát egy 
és két kör az Öreg tó körül. Mivel 
kevés idő van június 5-ig, a rende-
ző FOOTOUR SE csak helyszíni 
nevezést fogad el. A versenykiírás 
a napokban elkészül, amely fel-
kerül a tata.hu honlapra, a Tatai 
TV képújságra valamint a május 
27-én megjelenő következő szá-
munkban is olvashatják. Addig is 
lehet készülni, gyűjteni a kilomé-
tereket, aztán június 5-én RAJT!

Pályán a Hernádi lányok

A Hernádi név jól cseng az utósportban, de az idén jóval többször ta-
lálkozhatnak ezzel a névvel a versenyeken. Az apuka, Hernádi László 
addig terelgette lányait, amíg eljött a pillanat és ők is versenyautóba 
ültek. A Magyar Szlalom Bajnokságon egy utcai széria változatú Mi-
tsubishi Colttal versenyeznek. Az első hivatalos teszten Ildikó és Kitti 
is körről-körre javított az eredményein. Kiskunlacházán mutatkoztak 
be hivatalos versenyen, ahol a volt katonai repülőtéren rendezték meg 
az első futamot. Eredetileg négyszer állt volna rajthoz a mezőny, de 
olyan sokan neveztek hogy csak három futam fért bele a napba. A 
lányok folyamatosan javuló időket autóztak, pályát sem tévesztettek, 
bólyahibát sem vétettek. Életük első versenyén Ildikó 6. lett, míg Kitti 
a pontszerző 10 helyen végzett.                    -ta-

Hajrá TAC!

Hódys hírek

Tájékoztató a közlekedést érintő változásokról május 14-én
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