
„A kultúra forrása - az istenadta 
nép és az előkelők találkozásainak 
tükrében” címmel tartottak eleven, 
összművészeti KULTtárlatot tatai 
művészek az  Esterházy - kastély-
ban, a Kenderke Református Alap-
fokú Művészeti Iskola  tanárainak 
közös rendezésében január 21-én, 
a magyar kultúra napja alkalmából.
A különleges műsort előzetes re-
gisztrációt követően hat turnusban 
nézhették meg az érdeklődők, akik az 
Esterházy-kastély termeit végigjárva 
találkozhattak zenével, tánccal, iro-
dalommal, képző és iparművészettel 
egyaránt. A program megnyitóján 
Michl József, Tata polgármestere 
úgy fogalmazott: - Nagyon szépen 
köszönjük az Esterházy-kastély kö-
zösségének, hogy újra befogadta a 
várost, köszönöm mindenkinek a 
munkáját, aki segítette a szervezést, 
és nagy köszönet a Kenderke Művé-

szeti Iskolánknak is, amely hosszú 
évek óta kiemelt szereplője a ma-
gyar kultúra napi ünnepségeinknek, 
idén pedig olyan különleges produk-
ciót szerveztek, amilyet korábban 
még nem láthattunk.
A városunkhoz kötődő fellépő mű-
vészek a helyszínen az előkelők és 
a köznép világainak találkozásaira 
hívták fel a figyelmet az 1800-as 
évekre fókuszálva. Rigó Balázs 
alpolgármester, aki maga is aktív 
szereplője volt a programnak el-
mondta: - Az összművészeti KULT-
tárlatot úgy szervezték meg, hogy a 
kultúra minden szintje és formája 
egy térben és egy időben jelenjen 
meg. A műsor alapvető koncepció-
ja az volt, hogy bemutassa, milyen 
fantasztikus kulturális örökség ma-
radt ránk a népi és a magas kultúra 
találkozásából, melyet őrizhetünk 
és továbbadhatunk. 

Az eseményt Bencsik János, a Ta-
tai-medence országgyűlési képvi-
selője nyitotta meg, hangsúlyozva, 
hogy amikor a magyar kultúrát 
ünnepeljük, akkor a Kárpát-me-
dencében magyar földön élő ma-
gyar emberek és a nemzetet alkotó 
nemzetiségi kisebbségek együttes 
kultúráját ünnepeljük, amelyben 
benne vannak az elkülönülő szo-
kások, a különböző munkastílusok, 
az emberi habitusok, amelyek ösz-
szeadódnak, egy idő után össze is 
olvadnak, és egy egységes, közös 
karaktert adnak. Bencsik János 
hozzátette: - Ehhez persze kell egy 
gazdaságszervező erő is. A magyar 
történelemben hosszú évszázado-
kon keresztül a főúri gazdaságok, 
uradalmak voltak azok, melyek ké-
pesek voltak egy-egy városnak és 
térségének a gazdaságát, gazdálko-
dási módját megszervezni, megha-

tározni, és hozzásimítani azoknak a 
kisebb közösségeknek a munkakul-
túráját, amelyek együttműködtek 
akár az uradalom jobbágyaiként, 
akár önálló egzisztenciával, ter-
mőfölddel és tudással rendelkezve, 
vagy olyan mesteremberként, aki 
kiszolgálta a közösség tagjait. Ez 
az együttélés volt az, mely kitelje-
sítette a népi és a magasabb kultúra 
egy térben történő megjelenítésével 
a magyar kultúrát. Tata szerencsés 
helyzetben volt, hiszen a történe-
lem utolsó 300 évében ez a nagyúri 
gazdálkodási tapasztalat és a hozzá 
tapadó bölcsesség lehetőséget biz-
tosított arra, hogy ez a mezőváros 
töretlenül tudjon fejlődni, és egy 
egységes arculatú gazdasági és kö-
zösségi-társadalmi térré alakuljon, 
mely egyben egy egységes kulturá-
lis arculatot is hozott magával. 
A tatai programban fellépett Beeri 
Barnabás zongoraművész, Juhász 
Zsuzsanna - textiltervező iparmű-
vész, Rigó Balázs, Sarabia Daniel-
la - operaénekes és előadó művész, 
Székelyné Szőke Szilvia – nép-
dalénekes és a Sárarany Zenekar. 
A Kenderke tanárai, asszisztensei 
és a Tata Táncegyüttes tagjai: Bá-
náti Norbert, Balogh Regina, Bé-
kés Andrea, Farkas Emőke, Hitch 
Dóra, Hulinné Gyenizse Judit, Ká-
nya Réka, Pőcze Gyöngyi, Szabó 
Tibor, Szentpéteri Balázs, Varga 
Boglárka, Tupi Gergely, Szilágy-
vári Barbara, és Szénási Anna, Ke-
lemenné Goldschmidt Judit, Szen-
timrey Panna. Az ünnepi műsor 
első előadását Tata Város Facebook 
oldala élőben közvetítette.
Az esemény fotói a 8.oldalon láthatók.

A magyarországi németek kitele-
pítésének emléknapja alkalmából 
rendeztek megemlékezést a Tatai 
Német Nemzetiségi Múzeumban 
január 19-én.
Január 19. a magyarországi né-
metek elhurcolásának és elűzeté-
sének emléknapja arra hívja fel a 
figyelmet, hogy 76 évvel ezelőtt 
1946-ban ezen a napon kezdődött 
meg a hazánkban élő németek 
szervezett elűzése, az otthonaikból 
kényszerrel nyugatra telepítendő 
első budaörsi lakosokat szállító 
vonatszerelvény elindításával. A 
Német Nemzetiségi Múzeumban 
dr. Horváth József, Tata jegyzője 
mondott köszöntőt, hangsúlyoz-
va, hogy nagyon gyorsan reagált 

a helyi német közösség az emlék-
nap lehetőségére, hiszen 2012. de-
cemberében fogadták el az állami 
emléknapról szóló országgyűlési 
határozatot, és ezt követően, 2013. 
januárjában már meg is tartották 
Tatán az első megemlékezést. 
A mai életünkben nagyon nehéz 
megérteni a kitelepítés eseménye-
it, az átélt szenvedéseket, mégis 
fontosak a megemlékezések, me-
lyek egyfajta figyelmeztetések is. 
Figyelmeztetnek arra, hogy soha 
többé ne lehessen kollektív bűnös-
séget kimondani, valamint arra, 
hogy többé ne lehessen tönkreten-
ni, kisemmizni embereket, elűzve 
őket otthonaikból, szülőföldjükről 
- mondta dr. Horváth József.

A győztes nagyhatalmak a máso-
dik világháborút lezáró potsdami 
konferenciájuk végén megálla-
podtak arról, hogy a Lengyel-
országban, Csehországban és 
hazánkban élő német lakosságot 
- vagy annak egy részét - át kell 
telepíteni Németországba. Az el-
űzetések, kiszállítások 1948-ban 
értek véget, a hazánkból  a Szov-
jetunióba elhurcolt 64 ezer ember-
rel együtt becslések szerint 225-
230  ezer németet telepítettek ki.
A tatai megemlékezésen Dr. 
Schmidtmayer Richárd elevení-
tette fel a kitelepítés eseményeit, 
az elűzetések hátterét. A Kuny 
Domokos Múzeum igazgatója el-
mondta: - Az első vonatszerelvé-
nyek elindulását követően Komá-
rom-Esztergom megye májusban 
került volna sorra, de végül három 
településen, Leányváron március 
24-én, Máriahalmon április 2-án, 
Szomoron pedig április 13-án 
megtörtént a kitelepítési rendelet 
foganatosítása. A Népgondozó 
Hivatal számításai szerint első 
lépésben összesen 1777 embert 
telepítettek ki megyénkből 1946 
márciusában és áprilisában. A ki-
telepítések 1949-re ugyan véget 

értek, de sokan maradtak itthon 
úgy, hogy elvették minden va-
gyonukat, megbélyegezték őket, 
és egy országos sajtóhadjárat 
célpontjaivá váltak. Dr. Schmidt-
mayer Richárd úgy fogalmazott: - 
Nem véletlen az, hogy a rendszer-
váltást követően hosszan kellett 
várnunk arra, hogy megnyíljanak 
azok, akik ebben a szörnyűségben 
bármilyen módon érintettek vol-
tak. Mivel az eseményekről nem, 
vagy csupán egymás között, szűk 
körben beszéltek, nagyon sok adat 
hiányzik még ahhoz, hogy teljes 
képet kapjunk a Komárom-Esz-
tergom megyei németek kitelepí-
téséről, a vagyonelkobzásokról és 
átcsoportosításokról, a történések 
hátteréről. Bízunk abban, hogy 
ezek az emléknapok lehetőséget 
adnak arra, hogy az érintett csa-
ládok megosszák velünk a fenn-
maradt emlékeiket, s így tovább 
tudjuk árnyalni azt a képet, amivel 
jelenleg rendelkezünk a kitelepí-
tés korszakából.
A Német Nemzetiségi Múzeum-
ban versekkel, zenével és vissza-
emlékezésekkel elevenítették fel a 
múlt eseményeit, a magyarországi 
németek szervezett elűzését.
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A korábbi évekhez hasonlóan 
főszerkesztőnk idén januárban is le-
vélben kereste meg Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 
tagjait, hogy azonos terjedelemben 
számolhassanak be a tavalyi évben 
elvégzett munkájukról.  A levelet és 
az arra küldött válaszokat a követ-
kezőkben olvashatják. Szerkesztő-
ségünk a korrekt közlés irányelve-
it követi, így a képviselők által írt 
beszámolókat szerkesztés nélkül 
közöljük, amelyek nem tükrözik a 

szerkesztőség álláspontját
2022. jan. 10., H, 10:38 keltezéssel, 
Petzke  Ferenc írta:

Tisztelt Képviselő Asszony, 
Képviselő 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 korábban 
is, egy kérdésre kérjük válaszát, 
amely így hangzik: Képviselői mun-
kája során, mivel tudta segíteni vá-

rosunk fejlődését? 
A cikkek leadásának határideje: 
2022. január 20.  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

Városunk fejlődéséért...
A Képviselő-testület tagjainak beszámolói az elmúlt évi munkáról

„A 2021-es év sajnos nem hozta 
meg a járványhelyzet javulását, 
ezért a korábbi időszak tervszerű 
munkájával szemben a képviselői 
munka tervezhetetlenné vált. A 
júliusi első rendes testületi ülést 
egy hét múlva már rendkívüli ülés 
követte a hatalmas esőzések miatti 
gyors kármentés céljából. Magam 
is helyszíneltem és több esetben 
eljártam a javítások és kárrende-
zés érdekében.
A képviselői munkának nagyon 
fontos részét képezik a sokrétű 
előterjesztésekről hozott dönté-
sek, amelyek alapos felkészülést 
és komoly felelősséget követel-
nek. Igyekszem ennek megfelel-
ni mind a testületi, mind pedig a 
bizottsági munkában. Tizenhat 
éve dolgozom a Pénzügyi Város-
fejlesztési Bizottságban, és 8 éve a 
Tatai TV Közalapítvány felügyelő 
bizottságában.
A járvány a beruházásokat is visz-
szavetette. Körzetem kiemelt 

beruházása a műemléki Kőfara-
gó-ház megújítása. Az épület mű-
szaki átvétele ugyan megtörtént, 
de a négy funkció (fazekasmű-
hely, gyümölcsaszaló, kávépör-
kölő, kézműves sörfőzde) kiala-
kításához még folyamatban van a 
berendezések beszerzése. Remé-
lem, hogy néhány hónap múlva 
birtokba vehetjük a megszépült, 
232 éves Kőfaragó-házat.
Kiemelem a gyerekek egészsé-
gét szolgáló jelentős fejlesztést, 
a Kőkút iskolában kialakított fő-
zőkonyhát, amely két általános 
iskola és tagintézménye részére 
biztosítja majd a minőségi közét-
keztetést. Már csak a tálalókony-
hák eszközeire várunk, hogy tel-
jességgel működjön az új rendszer. 
Képviselői munkámban kezdettől 
nagyon odafigyelek a lakossá-
gi jelzésekre. Minden problémát 
fényképekkel dokumentálok, és a 
teendőket laptopomon kiemelt he-
lyen szerepeltetem, hogy még vé-
letlenül sem maradjon el semmi!
Ebben az évben két nagy célki-
tűzésem teljesült, a Móricz Zsig-
mond tér felújítása és a Naplókert 
utca és környezete forgalmi rend-
jének módosítása.
A Móricz Zsigmond tér, amely a 
gazdabolt miatt igen nagy forgal-
mat bonyolít le, mondhatni   évti-
zedek alatt semmit nem változott. 
A kaotikus közlekedési és parko-

lási állapotot szüntette meg a fel-
újítás, mely által kétszeresére nőtt 
a parkolók száma, megoldódott a 
lejtős terület csapadékvíz elveze-
tése, az ott lakók kérésére nőtt a 
zöldterület is.
A Naplókert utca lakóival és a vá-
rosüzemeltetés szakembereivel 5 
hónapon át folytattam tárgyaláso-
kat a sok gyermekes lakópark biz-
tonságos közlekedése érdekében.
Hat hónap után kikerült a lakóö-
vezeti tábla, két 30-as sebesség 
korlátozás a Bánhidai útszakaszra, 
és elkészült a két darab aszfalt-
ból kialakított sebességcsökkentő 
is. Csak a köszönetemet tudom 
kifejezni az önkormányzati szak-
emberek gyors intézkedéseiért! 
Meggyőződésem, hogy az új for-
galmi rend nagyban segíti e terület 
biztonságos közlekedését.
Kerekesszékkel közlekedő körzet-
lakónk panasza alapján újult meg 
a Környei út mentén egy 50 mé-
teres járdaszakasz, mely annyira 
bedőlt már az árok felé, hogy bal-
esetveszélyessé vált.
Említenék egy példát, melyre so-
kan azt mondanák, ilyennel minek 
foglalkozni! Tanulsága, hogy nem 
lehet elmenni egyetlen probléma 
mellett sem!
Egy Koltói utcai lakos a házán 
megjelent repedések miatt je-
lezte, hogy a háza előtt gödrök 
vannak a közterületen, melyeket 

hiába töltenek fel földdel, a lyu-
kak újraképződnek. Feltárás so-
rán kiderült, hogy a csapadékvíz 
elvezető csövek az illesztés men-
tén szétcsúsztak, és a szivárgó víz 
folyamatosan mosta a területet. A 
Városgazda elvégezte a vízcsövek 
összekötését, és a probléma máris 
megszűnt!          
Elkészült az Eötvös utca és Tano-
da tér közti teresedés közvilágítási 
terve, amelynek kivitelezését a téli 
idő beállta miatt 2022-re kellett át-
tenni.
A sok apró problémára nem térek 
ki, hisz azok megoldását alapvető 
képviselői feladatnak tekintem.
A képviselői munka fontos részé-
nek tartom, hogy odafigyeljek a 
nehéz emberi sorsokra, és segíte-
ni  próbáljak. Ebben az évben is 
sikerült támogatót találnom két rá-
szorulónak a december havi teljes 
ebédjük megfizetésére, és több tíz-
ezer forint pénzadományt szerez-
nem a Fogyatékosok Intézménye 
részére, a gondozottak program-
jaihoz.
Képviselői munkámhoz nélkülöz-
hetetlen volt az önkormányzati ve-
zetők és szakemberek támogatása. 
Köszönöm a segítségüket!
És természetesen köszönöm a la-
kosság együttműködését, a prob-
lémajelzéseket! Kívánok a tatai-
aknak szerencsés új esztendőt  és 
jó egészséget!”

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

„A 2021-es esztendő során is fon-
tos szerepet játszottak a munkában 
a koronavírus-járvány nyomán je-
lentkező feladatok képviselőként 
és esélyegyenlőségi tanácsokként 
egyaránt. Ezek kapcsán a mögöt-
tünk hagyott évben is bekapcso-
lódtam a Máltai Szeretetszolgálat 
tevékenységébe; segítséget nyújtot-
tam betegek szállításában, gyógy-
szerkiváltásban, bevásárlásban, 
valamint mozgásukban korlátozott 
személyek oltópontra történő eljut-
tatásában. Örömmel csatlakoztam 
az önkormányzat képviseletében a 

„Szeretet négykeréken” elnevezésű 
országos kezdeményezéshez, mely-
nek keretében száraz élelmiszerből, 
tisztító- és tisztálkodó szerekből 
álló adománycsomagokat nyújtot-
tunk át a Máltai Szeretetszolgálat-
nak, melyeket a koronavírus miatt 
nehéz helyzetbe került családoknak 
juttattak el. A szervezésben és a 
megvalósításban is részese voltam 
azoknak az ingyenes ételosztások-
nak, amelyeket az önkormányzat a 
Máltai Szeretetszolgálat helyi cso-
portjával, illetve tatai vállalkozók-
kal és magánszemélyekkel együtt-
működésben rendezett meg 2021 
januárjában. Azzal is igyekztem 
segíteni ezt a munkát, hogy kiszál-
lítottam az élelmiszercsomagokat 
azon tataiaknak, akik valamilyen 
okból kifolyólag személyesen nem 
tudtak megjelenni a helyszínen. 
A választókörzetemben történtek 
sorából fontosnak tartom kiemel-
ni az Esze Tamás utcában, illetve 
a Klapka György utcában meg-

valósult csapadékvíz-elvezetéssel 
kapcsolatos fejlesztést, az ott lévő 
nyílt árok burkolását, korszerűsí-
tését, aminek köszönhetően sike-
rült megszüntetni az elöntéseket a 
kertekben. Az Esze Tamás utcában 
megtörtént a terület geodéziai fel-
mérése is. A hozzám érkező lakos-
sági jelzések alapján a Budai Nagy 
Antal és a Dózsa György utcában is 
folytatódott a csapadékvíz-elveze-
tés fejlesztése. Fontos és régóta várt 
előrelépés a város környezettudatos 
hulladékgazdálkodása terén, hogy a 
2021-es évben a családiházas öve-
zetekben élők – köztük a felső-ta-
taiak – is hozzájuthattak azokhoz a 
gyűjtőedényekhez, melyekbe a fém, 
és a papírhulladékot, valamint a PET 
palackokat helyezhetik el. Ide kap-
csolódik az is, hogy a Grossmann 
József téren megtörtént a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetet megfigyelő 
kamera kihelyezése, ami a jövő-
ben megelőzhetővé teheti annak 
nem rendeltetésszerű használatát. 

A körzetemben található zöldfelü-
letek kezelése terén kiemelendőnek 
tartom a platánmetszés második 
ütemének megvalósulását az Iskola 
utcában, valamint a Balogh Ferenc 
utcában lezajlott faültetési akciót. 
Ezeken túlmenően természetesen 
2021-ben is folyamatosan végzett 
útkarbantartási és zöldfelületkeze-
lési munkákat a Városgazda Kft. a 
választókörzetben, többek között 
az én jelzéseim alapján. Az elmúlt 
évben is személyesen részt vettem 
az önkormányzat által karácsonyra 
összeállított csomagoknak a kör-
zetemben élő családokhoz történő 
eljuttatásában, és több esetben tud-
tam segítséget nyújtani a hozzám 
fordulóknak lakhatási nehézségeik 
megoldásában is. A járványhelyzet 
miatt tavaly is elsősorban telefonon, 
illetve elektronikus úton tartottam a 
kapcsolatot a felső-tataiakkal, de ha 
erre szükség volt, a személyes talál-
kozásra is mindig lehetőséget bizto-
sítottam.”

2. számú választókerület: Kovács Attila
önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP  

Újra „Hangszert 
a kézbe” Tatán
A „Hangszert a kézbe” országjá-
ró könnyűzenei játéktér és isme-
retterjesztő sorozat újra Tatára 
érkezik, idén február 22. és 24. 
között várják az érdeklődőket a 
Peron Music Könnyűzenei Te-
hetséggondozó és Képző Köz-
pontban, a Piarista Rendházban.
A helyszínen február 22. keddtől 
csütörtökig teljesen ingyenesen 
lesz látogatható a zenei játszótér 
(hangszerkiállítás), ahol minden 
érdeklődő betekintést nyerhet:
- a dob és ütőhangszeres,
- a gitáros és basszusgitáros,
- a billentyűs,
- a népi és klasszikus hangszerek,
- az elektronikus zenei,
- valamint a stúdiós szekciókba,
hogy a hangszereket megszólal-
tatva nagyszerű és boldog pilla-
natokat élhessen át.
A szervezők nagy szeretettel 
várnak mindenkit, aki érdeklő-
dik a hangszerek, a hangszeres 
játék, az élmény alapú zenélés és 
tanulás, a zenész életmód és álta-
lában a könnyűzene világa iránt.
A programról bővebben a követ-
kező lapszámunkban olvashat-
nak.
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„Tisztelt olvasók, kedves tataiak!
A 2021-es esztendő sem szűköl-
ködött feladatokban, célokban. Az 
év során folyamatosan kapcsolat-
ban voltam a körzetemben élők-
kel, de természetesen bárki elér-
hetett, akinek gondja, problémája 
adódott. A pandémia miatt hat al-
kalommal tartottam személyes fo-
gadóórát a Városházán, emellett 
telefonon is sokan kerestek, és 
számos alkalommal egyeztettem 
személyesen a körzetem külön-
böző pontjain felmerült feladatok 
kapcsán. Mindezek nyomán pl. 
szennyvízcső cserére került sor a 
Kazincbarcikai és Hamary Dániel 
utcákban, de parkolás, fametszés, 

játszótér felújítási ügyekben is si-
került megoldásokat találni.
A körzetem leglátványosabb 
eredménye, hogy elkészült a 
Kazincbarcikai utcai műfűves 
grundpálya, amit azóta is nagy 
örömmel használnak a helyiek. 
2021-ben többek között folytató-
dott a társasházi hulladéktárolók 
környezetének fejlesztése, új ivó 
kutat alakítottunk ki a Kazincbar-
cikai utcai játszótéren, valamint 
megkezdtük az Új úti árok egy 
szakaszán a meder rendezését, 
a Réti 8-as tó és az Új út közötti 
szakaszon jelentkező hódok által 
visszaduzzasztott csatornaszakasz 
tisztítását, a hódok befogását, ez-
által a víz szabad áramlásának 
biztosítását.
Képviselői munkám mellett al-
polgármesterként is számos meg-
beszélésen, rendezvényen, vettem 
részt tavaly, elsősorban városüze-
meltetési és sport témákban, me-
lyekkel kapcsolatban Tata összes 
választókerületéből kaptam meg-
kereséseket. Személyesen koor-
dináltam és szerveztem tavaly 
a házi szelektív hulladékgyűjtő 
edények kiosztását, a szervező 

bizottság elnökeként vettem részt 
a Tour de Hongrie nemzetközi 
kerékpáros verseny szervezésé-
ben, és természetesen kivettem a 
részem az önkormányzat korona-
vírus elleni védekező munkájából 
is: - az év első felében az ebédek 
kiszállításának megszervezését 
végzetem, majd részt vettem a 
koronavírus-elleni védőoltások 
beadásának megszervezésében, a 
tatai oltópont működéséért fele-
lős szervezetek munkájának ösz-
szehangolásában. Bizonyára az 
olvasók is emlékeznek a 2021. 
július 9-én bekövetkezett intenzív 
viharra és jégesőre, amely nagyon 
komoly károkat okozott Tatán. A 
károk felmérésében, majd keze-
lésében aktívan dolgoztam, már 
aznap, majd az azt követő napo-
kon is számos ingatlannál szem-
léztem, a Katasztrófavédelemmel 
egyeztetve szerveztem a károk és 
a balesetveszélyes helyzetek el-
hárítását. A vihart követő napok-
ban kollégáimmal begyűjtöttük a 
panaszokat, majd több napon át 
személyesen jártuk a különböző 
helyszíneket, hogy minél ponto-
sabb képet kapjunk a károkról és 

így minél hatékonyabban nyújt-
hassunk segítséget. Emellett a 
tavalyi év során koordináltam az 
őszi, városi lomtalanítást, segítet-
tem az önkormányzat és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat szerve-
zésében megvalósuló, december-
ben és januárban zajló ételosztást 
valamint az év legeredménye-
sebb tatai sportolói elismerésének 
megszervezését, és kerékpáros 
zarándokúton vettem részt a Má-
ria úton, ezzel támogatva Tata és 
környéke természeti, épített örök-
ségének népszerűsítését. Alpol-
gármesteri munkám kezdete óta 
vagyok a részese annak a munká-
nak, amellyel az önkormányzat a 
tatai mentőállomást segíti. 2021-
ben tereprendezést hajtottunk 
végre az állomáson, valamint 
speciális, égési sérülések ellátásá-
ra szolgáló kötszercsomagokat is 
beszereztünk a tatai mentősöknek, 
akik mindemellett természetesen 
tavaly is részesültek önkormány-
zati támogatásban. Mindemellett 
számos eseményen vettem részt, 
nemzeti ünnepeinken, különböző 
városi megemlékezéseken, kultu-
rális és sporteseményeken, feszti-

válokon.  
A 2022-es esztendőre természe-
tesen újabb célokat tűztem ki, 
többek között további parkolók 
kialakítását a Kazincbarcikai és 
a Pálóczi Horváth Ádám utcá-
kon, egy közepes méretű műfűves 
edzőpálya megépítését a TAC pá-
lyán, egy sikeres pályázat nyomán 
műanyag kézilabda pálya építését 
palánkkal és labdafogó hálóval a 
Jávorka Iskola területén, járda és 
játszótér fejlesztéseket a körze-
temben, és a Kazincbarcikai utcai 
játszótér bekerítését.
Munkánkat várhatóan idén is 
befolyásolja majd a koronaví-
rus-járvány, de remélem, hogy 
a pandémia tovább gyengül, és 
egyre kevésbé érinti majd a min-
dennapjainkat, terveinket. Na-
gyon köszönöm mindenkinek, aki 
2021-ben bármilyen ügyben hoz-
zám fordult, keressenek idén is 
bátran, igyekszem mindent meg-
tenni azért, hogy a felmerülő kér-
désekre, problémákra megfelelő 
válasz szülessen. Minden tatainak 
ezúton is boldog új esztendőt, 
egészséges, örömteli 2022-es évet 
kívánok!”

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

„Megtisztelő és fontos számom-
ra, hogy a 2019-es választáson 
ismét bizalmat kapva tovább 
végezhettem képviselői munká-
mat, Tata 4. számú választóke-
rületében 2021-ben is! Felada-
tot ismét a Humán és Ügyrendi 
Bizottságban kaptam, melyben 
támogató döntéseimmel ez év-
ben is hozzájárultam az intéz-
mények infrastrukturális, eszköz 
és humánerőforrás fejlesztésé-
hez. Feladataimat ez évben is a 
covid járvány befolyásolta, így 
online véleményezéssel, és ja-
vaslattevéssel segítettem a várost 

érintő döntések meghozatalát. 
Kerületem lakói személyesen 
fogadóórán, telefonon és e-mail-
ben kerestek meg problémáikkal, 
közösséget érintő, vagy magán-
jellegű kéréseikkel. Helyszíni be-
járásaim alkalmával a rögzítésre 
került ügyek többségét rövid 
időn belül sikerült megnyugtató-
an kezelni.  Köszönöm a hivatal 
munkatársainak gyors segítségét, 
együttműködését!
 Fontosnak tartom az odafigyelést 
és gondoskodást az egyedül élő, 
idős és beteg emberek irányá-
ba. 2021-ben kiemelt hangsúlyt 
fektettem a körzetemben lakó 
idős emberekkel való kapcso-
lattartásra, a rászoruló családok 
életének megsegítésére. Igye-
keztem az ő kéréseiket is továb-
bítani problémáikat megoldani.  
Külön is köszönöm azon lakók 
segítségét, akik szomszédként, 
vagy ismerősként jelzést küldtek 
számomra rászoruló személyek-
kel kapcsolatos intézkedés meg-
tételéhez. Ez évben domináltak, 
a segélyek- támogatások iránti 

kérelmek, környezetszépítés, 
zöldfelület gondozás, virágosí-
tás, gyermeknevelési és életviteli 
tanácsadás, információkérés, hul-
ladékkezelés, utak-járdák javítá-
sa, környezet karbantartási, köz-
világítási, lakhatási és az oltással 
kapcsolatos információk kérései. 
Örömmel köszöntöttem a 90 
éven felüli születésnapot ünnep-
lő polgárainkat. Megszavaztam 
a viharkárok enyhítésére létre-
hozott önkormányzati alapot, így 
döntésemmel én is támogattam a 
körzet károsultjait. 
Kevesebb forrásból gazdálkod-
va, de bejelentéseim, kéréseim, 
valamint lakóink kérése nyomán, 
sikerült néhány fejlesztést és ja-
vítást is elvégezni körzetemben. 
Így elhelyeztünk 4 pihenő padot 
a Május 1. út páros oldalán, a 
buszpályaudvartól a Komáromi 
utcáig, valamint több közterüle-
ten padfelújítást, cserét és játszó-
téri elemek javítását is elvégezték 
a Városgazda kft munkatársai. 
Metszések és fák eltávolítása 
mellett 18 fa ültetésre is sor ke-

rült az Oroszlányi út mentén. Vi-
rágosítás volt a lakótelepi kisker-
tekben, melyet civil felajánlások 
is segítettek, ezúton is köszönöm 
a támogatásokat! Régóta várt 
felújításként, megtörtént a járda 
vízelvezetése a Kosztolányi utca 
2-nél az orvosi rendelő környe-
zetében, a Május 1. út 26 mögötti 
terület hordalék és vízelvezetése, 
aknák süllyesztése, út javítása 
történt a Kosztolányi utca 3 előtti 
úton, szembe irányú kerékpár sáv 
felfestése és táblázása a Hajdú 
utcában. Játszótereink megújítá-
sa és karbantartása mellett, az Új 
út 6-8 közötti játszótér áthelyezé-
se, új játszóelemek bővítésével 
is folyamatban van. Megújult 
a Testvérvárosi park is, ahol az 
utcabútorok cseréje, nádvágás, 
bozót és cserjemetszése, a bedőlt 
fák eltávolítása történt meg. Kö-
szönjük a Jávorka Sándor Mező-
gazdasági Iskola segítségét! Még 
sok feladat vár megoldásra, így a 
közvilágítás javítása, út és parko-
ló megújítás, a vízelvezetés prob-
lémáinak megnyugtató kezelése. 

Folyamatos harcot vívok a hulla-
dékgyűjtők környezetének rend-
betételéért, a szelektív gyűjtés 
szemléletének alakításáért, a hul-
ladéktárolók megfelelő kezelésé-
ért, a lakóépületeink környezeté-
nek megóvásáért, gondozásáért. 
Kiemelt eredmény körzetemben 
a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ és környezete megújítá-
sának lehetősége. Nagy örömmel 
tekintettem meg a kiírt, állami 
forrásból finanszírozott országos 
pályázat eredményeként szüle-
tett terveket, és szorgalmazom a 
Váralja utca és a Művelődési Ház 
környékének teljes megújulását. 
Körzeti feladataim mellett a Ta-
tai Települési Értéktár Bizottság 
elnökeként igyekszem a helyi ér-
tékeke védelméért és összegyűj-
téséért lépéseket tenni, melyben 
várom mindenki segítségét és 
javaslatát! Köszönöm körzetem 
lakóinak folyamatos együttmű-
ködését, bizalmát, és figyelmét, 
és kérem a jövőben is legyenek 
partnereim környezetünk és la-
kóink jövőjének alakításában!”

4. számú választókerület: Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
önkormányzati képviselő,FIDESZ - KDNP 

„Az elmúlt évben is folytató-
dott  az előremutató fejlődés 
a választókerületben, ami az 

Építők- parki szabadidős park 
kialakításával  kezdődött el.
A kerékpározással összefüg-
gő létesítmények  elkészülte  
tették  színesebbé az Által-ér 
kerékpárút  mentén  az önálló 
élményt nyújtó választási lehe-
tőségeket.
A szabadidőparkban  elkészült  
nagyon sok   fiatal  örömére   
az igen hullámos bringa pum-
papálya. Az elkészült   pálya,   
hazánkban a legnagyobb, 600 
m2-en aktívan mozoghatnak az 
erre vállalkozó  fiatalok,  ke-

rékpárral, gördeszkával roller-
rel, görkorcsolyával.
Ugyan itt létesült pályázati tá-
mogatással  öt szlovák és négy 
magyar településsel összefog-
va  a határon átnyúló kerékpár-
kölcsönző rendszer egyik gyűj-
tőpontja
Hosszú évek próbálkozása után  
kiépült, átadásra került a Baji 
úti kerékpár út. 
Munka során magas  színvo-
nalon készült el a kerékpáros 
létesítmény, de mellette hason-
lóan  ,  egy részen megújulha-

tott a gyalogjárda is, az ingat-
lanok bekötő útjai is javultak, a 
Baji út menti fák is fiatalodtak.  
Összeségében  a kertvárosi 
polgárok kiemelkedő minőségi 
változást észlelhetnek a a Baji 
út mentén az Ady Endre út és 
a Székely Bertalan utca között.
A sorba jól illeszkedik  a Deák 
Ferenc út melletti járda  aka-
dálymentesítése, így segítve a 
vakok és gyengén látók , idő-
sebb polgáraink közlekedését 
a posta és élelmiszer üzlet irá-
nyába.

A Vértesszölősi út  mellett ki-
alakított zöldparkoló  biztonsá-
gos megközelítésre elkészült a 
főközlekedési utat keresztező 
gyalogátkelő is.
Kertváros teljes területét érin-
tően elkezdődött az új utca 
névtáblák legyártása  és felsze-
relése.  2022.  évben minden-
hova felkerülnek az új városi 
címeres táblák, segítve ezzel a 
jobb tájékozódást, információ 
adást.     
            Horváthy Lóránt”

5. számú választókerület: Horváthy Lóránt
önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP
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„A teljesség igénye nélkül:
mit tettem a VÁROS érdekében el-
lenzéki,  azaz MINDIG leszavazott 
képviselőként:
lemondásra szólítottam fel a jelen-
legi képviselő testületet, lehetőséget 
adva Tata polgárainak arra, hogy a 
város érdekeit képviselő testületet 

választhassanak; 
közérdekű adatigénylések: Tata Kocsi 
utca 1 sz. alatti ingatlan ügyben; pla-
tánfák és fás szárú növények kiirtása; 
Várkanyar / TATA SZIVE helyzete; 
a budapesti október 23-i békemenet 
buszainak parkolási ügye – határain-
kon túlról érkezettek költsége; STOP 
Gyurcsány óriás plakátok költsége-
inek forrása; Bencsik János/Michl 
József eljárása a Via Ferrata érdeké-
ben; Tata és térségének vízmérlege; 
Tata Angolkert kútjaiból vízkiemelés; 
előterjesztéseim színvonala a pol-
gármester szerint… ☺; Aranyponty 
Halászati Zrt szerződései; július 9-i 
viharkár ügye; Berta malomnál lévő 
garázsok ügye; Mikszáth Kálmán 

utca 13-ban lévő fák kivágása; Orbán 
Viktor vakcina igazolása; a város ve-
zetés kapcsolata Mészáros Lőrinccel;
képviselői előterjesztéseim: zaj-
védelmi rendelet, borostyán ügy 
kezelése, fás szárú növények kivá-
gásának szabályozása, Tanoda tér 
közúttá minősítésének visszavonása,
Eljárások indítása: büntető feljelen-
tés a Cifra malom ügyben és a Derítő 
ügyben; Tata-Komárom ivóvíz táv-
vezeték létesítésének megtámadása; 
szelektív kukák átadásához kért sze-
mélyes adatok ügye; törvényességi 
felülvizsgálati kérelem a Tanoda tér és 
környezetének szabályozása miatt és a 
július 07-i képviselő testület ülésének 
felvétele ügyben; eljárás a NAIH-nál 

az Avalonhoz kapcsolódó Váti anyag 
közzé nem tétele miatt;
Konfliktusok: Horváthy Lóránt vád-
ja, hogy az ellenzéki képviselők a 
pandémia alatt nem tettek semmit a 
városért; a polgármester randalírozó 
tömegnek titulálta a város lakossági 
fórumán az AVALON ellen felszóla-
ló polgárokat; Kristály strand….
Sajtótájékoztatók: a világörökségi in-
gatlankataszter létrehozása; népszava-
zás támogatása az AVALON ügyben;
Európai Unió tájékoztatása a tatai 
helyzetről (uniós zászló, stb.)
mit tettem a KERÜLETEM érde-
kében:
Közérdekű adatigénylések: kispos-
ta helyzete,

tatai kisposta újra nyitása
fogadó óráim: Minden páros héten 
telefonon este 18.00 és 20.00 kö-
zött, június 23-án személyesen a 
Juniorka Óvodában
Bacsó Béla úti lakópark közvilágí-
tása, közlekedési rendje 
hód helyzet
szeptember 12-i viharkár hihetetlen 
mértékű kárainak enyhítése
utcák állapotának és közvilágításá-
nak javítása
Gesztenye fasor fáinak helyzete
vonat menetrend összehangolása a 
buszmenetrenddel
katonai lőtér zajártalmainak megol-
dása vasútállomások helyzete

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

„Képviselői munkám során, mivel 
tudtam segíteni városunk fejlődését 
2021-ben?
A 8. választási körzetet, közismert 
nevén Újhegyet és Agostyánt képvi-
selem. Köszönöm mindazok segítsé-
gét, akik véleményükkel, a gondok 
jelzésével, a helyi közösségért végzett 
szolgálataikkal támogatták munká-
mat, és a közösség erősödését. 
Újhegy és Agostyán sajátos helyzetű 
városrészek. Körzeti képviselői mun-
kám sarkalatos céljai: 
Csökkenjen a két településrész el-
szigeteltsége, az itt élők könnyebben 
kapcsolódjanak a város életéhez. Az 

itteniek több szolgáltatást, szabadidős 
programot találhassanak helyben. 
Büszke Újhegyiek, büszke Agostyáni-
ak lehessenek. Erősödjön a helyi kö-
zösség, és annak összetartó kötelékei. 
Az év során megvalósult fejlesztések: 
Az Újhegyi út felső szakaszát jobb 
minőségű mart aszfalttal burkoltuk, 
zúzott köves padkát, szikkasztóár-
kokat, erősebb közvilágítást kapott. 
Gyalogosok, autósok, kerékpárosok 
biztonságosabban közlekedhetnek. A 
Tavasz utca világítása is megújult. Az 
Agostyáni úton egészen Tata határáig 
kiépítettük a világítást. Megépült a 
Tata és Agostyán közötti kerékpárút, 
amit kerékpárosok is, gyalogosok is 
örömmel használnak. Megtisztítottuk 
az Árendás patak felső szakaszának 
medrét. Jól vizsgázott az esők alkal-
mával a Szabadság utcai új, burkolt 
csapadékelvezető árok. 
Folyamatban lévő fejlesztéseink: 
Épül a Nádas utcai bölcsőde. Szeret-
nénk a bölcsődei szolgáltatás mellett 
egy újhegyi alközpontot kialakítani 
sportpályával, kereskedelmi szolgál-

tatásokkal, megrendezhető közössé-
gi programokkal. Megterveztettük a 
Hársfa utcai és a Szőlősor utcai ivó-
víz és szennyvíz-csatorna hálózatot. 
Szeretnénk a lakók segítségével meg-
építeni az ivóvíz-vezeték rendszert. 
Ennek egy kifizethető költségvetésű 
megoldásán dolgozunk. Pályázati 
forrásból megújul az újhegyi csapa-
dékvizet befogadó csatorna a Vasút 
utcától az Által-érig. Ha ez elkészült, 
a felsőbb szakaszok felújítása követ-
kezhet. 
Közösségerősítő programjaink: 
Hagyományaink szerint Újhegyen 
megünnepeltük Szent Orbán napját a 
Szent Orbán szobornál. A borverseny, 
az ebéd, a nóta és a tánc a járvány mi-
att elmaradt, de senki ne csüggedjen, 
mert jövőre reményeim szerint már az 
új alközpontban tarthatjuk. Agostyán-
ban megtartottuk a szokásos évi négy 
részvételi fórumot. Számos megbe-
szélni valónk akadt, az év bővelkedett 
jobbnál jobb eseményben. A „Virágos 
Agostyán” program keretében gyö-
nyörű színekben pompázott a főutca. 

Köszönjük a lakóknak és a „Város-
gazda” cégünknek. A Szent Ágoston 
Napi Búcsú – hála sok tettre kész 
agostyáninak – remekül sikerült. A 
hagyományos búcsúi események közé 
minden évben, 2021-ben is sikerült új-
donságot csempészni az Egressy kórus 
fellépésével, az almás sütemény ver-
sennyel és a „Borismereti Kurzussal”. 
A „Borismereti Kurzus” külön ese-
ményként is folytatódott a városi és a 
megyei önkormányzat támogatásával. 
Jól sikerült a 2021-es gombafesztivál. 
A vidám gombaszedő túra után meg-
csodálhattuk az óvodások és óvodai 
dolgozók által berendezett színpom-
pás kiállítást a Családi Rendezvény-
házban. Köszönetet mondtunk a falu 
időseinek az „Idősek Napján”. Nagy 
élmény a bölcs emberek társasága. 
Sikerült újdonsággal is kedveskedni 
egymásnak egy Agostyán történetét 
bemutató fotókiállítással, és Csiszár 
Erzsébet festőművész kiállításával. 
Segítő munkám: 
A KOVID járványban képviselőtár-
saimmal együtt az önkormányzat se-

gítő munkáját azzal támogattuk, hogy 
telefonon, illetve személyesen meg-
kerestük azokat a körzetünkben lakó 
időseket, akik az otthonmaradáshoz 
nem kaphattak családi segítséget. Ne-
kik a Szociális Alapellátó Intézmény 
szolgálatát tudtuk felajánlani ebédki-
hordásban, gyógyszerkiváltásban, be-
vásárlásban. 
A nyáron ránk szakadó vihar főleg 
Újhegyen hatalmas kárt okozott. Vé-
gigjártam a körzetemet, és felmértem, 
kinek van szüksége gyors segítségre, 
hol kell a beázást azonnali tetőjaví-
tással megakadályozni. Ezúttal is kö-
szönöm azoknak az önkormányzati 
és önkéntes brigádoknak az áldozatos 
munkáját, akik reggeltől estig a tető-
kön dolgoztak. 
Képviselőként és tanárként köteles-
ségemnek tartom segíteni Tata Város 
Diákönkormányzatát, hogy önállóan 
szervezhessék programjaikat, és meg-
érezhessék a diákközösség szolgálatá-
nak örömét. 
           Varga András

önkormányzati képviselő”

„A 2021-es év önkormányzati mun-
káját is nagy mértékben befolyásolta 
a világméretű koronavírus-járvány. 
A veszélyhelyzeti jogrend 2021. I. 
félévét érintette. Ez időszakban a 
tavalyi évhez hasonlóan a megho-
zandó polgármesteri intézkedések, 
határozatok elektronikus úton való 
véleményezése illetve a tóvárosi 
kerületben élő 65 éven felüliek el-
sősorban telefonos, de ügytípustól 
függően személyes felkeresése (ol-
tásra regisztráció, gyógyszerkivál-
tás, bevásárlás stb.) jelentette a főbb 
feladatokat, segítve a járvány ellen 
védekezést. A II. félévtől már a rend 
szerinti bizottsági és önkormányzati 
ülések következtek. Az általam ve-
zetetett Pénzügyi Környezetvédelmi 
és Városfejlesztési Bizottság 10 al-
kalommal ülésezett, ebből négyszer 

rendkívüli ülés keretében, 83 napi-
rendet tárgyalva, 100 feletti határo-
zatszámmal. A járvány mellett egy 
nagyobb természeti csapás is érintet-
te a városrészt. Különösen a körzet 
nyugati felében – Újvilág, Újréti, 
Bajcsy-Zsilinszky, Bezerédi utcák 
térségében – okozott jelentős kárt a 
július 9-ei jégeső. Főként a tetőkben 
(cserép, napelemek) és autószélvé-
dőkben esett kár. Az Önkormányzat 
kamatmentes kölcsön és jövedelemi 
kategóriától függően vissza nem té-
rítendő támogatást is folyósított a 
károsultaknak.  Egy sajnálatos – sze-
mélyi sérüléssel járó - tűzeset is volt 
a körzetben (Újvilág utca). A károkat 
személyesen is felmértem, az Ön-
kormányzat pedig rendkívüli segélyt 
folyósított az érintett családnak.
A fogadóórán, e-mailben, vagy te-
lefonon történt megkeresésekben 
2021 folyamán a körzetet érintően 
112 db, a város más részeiből pedig 
43 db megkeresés érkezett a legkü-
lönfélébb ügytípusokban. A főbb 
ügytípusok megoszlását a mellékelt 
diagram szemlélteti. A polgárok ré-
széről történt kérelmek/bejelentések 
mellett az egész év során rendszere-
sen járva a körzetet számos esetben 
én is tettem észrevételeket. Ezen ké-
réseket mindig továbbítottam a Pol-

gármesteri Hivatal felé, de sokszor 
igyekeztem személyesen is közre-
működni a környezetünk szebbé té-
telében. Ilyen volt például a Bartók 
Béla utcában, a játszótér és a csa-
tornák környezetének megtisztítása 
során az önkéntes akciókban való 
részvételem, vagy éppen az Egy-
ség utcai virágágyásokhoz föld és 
humuszos zsákok kihordása az ott 
tevékenykedő lakosság lelkes cso-
portjainak. Szintén a lakókkal való 
egyeztetésekből kifolyólag több 
helyütt padok kerültek kihelyezés-
re (Bartók Béla utca), vagy éppen 
az idelátogatók sokaságából fakadó 
parkolási gondokat, a fejlesztési irá-
nyokat, teendőket beszéltük át (Tó-
part utca, Korzó, Pötörke környéke).
A körzetben történt nagyobb fej-
lesztések, s beruházások: Látvá-
nyos szakaszába érkezett ez évben 
a Német Nemzetiségi Múzeum, a 
Kapucinus templom külső homlok-
zatának illetve a Vaszary Iskola, va-
lamint a Kapucinus Rendház tetőze-
tének megújulása. A Malom-patak 
medrének rekonstrukciója tovább 
folytatódott a volt Bőrgyár területén 
épült lakópark melletti részen.  A 
Bartók Béla Óvoda udvara nagy fe-
lületen gumiborítást kapott. A nagy 
termetű tölgyek árnyékában a fű 

nagy területen nem tudott kisarjadni. 
Így a gumiborítás két célt is szolgál: 
megakadályozza a por felverődését, 
illetve a játékok környezetében bal-
esetvédelmi célt is szolgál tompítva 
a leesést, csökkentve a hámsérü-
lések kockázatát. Az év vége felé 
közeledve a munkaterület átadása 
is megtörtént a Malomkert-Angol-
kert projekt (Angolkert rehabilitáció 
III. ütem) keretében. Örvendetes, 
hogy e munkálatok során az egykori 
Kristály-fürdő környezetének rend-
betétele mellett egy újabb malom, a 
Jenő-malom is bekerülhet Tóváros 
felújított malmai (Sándor, Pötörke, 
Czégényi, Kalló, József, Nepomu-
cenus) sorába és interaktív módon 
bemutatásra kerülhet az egykori 
molnárok tevékenysége.
A 2021. év Karácsonyának ünnepi 
fényét növelte, hogy új díszkivilá-
gítást kapott a Harangláb, s hely-
reállításra került az 1510-es Tatai 
Országgyűlést szimbolizáló 
kard. Ez utóbbi még 2020-
ban vandál támadás áldo-
zatául esett. Magam is hoz-
zájárultam a helyreállítás 
költségeihez. Aki megteheti 
és jóérzésű, tóvárosi polgár-
ként, vagy idelátogatóként 
szeretne szintén adakoz-

ni, erre a számlaszámra utalva ezt 
megteheti: 50440016-10030091. 
Köszönet ezért, hiszen e kard nem-
csak országos hírű esemény emléke, 
hanem a városrész egyik ikonja. 511 
éve szintén egy járvány (pestis) súj-
totta az országot. Jelképe tehát min-
dennapos küzdelmeinknek is. Erőt 
sugároz, kitartásra ösztönöz, hogy 
mindig van remény a megújulás-
ra, a válságokból való kilábalásra. 
Figyeljünk jobban oda egymásra, 
segítsük egymást, s óvjuk a város-
rész értékeit, ezzel is erősítve össze-
tartozásunkat, s örömet szerezve az 
idelátogató, a Tatát és a Hazájukat 
szerető embereknek!
Köszönöm észrevételeiket és ké-
rem támogatásukat, várom építő 
javaslataikat 2022-ben is a képvise-
lői munkámhoz! Boldog, új 2022-
es esztendőt kívánok a Tata 06-os 
egyéni választókerület minden pol-
gárának!”

6. számú választókerület:  Boglári Zoltán, önkormányzati képviselő FIDESZ - KDNP
Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
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„Visszatérő kérdés így az év elején, 
hogy „képviselői munkája során 
mivel tudta segíteni a város fejlődé-
sét”. Talán egyszerűbb lenne a vá-
lasz, ha a kérdés arról szólna, hogy 
mit tartott fontosnak e munkája so-
rán az elmúlt évben! 
Sokszor hallhatták már tőlem, hogy 
képviselő operatív munkát csak 
ritkán, megbízás alapján végezhet, 
tevékenysége csak a testületek dön-
téseinek egészében értelmezhető. 
Különösen igaz ez ma az ellenzéki 
képviselőkre, amikor az önkor-
mányzatok működésében a „győz-
tes mindent visz” elve érvényesül. 

E miatt az értelmes párbeszédre 
nem mindig van az esély!
A múlt évre is a koronavírus-jár-
vány nyomta rá a bélyegét! A ve-
szélyhelyzet különleges intézkedé-
sei miatt csak részben működtek a 
hagyományos testületi munkafor-
mák! Az első félévben ismét pol-
gármesterek kaptak felhatalmazást, 
hogy a képviselő-testület helyett 
döntsenek. Szerencsére nálunk eb-
ben az időszakban is volt egyfajta 
párbeszéd, a polgármester 16 alka-
lommal, 85 ügyben kérte ki döntése 
előtt a képviselők véleményét!
Igyekeztem élni lehetőséggel, per-
sze változó eredményességgel. A 
döntések ismertek! Csak néhány 
fontosabbat emelnék azok közük, 
ahol eltért a véleményem az elő-
terjesztőjétől: az elkülönített hulla-
dékgyűjtési rendszer átalakítása, az 
önkormányzat 2021. évi költségve-
tése, a településkép védelméről és 
Tata Építési Szabályzatáról szóló 
rendeletek módosítása, a kertvárosi 
és a fürdő utcai óvodák összevo-

nása, az önkormányzat 2020. évi 
költségvetése végrehajtásának, il-
letve gazdasági társaságaink 2020. 
évi beszámolói érintően, az Öreg-tó 
Kft gazdálkodásának megítélése. 
Ritka helyzet, de ilyen is volt, hogy 
a városvezetéssel egyetértésben 
kérvényeztük egy kormányrendelet 
hatályának megszüntetését! Azaz, 
annak lehetőségét, hogy a nyers-
anyagnormát a folyamatosan nö-
vekvő élelmiszerárakhoz igazíthas-
suk a gyermekétkeztetésben, mert 
egy a veszélyhelyzetben hozott 
kormányrendelet megtiltotta a szol-
gáltatás minőségének megőrzését 
szolgáló korrekciót!
Bár a veszélyhelyzet érvényben 
maradt, június 30-val a formális 
testületi munka is megindulhatott. A 
Pénzügyi, Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság, amelynek 
tagja vagyok, 5 rendes és 5 rendkí-
vüli ülést tartott, amelyen 86 témát, 
a képviselő-testület szintén 5 rendes 
és 2 rendkívüli ülésen 107 előter-
jesztést tárgyalt meg. 

A testületi üléseken kialakult vitás 
kérdésekről a TTV „Közéleti ke-
rekasztal” műsoraiban részletesen 
szóltunk. Ezért külön csak egy té-
mát emelnék ki, amely a legfonto-
sabb döntések egyike volt a múlt 
évben, a Településfejlesztési Kon-
cepció megalkotása. Ezt azért is ér-
demes kiemelni, mert létrejöttének 
körülményei jellemzőek testületünk 
működésére. 
A koncepció megalkotása során - a 
jogszabályoknak megfelelő – szé-
les körű szakmai előkészítő munka 
folyt, hisz a város jövőjét évtize-
dekre megalapozó döntésről volt 
szó. Csak éppen az utolsó fázisra, 
a képviselőkkel való érdemi egyez-
tetésre nem maradt idő. A képvise-
lő-testületi ülésre előkészített anyag 
lényeges változtatására tárgyalá-
sakor már nincs esély! Így azután 
számunkra, ellenzéki képviselők 
számára nem maradt más lehetőség, 
minthogy nem támogattuk a kon-
cepció egészének az elfogadását.
Nyilván a képviselő tevékenysége 

nem merül ki a helyi testületi mun-
kában. Három kérdésben kértem 
a parlamenti képviselőcsoportunk 
segítségét, a Komáromi Ipari Park 
vízellátására, a Tata-Komárom ivó-
víz vezeték megépítésére vonat-
kozó kormányhatározat felülvizs-
gálatában, a „Tata Szíve” pályázat 
hatókörének a történelmi városmag 
egészre történő kiterjesztésében és 
a gyermekélelmezési nyersanyag-
norma emelésére vonatkozó tilalom 
feloldásában. Persze nem sok siker-
rel! Ma a magyar parlament nem 
úgy működik, hogy az ellenzéki 
képviselőnek esélye lenne a kor-
mányzati döntések befolyásolására!
Végül a múlt évben is feladatot je-
lentett a hozzám fordulók egyéni 
problémái megoldásának vagy az 
államigazgatás útvesztőiben való 
eligazodásának elősegítése. Bár ez 
nem minden esetben járult hozzá 
város fejlődéséhez, de a város pol-
gárai közérzetének javításához min-
denképpen! És ez legalább olyan 
fontos, mint pályázataink sikere.”

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

„Tata értékei nem sérülhetnek! 

Amikor a tavaly elhunyt politi-
kus társam, barátom, Gyűrűs Ká-
roly helyére léptem a tatai kép-
viselő-testületben, megfogadtam 
magamnak, hogy elődöm fárad-
hatatlan tenni akarásához híven 
„bulldózerként” fogom képvisel-
ni városunk lakóit. 
Egy tibeti mondás szerint a 
problémák nem oldódnak meg 
attól, hogy elkerüljük őket. És 
ezt joggal várják el tőlem is Tata 

polgárai. Hiszen ők is egy jobb, 
élhetőbb világban, békében, vi-
dámságban szeretnének élni. 
Ehhez pedig szükségük van kép-
viseletre a helyi hatalomban, egy 
olyan testületre, amelyet a város 
érdekei vezérelnek. 
E gondolatokból eredően képvi-
selői munkám legfontosabb ele-
mének a lakossággal és a város 
civil szervezeteivel való kapcso-
lattartást tartom. Hiszen ők azok, 
akik munícióval – információk-
kal, javaslatokkal, a helyi gon-
dok megnevezésével – látnak el, 
hogy aztán a képviselő-testületi 
üléseken, a különböző bizottsá-
gokban megvitassuk, megkeres-
sük a legjobb megoldást.
Természetesen, tisztában vagyok 
azzal, hogy a politika szinte min-
den színárnyalata fellehető a vá-
ros képviselő-testületében, mint 
legfőbb döntéshozóéban. Az 
érdekek kuszasága, az elvtelen 

megalkuvás sokszor akadálya a 
jó döntéseknek.
Amit kijelenthetek: csak olyan 
európai uniós, vagy hazai pályá-
zati pénzekből megvalósítható 
beruházást támogatok, amely a 
tatai lakosok érdekeit szolgálják, 
nem jár a természeti és az épí-
tett örökségünk elpusztításával. 
Tata rendkívül gazdag természeti 
kincsekben, műemlékekben. Ne-
künk, nekem feladatom, hogy ezt 
megőrizzük magunk és az utókor 
számára. Ez nem csak lelkiisme-
reti kérdés, ez a valódi felelősség, 
aminek én szeretnék megfelelni.
Tata a vizek városa. De mintha 
több irányból is veszély leselked-
ne az itteni vízkincsre. A Fényes 
fürdő mai állapota elszomorító, a 
polgármester nemtörődömségé-
nek hű jelképe. A tópartra meg-
álmodott luxusszálló pedig nem 
más, mint a tataiak elárulása, 
kiszolgáltatása idegen érdekek-

nek. Ebbe a sorba illeszkedik az 
a szándék is, amely a komáromi 
ipari parkba vezetné el a tatai 
karsztvizet. 
Nem kell hozzá jóstehetség: Tata 
a vizei nélkül elveszti mai von-
zerejét, báját. Előbb elmaradnak 
a turisták, elkopik a környezet, 
és ha nem vigyázunk, a hanyat-
lás lesz a jövő. Ez ellen minden-
kinek tennie kell! Nekem, mint 
képviselőnek, sokszorosan.
A helyi építési szabályzat el-
fogadását is csak akkor fogom 
támogatni, ha a fent említett ér-
tékek nem sérülnek és Tata épí-
tett környezetét nem változtatja 
meg. Olyan javaslatot fogok ten-
ni, hogy a város – ha szükséges 
- Újhegy irányába terjeszkedjen 
tovább.
A Gyermekbarát város keretében 
szeretném elérni, hogy a Kőkúti 
Általános Iskola és Református 
Gimnázium között lévő területen 

egy játszótérrel, padokkal ellátott 
közpark létesüljön. Fontosnak 
tartom az iskolákat összekötő 
biztonságos bicikli utak kiépí-
tését. Talán ezzel is csillapítani 
lehetne a városra zúduló gépjár-
műforgalmat. 
Jelenleg több előterjesztésen dol-
gozom, amelyekben megoldást 
ajánlok a nyugállományba vonu-
ló orvosok pótlására, és az egy-
re súlyosbodó parkolási gondok 
megszüntetésére.
Tatán rengeteg még a tennivaló, 
hogy tényleg az ország ékkövé-
vé váljon és maradjon meg. És 
annak ellenére, hogy a mostani 
politikai erőviszonyok nem se-
gítik a képviselői munkámat, bi-
zakodó vagyok. Ahogy egy múlt 
századi spanyol író, Luis Spota 
papírra vetette: Aki elkezd félni 
a kudarctól, az a sikertől is félni 
fog, mert akkor már van veszte-
nivalója. Én nem félek.”

Lengyel Zsolt 
MSZP-DK-JOBBIK-MOMENTUM, önkormányzati képviselő kompenzációs listáról

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

„A tavaly januárban az ellenzé-
ki pártok vezetői a parlamentben 
sorsdöntő lépést tettek, hiszen alá-
írták azt az ellenzéki megállapo-
dást, mely szerint 2022-ben közös 
listán, közös jelöltekkel indulnak el 
az országgyűlési választáson. Mi, 
helyi képviselők nagyban segítet-
tük az országos elnökség munkáját.
Március végén, Gyűrüs Károly 

képviselőtársunk váratlan halála 
mélyen megérintette az ellenzéki 
frakciót.
Júliusban városunkat súlyos vi-
harkár érte, több mint száz ház 
megsérült. Képviselőtársaimmal 
csatlakoztunk a segítőkhöz és 
több családnak azonnali segítséget 
nyújtottunk a nehéz helyzetben. 
Ebből kifolyólag a polgármester 

rendkívüli testületi ülést hívott ösz-
sze, melyen én is támogattam azt a 
kezdeményezést, hogy a szociális 
rendeletünkben lévő rendkívüli tá-
mogatási összeget megemeljük 3 
millióról 23 millió forintra, illetve 
azt, hogy a város vis maior támoga-
tási kérelmet nyújtson be a Belügy-
minisztériumhoz, az önkormányza-
ti ingatlanokban keletkezett károk 

elhárításához kapcsolódó költsé-
gek egy részének megtérítéséért. 
Az év végi közmeghallgatás témá-
ja a Településfejlesztési Koncepció 
és a Tata Szíve program volt. Nagy 
öröm számomra, hogy sikeresen 
megújulhat a Művelődési Központ 
és a volt rendelőintézet épülete, 
valamint a Várkanyarban elhelyez-
kedő közterületek.”

„A tavalyi év során a regnáló kor-
mány „sikeres” egészségügyi és co-
vid ellenes intézkedéseinek is köszön-
hetően, covid fertőzésben elhunyt. 
Képviselőtársunkról, a város érde-
kében közösen végzett munkánkról - 
mivel neki erre már lehetősége nincs 
- emlékezünk. 
Utolsó nagy közös munkánk, amely 
több hónapon keresztül tartott - a 
városi vezetéssel, a civil szervezetek-
kel, független szakértőkkel együttmű-
ködve - az volt, hogy a tóparti erdő 
elborostyánosodásának esetleges ká-

ros hatásait felmérjük, és annak sem-
legesítésére intézkedjünk. A közös 
munka eredménye volt, hogy a város 
vezetése elfogadta, hogy az Öreg-tó 
partján egy kijelölt erődrészleten 
2021. őszén a borostyán mennyisége 
csökkentésre kerül, míg a mellette 
lévő azonos ökológiai területen nem 
kerül megváltoztatásra. 2-3 év múl-
va az ismételten elvégzett mérések 
eredményei alapján, a szakembe-
rek javaslatai szerint történhet – ha 
szükséges – beavatkozás az elboros-
tyánosodás miatt. Sajnos a fenti kí-

sérlet beindítása nem történt meg. 
Károly képviselőként felelősséget 
érzett a városért, értékeink megőrzé-
séért. 
A tóparti gigaszálló megépítése 
ügyében a népszavazás több mint egy 
éve – valós, törvényes indok nélkül - 
fel van függesztve, amelyet a helyi 
fideszes városvezetés támogat. Ká-
roly lehetőségeihez képest mindent 
megtett azért, hogy a népszavazás 
megvalósuljon, a gigaszálló ellehe-
tetlenüljön.
Közösen munkálkodva a városért, 3 

büntetőfeljelentést is tettünk. Kálvá-
ria utcai erdőirtás, Derítő-tó piaci ár 
fölötti eladása, Cifra-malom minisz-
terelnöki hivatal általi megvásárlása 
és egyenesen offshore cégnek fizetett 
vételár miatt. Az első ügy lezárult, 
az erdőirtás megállapításra került, 
felelős nincs. A második üggyel kap-
csolatos esetleges bűncselekmény 
megállapíthatósága jövőbeli esemé-
nyektől is függ. A harmadik ügyben 
a nyomozást nem tudták a fideszesek 
megszüntetni, így  az folyamatban 
van.

A helyi média a fentiekről – megítélé-
sem szerint - törvényellenesen (saját 
tájékoztatási kötelezettségének sza-
bályait is megszegve) - egyetlen szó 
említést nem tett, képviselőtársam ha-
lálának ismertetése kivételével. 
Kedves Képviselőtársunk!
Nyugodjál békében! Mindent meg fo-
gunk tenni azért a 2022. április 3-i 
választásokon is, hogy Tata polgára-
ival összefogva a Te céljaidat, a vá-
ros fejlődését, az egészéges környe-
zet, történelmi értékeink megóvását 
elérjük.                 Dr. Popovics Judit”

Gyűrüs Károly képviselő emlékére 
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A VERTIKÁL Nonprofit Zrt. az 
elmúlt évhez hasonlóan 2022-ben 
is térítésmentesen végzi a ház-
tartásonkénti szelektív hulladék-
gyűjtést. Havonta két alkalommal 
lehetősége van a tulajdonosoknak 
az újrahasznosítható, illetve egy 
alkalommal a komposztálható 
hulladék elszállíttatására az előre 
meghirdetett, a csatolt táblázatban 
szereplő szállítási napokon.
Újrahasznosítható hulladékok 
gyűjtése
Önnek csak annyit kell tennie, 
hogy az elszállítás napján reggel 
6:00 óráig a Tatai Városgazda 
Nonprofit Kft. által tavaly kiszál-
lított szelektív gyűjtőedénybe, 
vagy nagyobb méretű hulladék 
esetén (például: kartonpapír) kö-
tegelve kihelyezi az ingatlana elé 
a következő elkülönítetten gyűj-
tött anyagokat:
Csomagolási hulladék:
• Műanyag (pl. Ásványvizes, üdí-
tős, PET, egyéb flakonok)
• Tiszta csomagoló fóliák, fém- és 
aludobozok (sörös, üdítő, konzer-
ves)
• Papír (újság és karton), illetve a 
kombinált csomagolóanyagok (pl. 
tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)
• Fém- és aludobozok (sörös, üdí-
tős, konzerves)

FONTOS: Kérjük, hogy a sze-
lektíven előválogatott hulladékok 
közé üveget NE helyezzen! Min-
dig gondoljon arra, hogy minden 
hulladékunkkal emberek dolgoz-
nak. Lehetőség szerint az újra-
hasznosítható anyagok tisztán, 
laposra taposva/hajtogatva kerül-
jenek a gyűjtőzsákba.
Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk 2022-ben is minden 
településen biztosítja az üveg hul-
ladék elkülönített gyűjtését, hulla-
dékgyűjtő szigeten, illetve üveg-
hulladék gyűjtőponton történő 
edényzetek elhelyezésével:
- Tata, Május 1. úti Piactér
- Tata, Zsigmond utca-Jázmin 
utca (bolt mellett)
- Tata, Honvéd utcai ABC; Mind-
szenty téri ABC
- Tata, Május 1. úti „Zöldért” 
ABC-vel szemben
- Tata, Eszperantó tér; Mókus tér
- Tata, Kosztolányi utca volt „Fák-
lya ABC” mögött
- Tata, Fellner J. utcai buszforduló
- Tata, Thury Gy. utcai parkoló
- Tata, Veres Péter utcai ABC par-
kolója
- Tata, Nagykert és Kocsi utca ke-
reszteződése
- Tata, Gyertyános utca; Csever 
út; Tímár utca; Bartók Béla utca; 

Öveges utca; Tavasz utca; Egység 
utca; Dadi út vége
- Tata, Fáklya u. Boglárka u. ke-
reszteződés
- Tata-Agostyán, Postával szem-
ben
Komposztálható hulladékok 
gyűjtése
A levágott füvet és egyéb lágyszá-
rú növényeket társaságunk meg-
felelő teherbírású, VERTIKÁL 
emblémával ellátott BIOLÓGI-
AILAG LEBOMLÓ zsákban (1 
db zsák max. 25 kg), illetve ma-
ximum 70 cm hosszú, és 50 cm 
átmérőjű kötegekben összekötve 
alkalmanként maximum 0,5 m3 
mennyiségben szállítja el az in-
gatlan elől. A nem megfelelő mé-
retű és mennyiségű, rendezetlenül 
kihelyezett ágnyesedéket társasá-
gunk dolgozói nem fogják elszál-
lítani! A VERTIKÁL emblémával 
ellátott, biológiailag lebomló zsá-
kok (gyűjtési alkalmanként 1 db) 
átvétele a helyi ügyfélszolgálato-
kon történik.
FONTOS: Kérjük, a komposztál-
ható hulladékot úgy helyezze ki, 
hogy az a közterületet ne szeny-
nyezze! A zsákban kihelyezett 
zöldhulladék közé kommunális 
hulladék NEM kerülhet.

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZE-
LEKTÍVEN 2022-BEN IS!

Házhoz menő lomtalanítás
Évente egy alkalommal (társas-
házak esetében az évente egy al-
kalom társasházanként értendő) 
végzi el, az ingatlantulajdonos-
sal előre egyeztetett időpontban 
a háztartásban keletkezett lom 
háztól történő elszállítását, úgy, 
mint feleslegessé vált használati 
tárgyakat, eszközöket, bútorokat. 
A nagydarabos lom, (pl. bútor) 
kivételével a kisebb méretű anya-
gok a hatékonyabb elszállítás és 
szétszóródás megakadályozása 
érdekében kizárólag bezsákolva, 
kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás 
körébe, így nem kerülnek el-
szállításra:
- gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék, 
építési, bontási hulladék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék;
- elektromos, elektronikai ké-
szülékek (pl. TV-készülék, hű-
tőgép…);
- veszélyes hulladékok, gumiab-
roncs, akkumulátor, festékes do-
boz, fáradt olaj, kátrányszármazé-
kok, pala … stb.;
- heti hulladékszállítás körébe tar-

tozó háztartási, valamint gazdál-
kodói, vállalkozói tevékenységből 
származó hulladék (kommunális 
hulladék, szelektíven gyűjthető 
csomagolási hulladék).
Az elszállítás feltétele, hogy in-
gatlanonként egy alkalommal 1,5 
m3-nél ne legyen több a kihelye-
zett hulladék és a közszolgáltatás-
ba bekapcsolt ingatlanhasználó-
nak ne legyen díjhátraléka. Az évi 
egy alkalommal igénybe vehető 
lomtalanításért külön nem kell 
fizetni, annak díját a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díj 
tartalmazza. Kérjük, hogy a lom-
talanítási igényét legalább 1 héttel 
előre jelezze a megadott régiós el-
érhetőségen a közszolgáltató felé. 
Időpont egyeztetéskor szívesked-
jen a felhasználó azonosítószámát 
előkészíteni. A lomtalanítás nem 
konténerben történik. Amennyi-
ben többlethulladéka keletkezik, 
abban az esetben lehetősége van 
konténer rendelésre az alábbi te-
lefonszámon: 06 30/518-4401.

További információ:
E-mail: 
ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
Telefonszám: 22/576-070
Honlap: www.vertikalzrt.hu
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

Tisztelt Adózóink!
 
A mikro-, kis- és középvállalkozások szá-
mára 2022-ben is fennmarad a helyi ipa-
rűzési adó mértékének 1 %-ban történő 
maximálása. 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
2022. január 1-jén hatályba lépő 51/L. §-a 
kimondja, hogy:
„A vállalkozónak a 2022. évben, az adott 
előleg-fizetési időszakban esedékes, be-
vallott és a 2022. évben az önkormányzati 
rendelet szerinti adómértékkel bevallan-
dó iparűzési adóelőleg 50 százalékát kell 
megfizetni, ha: 
a) a 2021. április 1-jén hatályos, a koro-
navírus-világjárvány nemzetgazdaságot 
érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges egyes intézkedésekről szóló 
639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § 
(4)-(6) bekezdése szerint nyilatkozatot 
tett, feltéve, hogy nincs olyan székhelye, 
telephelye, amelyet e nyilatkozattételt kö-
vetően hozott létre, 
b) az a) pont szerinti feltételnek meg nem 
felelő vállalkozó 2022. február 25-ig nyi-
latkozik a székhelye, telephelye szerin-
ti önkormányzati adóhatóságnak arról, 
hogy 
ba) a 2021. évben végződő adóévben mik-
ro-, kis- és középvállalkozásnak minősült, 
vagy a 2022. évben várhatóan mikro-, kis 
és középvállalkozásnak minősül, vala-
mint 

bb) – ha azt az Art. 1. melléklet 29. pont 1. 
alpontja szerint nem tette meg – bejelenti 
a telephelyének címét.”
A fentiek értelmében kedvezményezett 
vállalkozó csökkentett adóelőleget fizet. 
Ez – főszabály szerint – automatikusan, az 
előleg-mérséklésről a 2021. évben megtett 
nyilatkozat alapján történik.
 Annak a KKV-nek számító vállalkozó-
nak, amelyik a 2021. évben nem tett nyi-
latkozatot az adott székhely, telephely 
szerinti önkormányzati adóhatósághoz 
(például azt elmulasztotta vagy időközben 
létesített székhelyet/telephelyet), lehető-
sége van arra, hogy a 2022. évi előlegre 
vonatkozóan ezt megtegye.
A nyilatkozatot 2022. február 25-ig kell 
megtenni (az állami adó- és vámhatósá-
gon keresztül), amely továbbítja azt a vál-
lalkozó székhelye és a vállalkozó állami 
adó- és vámhatóság által ismert telephelye 
szerinti önkormányzat számára.
Amennyiben további kérdésük lenne, az 
Adó- és pénzügyi Iroda munkatársai áll-
nak szíves rendelkezésükre a (34) 588-
646-os telefonszámon.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul-
vételét.

dr. Horváth József s.k.
jegyző

Idén is nyílt napot szervezett a Soproni 
Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 
a Tatai Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központban a Piarista Rendház épületé-
ben, január 20-án délután.
2017-ben kezdte meg működését váro-
sunkban a Tatai Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ (KFKK), ahol az okta-
tás a Soproni Egyetemmel közös szerve-
zésben indult el. Az egyetem nyílt napján 
Acsainé Dávid Ágnes, a Tatai Rend-ház 
Kft. ügyvezetője, a Tatai KFKK vezetője 
köszöntötte az érdeklődőket, hangsúlyoz-
va, hogy az elérhető képzésekkel a hall-
gatók olyan diplomát, olyan képesítést, 
elmélyült tudást szerezhetnek, amelynek 
értékei az egész életüket meghatározzák.
A helyszínen Dr. Závoti Józsefné, a Sop-
roni Egyetem docense és Dr. Simon Ist-
ván Ágoston, a Benedek Elek Pedagó-
giai Kar oktatási dékánhelyettese tartott 

tájékoztatót. Dr. Simon István Ágoston 
a programmal kapcsolatban úgy nyilat-
kozott: - Már ötödik éve vagyunk Tatán, 
és két BA képzésen tanítunk, az egyik a 
Csecsemő- és kisgyermeknevelő Alap-
képzés a másik pedig a Gyógypedagógia 
Alapképzés tanulásban akadályozottak 
szakirányon. Ezeket szeretnénk indítani 
a továbbiakban is, és reméljük, hogy mi-
nél többen jelentkeznek majd, hiszen két 
hiányszakmáról van szó, a végzőseink 
elhelyezkedési aránya pedig 90 százalék 
fölött van.
A nyílt napon az érdeklődők egy kisfilm 
segítségével nyerhettek betekintést a 
Soproni Egyetem Benedek Elek Peda-
gógiai Karának mindennapjaiba, majd 
megismerhették a kar képzési portfólió-
ját, részletes tájékoztatást kaptak a tatai 
képzésekről, a felvételiről, a jelentkezés 
módjáról, és a felkészülésről is.  

Nyílt napot tartott a Soproni Egyetem 

A VERTIKÁL Zrt. tájékoztatója a szelektív hulladékszállítás 2022. évi rendjéről

Adózási tájékoztató

Fotó: Domokos Attila
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Tata Város Önkormányza-
ta szervezésében találkoztak a 
Városházán a legnagyobb tatai 
rendezvények szervezői, intéz-
ményvezetők, a helyi kulturális és 
sport élet szereplői január 12-én. 
A helyszínen a 2022-es esztendő 
nagyrendezvényeiről, programjai-
ról egyeztettek a résztvevők.
A találkozón Michl József pol-
gármester elmondta: - Remél-
jük, hogy a hagyományos városi 
rendezvények újra várják majd 
2022-ben az érdeklődőket, hiszen 
a pandémia alakulásától függ még 
ebben az esztendőben is, hogy 
megrendezhetjük-e a közkedvelt 
programokat, és ha igen, akkor 
milyen formában. A városvezető 
hozzátette: - Hálásan köszönöm a 
szervezőközösségek munkáját, hi-
szen itt Tatán nem az önkormány-
zat rendezi az összes eseményt, 
hanem számos kis közösség dol-
gozik egy-egy program megva-
lósításán, akiknek drukkolunk, 
hogy megrendezésre kerülhes-

senek mindazok az eseményeik, 
melyektől Tata fesztiválváros is.
A 2022-es város nagyrendezvé-
nyek tervezett időpontjai a követ-
kezők:
Farsang Kupa Országos Gaszt-
ronómiai Bajnokság - március 5.
Tavaszi Kvaterka - március 4.-5.
Böjti Karikázó - április 10.
Tavaszi tófutás - május 21.
Tatai Patara Török-kori Törté-
nelmi Fesztivál - június 3.-5.
Országos Fazekasmester Talál-
kozó - június 9.-12.
Tatai Sokadalom - június 17.-19.
Strandröplabda OB tatai állo-
mása - június 24.-26.
Víz, Zene, Virág Fesztivál - 
június 24.-26.
Tűzugrás a Kálvária-dombon -
 június 24.
Tóátúszás - június 26.
Old Lake Man Rövidtávú Tri-
atlon Országos Bajnokság és 
Középtávú Magyar Kupa - jú-
lius 16.-17.
Klassz a Parton Fesztivál -

 július 22.-24.
Bor és Hal ünnep - 
augusztus 5.-7.
Tatai Minimaraton és Félmara-
ton - augusztus 6.
Schiffer Ervin Nemzetközi Zenei 
Mesterkurzus - augusztus 15.- 26.
Városi Folknap és Kézműves 
Kavalkád - szeptember 10.
Tata és Térsége Civil Napok - 
szeptember 16. - október 1.
Hadfiak Seregszemléje - 
szeptember 24.
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál 
- október 14.-16.
Tatai Vadlúd Sokadalom - 
november 26.
Adventi Örömök a Kossuth téren 
- november 25-től hétvégente.

A tervezett dátumok időközben vál-
tozhatnak, ezért érdemes nyomon 
követni az év folyamán az esemé-
nyek weboldalait és közösségi ol-
dalait, amelyeken folyamatosan 
frissülő információkat találnak az 
érdeklődők.

Január 14-én a Kőkúti Általános 
Iskolában köszöntötték nyugdíj-
ba vonulása alkalmából a városi 
Tanuszoda két uszodamesterét, 
Hegedűs Nándort és Harangozó 
Imrét. 
Az uszodamesterek 2008 - a Ta-
nuszoda megnyitásának éve - óta 
dolgoztak az intézményben, és 

ahogyan Kőhalmi Zoltán, a Kő-
kúti Iskola igazgatója fogalma-
zott, a munkájuknak köszönhető, 
hogy az uszoda most is olyan jó 
állapotban van, akárcsak a kez-
detekkor, és a műszaki háttere is 
olyan megbízható, hogy nyugod-
tan lehet tervezni az elkövetkező 
éveket.

A helyszínen Michl József polgár-
mester is köszöntötte az uszoda-
mestereket, kiemelve, hogy nél-
külük nem működhetett volna az 
uszoda, precízen végzett, nehéz 
szakmunkájuk biztosította az évi 
30 ezernél is több látogatót foga-
dó uszoda megbízható, folyama-
tos működését.
Hegedűs Nándor és Harangozó 
Imre gyerekkori barátok, és el-
mondásuk szerint a Tanuszodában 
eltöltött több, mint egy évtized így 
utólag nagyon gyorsan eltelt. Fo-
lyamatos műszakban dolgoztak, 
napról-napra váltották egymást, 
hétközben és hétvégente egya-
ránt. Az ünnepek alatt is bejártak 
és soha nem hiányoztak betegség 
miatt. Segítettek az úszásoktatás-
ban, elhárították a kisebb műszaki 
hibákat, figyeltek a gyerekekre és 
számtalan háttérfeladatot láttak el.

Városi nagyrendezvények 2022-ben

Nyugdíjba vonultak a városi tanuszoda uszodamesterei

TATA - Környei ú. temető
Somorjai Jánosné
Marosi Lászlóné
Molnár Mihály
Bús Gyula
Gyöngyösi László
Tóth Sándor
Bezzeg Andrásné

TATA - Almási ú. temető
Óvári Béláné 
Lakatos Rudolfné

B A J
Vas Mihály

OROSZLÁNY
Baranya Józsefné
B.Széll István
Molnár Miklósné
Bunderla Ferencné
Cihlár Tamás

NESZMÉLY
Pogrányi Julianna

TATABÁNYA
Koncz Julianna

NASZÁLY
Fábián Imre
   
K O C S
Csizmazia Zoltán

BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2021. decemberben elhunytak

Fotó: Domokos Attila
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Egy rendkívüli grafikus tanuló 
tehetségének lehettek szem és 
fültanúi Tatán az érdeklődők a 
Peron Tehetségközpontban ja-
nuár 15-én megrendezett kiál-
lítás megnyitóján. A Talentum 
Szakgimnázium 12. osztályos 
tanulója, Szikora Georgina ka-
pott lehetőséget, hogy grafikáit 
„Kezdetek” címmel megmutas-
sa a nagyvilágnak. 
A fiatal grafikus első önálló kiál-

lításának létrehozását Tata Város 
Diákönkormányzata támogatta. 
A megnyitón tanára, Szigetvári 
Krisztina, valamint Cserteg Ist-
ván ifjúsági referens méltatta a 
tehetség kibontakozását és ter-
mészetesen az alkotásait. Tóth 
Kincső, az Eötvös Gimnázium 
tanulója pedig zenével köszön-
tötte a kiállítás résztvevőit. A 
tárlat február 25-ig tekinthető 
meg.

Szikora Georgina elmond-
ta: - 2018-tól a tatai Talentum 
Szakgimnázium grafikus szakos 
tanulója lettem. Több alkalom-
mal vettem részt az önkormány-
zat által szervezett Nemzetközi 
Tehetséggondozó Művészeti Tá-
borban és volt lehetőségem fel-
vidéki testvérvárosunk, Szőgyén 
által szervezett művészeti tá-
borban is tevékenykedni. Ezen 
idő alatt sikerült több művészt 
is megismernem. Már óvodás 
korom óta megszállottan rajzo-
lok. Az általános iskolai tanul-
mányaimat a Kőkúti Általános 
Iskola Fazekas utcai Tagintéz-
ményében végeztem. Itt szeret-
tem meg a kerámia művészetét 
Gútay János bácsi szárnyai alatt. 
2016-ban a Győri Tánc és Kép-
zőművészeti Általános Iskola és 
Szakgimnázium rajz versenyén 
III. helyezést értem el. A festé-
szet rejtelmeibe Sulyok Terézzel 
nyertem bepillantást. A grafikai 
alapismereteket Diós Ildikó ta-
nárnőtől szereztem, aki hétvé-
géit nem sajnálva készített fel a 

talentumos szakgimnáziumi fel-
vételire, hétközben pedig Varga 
Benedek tanár úr délutáni szak-
körén is tevékenykedtem.”
Cserteg István ifjúsági referens 
a helyszínen úgy nyilatkozott: - 
Nekünk szakembereknek nagy 
szerencsénk van, mert Tata 
rendkívüli tehetségekkel van 
megáldva szinte minden terüle-
ten. Szikora Georgina több alka-
lommal dolgozott komfortzóná-
ján kívüli munkákban. Legutóbb 
egy ifjúsági turisztikai könyvön 
dolgoztunk, amelyben több tatai 
diák is szerepet vállalt. Grafikái-
ra itt figyeltem fel, majd mun-
káiba is betekinthettem, amely 
csodálatos világokat tárt fel a 
grafika és az animáció területén. 
Én ezekből megéreztem Szikora 
Georgina jövőjét, amely - ismer-
ve az alkotó energiáit - valljuk 
be, fantasztikus lehetőségeket 
hordoz. Találtunk egy gyémán-
tot, amely csiszolás előtt áll. So-
kan leszünk még büszkék erre a 
tehetségre, amennyiben a gyé-
mánt csiszolódik.

Szigetvári Krisztina a kiállí-
táson úgy fogalmazott: - Az 
itt látható alkotások kapcsán 
egyértelműen látszik, hogy Gi-
nának bőven van mit mesélnie, 
mondania. Sőt, fiatal kora elle-
nére már komplett világot te-
remtett, és ahogy elkészült egy 
szín felépítésével, kitárta kapu-
it, menjünk, nézzünk bent szét, 
fogjuk meg a kezét és sétáljunk 
vele végig a városka utcáin, a 
házak, kertek és növények va-
rázsoljanak el minket, az itt élő 
emberek hangját halljuk meg mi 
is, és kezdjünk velük együtt élni. 
Mi tehát a téma? A képzelet és 
a valóság találkozása, a puszta 
látvány valósághű visszaadása, 
illetve az emberi lélek érzékeny 
illusztrálása. Karakterek, érzel-
mek, indulatok, érzések. És per-
sze sokféle technika. De a képek 
láttán elhisszük neki, hogy más 
világok is születhetnek általa, 
csak rá kell bíznunk magunkat. 
A mesélési kedv kifogyhatatlan-
nak tűnik. 
(Fotó és írás: Cserteg István)

Kezdetek címmel megnyílt Szikora Georgina kiállítása

A Don-urivi áttörés 79. évfor-
dulója alkalmából szervezett 
megemlékezést és koszorúzást 
Tata Város Önkormányzata, 
a MH 25. Klapka György Lö-
vészdandár valamint a Honvéd 

Bajtársi Klub, a várkanyarban 
lévő II. világháborús emlékmű-
nél január 12-én.
1943. január 12-én indult meg 
a doni áttörés, a II. világhá-
ború egyik legnagyobb áldo-

zatot követelő 
csatája, melynek 
eseményeit a ta-
tai megemlékezé-
sen Nemes János 
nyugál lományú 
törzszászlós, ka-
tonaíró, a Honvéd 
Bajtársi Klub tagja 
elevenítette fel. A 
háborúban a Ma-
gyar Királyi Hon-
védség vesztesége 
többszázezres volt, 
a tatai 3/2 zászlóalj 
vesztesége pedig 
több, mint 1000 
fős. 1942-ben a 

német hadvezetés nyomására 
Magyarország egy kétszázez-
res hadsereget irányított a keleti 
frontra a már kint lévő alaku-
latokon felül, mozgósítva a II. 

Magyar Hadsereget vitéz Jány 
Gusztáv vezérezredes parancs-
noksága alatt. A tatai zászlóalj 
a 3. gyalogezred kötelékében 
1942. november 4- én rakodott 
vonatra, két hetes szállítást kö-
vetően rakodtak ki Kurszk kör-
nyékén, s ezt követően 200 ki-
lométeres gyalogmenettel érték 
el kijelölt helyüket a doni vé-
dőállásban. 1943. január 12- én 
Urivnál az orosz sereg sokszo-
ros túlerővel áttörte a II. hadse-
reg arcvonalát. Január 15-ig a 
zászlóalj tartotta állásait a Don 
mellett, majd kivonták és te-
hergépkocsin délre vitték őket, 
Kocsatovkára. Ezután a parancs 
szerint Roszocski községbe me-
neteltek és támadást indítottak 
a Jabloncsoje községet védő 
szovjetek ellen. A támadásra 
egy túlerőben lévő gyalogság 

adott választ, a zászlóalj egy-
ségeit visszaszorították, tűz alá 
vették, a visszavert egységet 
körülzárták és nagy részét meg-
semmisítették vagy fogságba 
ejtették. A harcok során csu-
pán egy 50 főnyi csoportnak 
sikerült 19-én hajnalban Polgár 
Sándor főhadnagy parancsnok-
sága alatt Kocsatovkára vissza-
vonulnia. Onnan a megmaradt 
emberekkel április végére ér-
keztek Ovrucsra, ahonnan Ko-
máromba vitték a túlélőket, s 
végül május 21- én, 72 fővel 
érkeztek meg Tatára.
A tatai megemlékezésen köz-
reműködött Markovics Milán 
Mór őrnagy, tábori lelkész, Sár-
közi József, a Honvéd Bajtársi 
Klub elnöke valamint Szedre-
si Márton, a Tatai Református 
Gimnázium diákja.

79 éve indult meg a doni áttörés

A magyar kultúra napja az Esterházy-kastélyban

Fotó: Domokos Attila

Fotó: Domokos Attila

Fotók: Domokos Attila
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Programajánlat
Asztalitenisz
január 29. szombat11.00 
TAC – Dunaújváros férfi NB I
A mérkőzést a TAC teremben 
játsszák.

Kosárlabda
január 30. vasárnap 11.00 
TSE – Kiss Lenke KA  női 
amatőr  NB I

A mérkőzést Bábolnán 
játsszák.

Asztalitenisz
Férfi NB I High Life SE – 
TAC 4-10
Pontszerző: Bak 3, Béres 3, 
Sipos 3, Bak-Béres
Férfi NB II Zsámbéki SBE 
– TAC 5-13
Pontszerző: Barassó 4, Pat-
tantyús 4, Nagy 2, Lukács 2, 
Nagy-Barassó

Kosárlabda 
Női amatőr NB I TSE Zsí-
ros Akadémia Kőbánya 80-
88 (21-23,20-23,24-21,15-
21)
Vezette: Magyari V., Novák 
B.
Pontszerző: Horváth 24/3, 

Kurucz 19/12, Stocker 11, 
Tóth 11, Morcz 10, Kiss 3, 
Fodor 2
Edző: Kaposi Renátó
- a sok hiányzó miatt nem 
lehettek vérmes reménye-
ink,de aki pályára lépett 
nem, ismert lehetetlent. Bár 
kikaptunk, de nekem ma a 
Lányaim voltak a győztes 
CSAPAT.
Kecskemét KC – TSE 83-
40 (18-9,20-12,23-7,22-12)
Vezette: Borgula Gy., Utasi 
B.
Pontszerző: Horváth 13, 
Morcz 10/3, Tóth 6, koncsár 
4, Sulyák 4, Stocker 3/3
Edző: Kaposi Renátó

Férfi kadett  Dávid Kor-
nél KA/C – TSE 45-112 (6-
30,4-35,25-18,10-29)
Vezette: Nagy-Pál P., Bén-
dek G.
Pontszerző: Bittmann 27, 
Zalavári 21, Dávidházy 19, 
Táőai 17, Orbán 8, Huszár 8, 
Molnár 7, Nagy  5
TSE – AKMÉ Körmendi 
Törpördögök 59-56 (19-
22,21-12,10-12,9-10)
Vezette: Magyari V., Novák 
B.
Pontszerző: Dávidházy 22, 
Zalavári 11, Bittmann 8, Tá-
pai 7, Orbán 6, Nagy 3, Mol-
nár 2
TSE – Alba Fehérvár/A 95-

65 (28-11,31-14, 21-25,15-
15)
Vezette: Kocsis J., Poór T.
Pontszerző: Dávidházy 23, 
Zalavári 20/3, Bittmann 
17/3, Orbán 15, Tápai 12, 
Molnár 6, Nagy 2
Edző: Kiss Antal
Férfi junior TSE – VUKE 
Veszprém /B 106-44 (30-
7,28-16,23-11,25-10)
Vezette: Magyari V., Novák 
B.
Pontszerző: Horváth 28, 
Keller 21/6, Dávidházy 15, 
Pozsár 14, Nagy 9/3, Andai 
9/3, Tápai 6, Zalavári 4
Edző: Orsós-Bogdán Lívia

Ahhoz hogy valaki fel tudjon 
készülni egy versenyre jó tud-
ni annak időpontját. Különösen 
igaz ez egy hosszabb távú fu-
tóverseny esetében. Fontos az 
egészség!! Aki már indult ilyen 
versenyeken az tudja, hogy fel-
készületlenül sok veszélyt rejt. 
A rendszeres edzések száma, a 
lefutott kilométerek mennyisé-

ge attól is függ milyen táv vár a 
versenyen az emberre. Így aztán 
jól meg kell tervezni a felkészü-
lést. Ehhez kívánunk segítséget 
adni azzal, hogy az idei Tatán 
rendezendő sporteseményekre 
felhívjuk a figyelmet. Azokat a 
sportrendezvényeket is felsorol-
juk amelyek érdeklődésre tarta-
nak számot.

február 15. Téli HEXATLON
február 24. Díjátadó
március 19.  Világ Gyalogló Nap
május 18. Strandkézilabda ver-
seny
május 21. Tavaszi Tó-futás
június 11. Tatai Tradicionális 
Íjászverseny
június 24-26 Strandröplabda Or-
szágos Bajnokság
június 26. 4. Tatai Tóóátúszás
július 15-17. OLDE LAKE 
MAN Középtávú Triatlon Ma-
gyar Kupa és Rövidtávú Triatlon 
OB
augusztus 6.  39. Tatai Minima-
raton és Félmaraton Utcai Futó-
verseny
augusztus 6-12. Precíziós Lövész 
Világbajnokság
október 1. Világ Gyalogló Nap
október 8. Őszi Tó-futás, 
Csuló-Balu Emlékfutás
december 3. Mikulás futás
december 31.  Szilveszteri futás

Már javában túl vannak a labda-
rúgó csapatok a téli pihenőn és 
elkezdték a felkészülést a tavaszi 
szezonra. Beindul az edzőmérkő-
zések sorozata is, hogy minél jobb 
formában legyenek a csapatok a 
február végi kezdésre. Így van-
nak ezzel a Tatai AC együttesei 
is, amelyek leginkább a Focikert 
műfüves pályáján gyakorolnak. 
Néhány adat erejéig tekintsünk 
vissza a TAC férfi U19-es csapa-
tának őszi teljesítményére. A me-
gyei I. osztályban szereplő gárda 
14 fordulót követően a 7. helyen 
áll. A bajnokságban összesen 
504 gól esett az ősz folyamán és 
4 olyan forduló is akadt amikor 
több mint 40 alkalommal került 
a labda a hálóba. A TAC mérle-
ge 14 mérkőzésen 6 győzelem, 4 
döntetlen és 4 vereség 37-27-es 
gólarány és 22 pont. A házi góllö-
vőlistát Mezei vezeti 15 találattal, 
mögötte Nagy következik 7 gól-
lal. A csapat 6x lőtt 3 gólnál töb-

bet egy mérkőzésen és 4x kapott 
háromnál többet.
A legnagyobb arányú győzelem 
Nagyigmándon született ahol 
9-2-re nyert a TAC. A hazai pá-
lyán Kecskédtől elszenvedett 
4-2-es vereség volt a legnagyobb 
arányú vereség. A legtöbb gólt az 
utolsó 15 percben lőtte a gárda, 
míg a második félidő elején kapta 
a legtöbb találatot. A csapat for-
mája így alakult a 14 mérkőzésen: 
2d - 4gy - 1v – 1gy – 1v – 1d – 
1gy – 2v -1d.   
A TAC férfi U19-es csapat tavaszi 
hazai mérkőzései:
február 26   14.00 TAC – Orosz-
lányi SZE
március 12   14.00 TAC – Nagyig-
mándi KSK
19   14.00  TAC – Környe SE
26   14.00   TAC – Koppánymo-
nostori SE   
április      9    14.00  TAC – FC 
Esztergom

A Magyar Országgyűlés döntése 
alapján 2018 óta idén ötödik al-
kalommal ünnepelhetjük meg a 
Magyar Parasport Napját február 
22-én. A Magyar Paralimpiai Bi-
zottság (MPB) és a Fogyatéko-

sok Országos Diák-, Verseny- és 
Szabadidősport Szövetsége (FO-
DISZ), a magyar parasportok és 
kiváló parasportolóink megün-
neplésére készülve ismét együtt-
működésre, megemlékezésre 

hívja az ország összes óvodáját 
és iskoláját LÉLEKMOZGATÓ 
programjával. Újdonságként 
idén az egyetemeket is megszó-
lítják és aktivitásra biztatják.
Az MPN2022 program két 

nagykövete: Ekler Luca - para-
limpiai, világ- és Európa-bajnok 
atléta és Dr. Baji Balázs – világ-
bajnoki bronzérmes, Univerziá-
dé győztes atléta. A pandémia, a 
járványügyi intézkedések már a 
tavalyi évben is változtatásra, ru-
galmasságra késztették a szerve-
zőket, akik bíznak benne, hogy a 
nehezített körülmények ellenére, 
idén is több száz intézmény és 
település csatlakozik felhívá-
sukhoz, és 2022. február 22-én 
(kedden), együtt foglalkoznak 
majd a parasportok, a paraspor-
tolók, a fogyatékossággal élők 
témájával szemléletformáló, 
Lélekmozgató elméleti, illetve – 
ahol csak lehetséges – gyakorlati 
sportfoglalkozások keretében.
Idén is sok segédlettel, videóval 
készülnek, hogy még inkább tá-
mogassák a színvonalas meg-
emlékezést akár a személyes 
részvételű eseményeknél, akár 
a digitális, online platformo-
kon történő aktivitásoknál. A 
Magyar Paralimpiai Bizottság 
mottója: „Fogyatékosnak lenni 
nem jelenti azt, vesztesnek len-
ni!” – most is ugyanúgy aktuális, 
sőt ebben a mindenki számá-

ra kihívásokkal teli helyzetben 
még jobban az együttérzésre, 
szolidaritásra, elfogadásra ösz-
tönöz minket. A parasportolók 
kitartása, helytállása pedig még 
inkább követendő példát jelent-
het a fiatalság számára, akiknek 
élete, a FODISZ szlogenjét idéz-
ve, valóban: „Több, mint sport!” 
– fogalmaznak felhívásukban 
a szervezők, akik 2022-ben is 
együttműködésre biztatják az 
oktatási, nevelési intézmények 
és az önkormányzatok vezetőit, 
ahol csak lehetséges, dolgozza-
nak össze és valósítsanak meg 
közösen Lélekmozgató progra-
mokat (természetesen betartva a 
járványügyi előírásokat).
Idén is is többféle pályázattal 
készülnek a regisztrált intézmé-
nyek számára, díjazzák majd a 
megvalósított legkiválóbb prog-
ramokat, valamint rajz- és vi-
deópályázatot is meghirdetnek. 
Természetesen a pályázati felhí-
vásokat szervezeteik honlapján 
és a Lélekmozgató Facebook ol-
dalon is publikálják. 
A REGISZTRÁCIÓS lehetőség 
a FODISZ honlapján elindult: 
https://fodisz.hu/mpn2022reg/ 
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