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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Több százan a Szilveszteri 
futáson
            10.oldal

Agostyáni mindennapok 
   
   8.oldal

„Városunk fejlődéséért...”
                
   3.oldal

Év végén adták át városunk 
első intelligens zebráját  
    7.oldal

Emlékképek 2022-ből
    
   7.oldal

Az 1945-ös sortűz áldozataira 
emlékeztek
               9.oldal

Testületi ülés    
      
    2.oldal

Boldog új évet, Tata!

A Fellner Jakab Emlékév prog-
ramjainak sorában 2022. decem-
ber 21-én emléktáblát avattak az 
építőmester egykori lakóháza és 
irodája helyén, az Ady Endre u. 9 
szám alatti épület falán, a Fellner 
Jakab Emlékév Bizottság szerve-
zésében.
Fellner Jakabot az otthona, a csa-
ládja, és a személye köré szer-
veződött építési iroda egészen 
haláláig Tatához kötötte, s a ta-
valyi emlékév egyik kiemelkedő 
eredménye, hogy egykori házá-
nak és irodájának helyét – több 
másodlagos forrás feltárásával 
és értelmezésével – sikerült azo-
nosítani. A Fellner Jakab nevét 
viselő helytörténeti közösségi 
oldal így ír erről: „Fellner tatai, 
helyesebben szólva tóvárosi le-
telepedésére legkorábbról egy 
1747-es adat utal. Ekkor már kö-
zel két éve tartózkodott a Magyar 
Királyság területén. Esterházy 
József grófnak a tatai ispánnal 

kötött szerződése – az utókor szá-
mára igencsak szerencsés módon 
– rögzítette Fellner otthonának 
helyét is: „Posgay Gáspár […] 
Tó Városunknak feő uczajában 
volt bizonyos puszta teleken a’ 
legh közeleb mult ezer hét-száz 
negyven hetedik esztendőben kő 
Házat az egész Városnak ékes-
sétésére épétet, kinek tudnia il-
lik szomszédságában föllül azon 
városban letelepedet kű-Méves 
Pallérnak Felner Jakabnak, alul 
pedigh Csutorás jobbágyunk 
háza vagyon”. A „felül”, itt nyil-
ván a városközponthoz közelebb 
eső, az „alul” pedig a központtól 
távolabb fekvő szomszédságot 
jelöli. Ezek szerint tehát Fellner 
Jakab háza a tatai ispán házá-
nak a tóvárosi főtér irányába eső 
szomszédságában állt. Tudjuk, 
hogy az ispán ingatlana a mosta-
ni Ady Endre utca 11. szám alatti 
házzal és a hozzá tartozó telekkel 
azonosítható. Ebből pedig az kö-

vetkezik, hogy Fellner háza a mai 
9. szám alatti telken állt!”
Stegmayer Máté történeti muzeo-
lógus, aki kiemelkedő szerepet 
vállal a helyi Fellner kutatások-
ban, a mögöttünk álló emlékév 
szakmai eredményességével kap-
csolatban úgy nyilatkozott: - Az 
emlékév során számos pontatlan-
ságot és kérdést tudtunk tisztáz-
ni, és bízunk abban, hogy nem 

csupán a szakemberek, hanem az 
eseményeink, programjaink iránt 
érdeklődők számára is sikerült 
ezzel érdekes, új információkkal 
szolgálnunk.
A december 21-én felavatott em-
léktáblán a következő szöveg ol-
vasható:
Fellenthali Fellner Jakab (1722-
1780) Tata építőmestere, a ké-
sőbarokk magyar építészet ki-
emelkedő alakja, akinek épületei 
számos település városképét ha-
tározták meg. Születésének 300. 
évfordulóján egykori lakóháza és 
irodája helyén állíttatta a Fellner 
Jakab Emlékév Bizottság.
Rigó Balázs alpolgármester az 
emlékév összegzéseként a tábla 
leleplezésének helyszínén hang-
súlyozta: - Visszatekintve a 2022-
es esztendőre elmondhatjuk, 
hogy megvalósultak a céljaink, 
hiszen az volt az elképzelésünk, 
hogy minden korosztályt meg-
szólítsunk a programjainkkal. 
Ezt a célt szolgálták többek kö-
zött a konferenciák, a kiállítások, 
a városnéző séták, a különböző 
kirándulások, a játékok, a hely-
történeti oldalunk, a képregény 
vagy a memóriakártyák. Egy 
olyan közösségi élményt adott 
ez az év, amely ünnep volt Tata 
számára, szép és méltó megemlé-
kezés Fellner Jakabról.

Emléktábla-avatással 
zárult a Fellner Emlékév

Hirdessen Ön is
9000 példányszámú, 

kéthetente ingyenesen   
megjelenő városi 

lapunkban!

tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com
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Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2022. december 
21-én tartotta  utolsó ülését a 
Városháza dísztermében, ahol az 
ülést követően került sor az éves 
közmeghallgatásra is.
A napirendi pontok előtt a Tatai 
Bartók Béla Óvoda gyermekei 
adták elő ünnepi műsorukat, da-
lokkal és versekkel köszöntve 
az ülés résztvevőit, majd a kép-
viselők 14 pontban szavaztak a 
délelőtt folyamán.
Rendelet-alkotáshoz egy előter-
jesztés kapcsolódott, az egész-
ségügyi alapellátások körze-
teinek megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet módosí-
tásával kapcsolatban. A témáról 
sajtótájékoztatóján Michl József 
polgármester elmondta: - A há-
ziorvosi körzeteket illetve az 
iskolaorvosi körzeteket kellett 
kicsit alakítani, ehhez szerettük 
volna igazítani a védőnői kör-
zeteket, azonban egy jelenleg is 
zajló nagy átalakulás miatt erre 
valószínűleg nem lesz szükség. 
Az országgyűlés már tárgyal 
ugyanis az egészségügyi rend-
szer átalakításáról, s a védőnői 
hálózat illetve a háziorvosi ügye-
leti ellátás változásairól, a védő-
nők várhatóan átkerülnek állami 
fenntartásba, és a mentőkhöz ke-
rülhet az ügyeleti ellátás feladat-
köre.
Humán témában a Vaszary János 
Általános Iskolában megvalósí-
tott beruházás eredményeiről tar-
tott tájékoztatót a Városházán dr. 
Takács Ádám, a Tatabányai Tan-
kerületi Központ szakmai veze-
tője. 2021. tavaszán tartottak elő-
ször sajtótájékoztatót arról, hogy 
a Tatabányai Tankerületi Köz-
pont sikeres pályázatának kö-
szönhetően jelentős beruházást 
tudnak megvalósítani az intéz-
ményben, egy közel két milliárd 
forintos iskolafejlesztés kereté-
ben. A „Vaszary János Általános 
Iskola infrastrukturális fejlesz-
tése” elnevezésű projekt során 
először a Jázmin utcai Tagin-
tézmény korszerűsítésére került 
sor 2020-ban, majd a fejlesztés a 
Vaszary Iskola székhelyintézmé-
nyében folytatódott, ahol a kivi-
telezés magában foglalta a teljes 
épületet érintő villamos és gépé-
szeti felújítási munkákat, illetve 
újépítési feladatokat is. Tata pol-
gármestere ezzel kapcsolatban 
úgy nyilatkozott: - Egy nagyon 
hosszú munka ér most véget, és 
hálás köszönet a szülők és a pe-
dagógusok türelméért. Az önkor-

mányzat ugyan nem fenntartója 
már az intézménynek, de termé-
szetesen szoros együttműködés-
ben dolgozunk a tankerülettel, 
és abban segítettünk a kivitele-
zés időszakában, hogy az iskola 
több osztálya is az önkormány-
zat tulajdonában álló Magyary 
Zoltán Művelődési Központban 
tanulhatott, a tél beálltával pedig 
vissza is költözhettek a megújult 
iskolába. Elkészült az új ebéd-
lő, a tantermek korszerűbbek 
lettek, kicserélték a tornaterem 
padozatát, új tornaterem is épült, 
és az udvar is nagyon szép lett. 
Köszönjük a tankerületnek ezt a 
nagyszabású beruházást, és kü-
lön köszönöm Bencsik János or-
szággyűlési képviselőnek, hogy 
odafigyelt a fejlesztésre, nyomon 
követte a munkák előrehaladását 
és ha kellett, kapcsolatrendsze-
rén keresztül, a kormány felé 
fordulva segítséget nyújtott a 
projekthez - fogalmazott a város-
vezető.
Az ülésen sor került a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának módosítására, ennek 
nyomán a Közterület-felügyelet a 
jövőben a Jegyzői Kabinet része 
lesz, és bővül a feladatellátása is. 
A napirendek sorába beszámolók 
készültek a Humán és Ügyren-
di, illetve a Pénzügyi, Környe-
zetvédelmi és Városfejlesztési 
Bizottság 2022. évi munkájának 
összegzéséről. A gazdasági tár-
saságokhoz kapcsolódó döntések 
között a képviselő-testület szava-
zott arról, hogy Heitz Ferencet, a 
Tatai Öreg-tó Halászati Kft. élén 
újabb 1 évre megerősítik az ügy-
vezetői feladatokban, valamint 
Szám Nikolettát 5 évre kineve-
zik a Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjévé, mellette a 
Városgazda cégvezetői feladata-
it dr. Szerencsi Richárd látja el a 
következő időszakban.
Városüzemeltetési témában a 
képviselők egyeztettek a közte-
metők jövőbeni üzemeltetési pá-
lyázatának előkészítéséről. Két 
temető van a város fenntartásá-
ban, üzemeltetésében, az egyik a 
Kocsi úti a másik pedig a Kör-
nyei úti köztemető. A beadásra 
kerülő pályázatok elbírálásánál a 
tervek szerint többek között érté-
kelni fogják majd, hogy melyik 
jelentkező milyen módon fog 
részt vállalni a temetők korszerű-
sítésében, a szükséges felújítási, 
karbantartási munkákban, illetve 
a zöldterületek kezelésében, s a 

pályázati kiírásban szerepelni 
fog az üzemeltetési feladatok 
részletes felsorolása is.
December 21-én a Városházán 
döntés született arról, hogy az 
önkormányzat pályázatot ír ki 
a Kossuth tér 12. szám alatti, 
15/A/6 hrsz.-ú kivett lakás meg-
nevezésű, 107 m2 térmértékű, 
valamint a 15/A/7 hrsz.-ú. kivett 
tároló megnevezésű, 37 m2 tér-
mértékű műemléki jelentőségű 
területen elhelyezkedő helyi vé-
dett 1 (HE1) besorolású ingatlan 
értékesítésére. Az ingatlan ér-
tékének megállapítására ingat-
lanforgalmi szakértői vélemény 
készült, mely az ingatlanok nettó 
forgalmi értékét 27.000 000,- Ft-
ban állapította meg. A részletes 
pályázati kiírást az érdeklődők 
várhatóan január közepétől meg-
találják a tata.hu oldalon.
A beszámolók sorában szerepelt 
többek között egy tájékoztató a 
Tata testvérvárosi kapcsolatainak 
keretében tavaly lezajlott esemé-
nyekről. Az összegzés kiemeli, 
hogy az év során Tatán 24 kétol-
dalú testvérvárosi találkozóra ke-
rült sor, míg testvérvárosainkban 
összesen 19 ilyen alkalom va-
lósult meg. Tatán 340 vendéget 
fogadtunk, és 234 tatai jutott el 
2022-ben testvérvárosainkba.
A további beszámolók sorában a 
képviselők tájékoztatást kaptak 
az Európai Uniós pályázatokról, 
a kormány által biztosított támo-
gatásokról, a népszámlálás tatai 
feladatairól valamint az energia-
árak növekedésével kapcsolatos 
aktualitásokról. Utóbbival kap-
csolatban sajtótájékoztatóján Mi-
chl József polgármester kiemel-
te: - Takarékossággal és a lehető 
legjobb beszerzésekkel kezeljük 
ezt a helyzetet, s jelenleg azt lát-
juk, hogy 2022. novemberében 
a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal gázfogyasztása 45%-al 
csökkent az egy évvel korábbi-
hoz képest az átköltöztetéseknek, 

racionalizálásoknak köszönhető-
en. Reméljük, hogy a következő 
hónapokban is komoly megtaka-
rításokat érhetünk majd el.
Michl József tájékoztatott a be-
zárt tatai kisposták ügyének ál-
lásáról is. A Magyar Posta leg-
utóbb azt a javaslatot tette, hogy 
amennyiben az önkormányzat a 
teljes üzemeltetési költség felét 
kifizeti, abban az esetben újra 
nyitják a két bezárt postából az 
egyiket, a következő másfél év-
ben. Ez 8-10 millió forintos költ-
séget jelentene a városnak. Az 
önkormányzat szeretne tovább-
lépni az egyeztetésben oly mó-
don, hogy megvizsgálja, mi kell 
ahhoz, hogy a kisposták környé-
kén működő vállalkozások - üz-
letek, gyógyszertár - fantáziát 
lássanak a postai szolgáltatások 
elvégzésében. 
Tata Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete 2022. évi utolsó 
ülését követően közmeghall-
gatást tartott december 21-én, 
ugyancsak a Városháza dísz-
termében. Az eseményt Michl 
József polgármester nyitotta 
meg, aki elmondta, régen ki-
alakult az a rend, hogy a vá-
rosi közmeghallgatást decem-
ber második felében rendezik, 
így ez az időpont alkalmat ad 
arra is, hogy visszatekintsünk 
a mögöttünk álló esztendőre. 
A közmeghallgatáson először 
a képviselő-testület tagjainak 
beszámolóit hallhatták az ér-
deklődők, a 2022-ben elvégzett 
tevékenységükről. Ezt követő-
en Michl József polgármester 
tartott tájékoztatót a 2023-as 
városi költségvetés koncepció-
járól és várható számairól, majd 
Kamarás Dorottya főépítész 
beszélt a Tata teljes közigaz-
gatási területére vonatkozó új 
Településszerkezeti tervről és 
Helyi Építési Szabályzatról. A 
tájékoztatók után a tataiak kér-
dései, javaslatai következtek. 
A helyszínen az érdeklődők, 
illetve az előzőleg, online kér-
dést beküldők számos témában 
fogalmaztak meg véleményt, 
kérdést, többek között olyan 
témákat érintettek, mint a vá-
rosüzemeltetés, a tervezett és 
jelenleg is zajló helyi fejleszté-
sek, valamint a szelektív hulla-
dékgyűjtés. A közmeghallgatást 
a Tatai Televízió élőben köz-
vetítette, az ott elhangzott éves 
képviselői beszámolók írásos 
összefoglalóit az érdeklődők 
megtalálják a Tatai Városkapu 
újság évindító lapszámában.

Testületi üléssel és közmeghallgatással zárták az el-
múlt évet a képviselők a Városházán

Ezen a télen is kilenc hé-
ten át tartó ételosztást 
szervez a város és a Mál-
tai Szeretetszolgálat
Tata Város Önkormányzata a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat helyi 
Csoportjával együttműködve ezen a 
télen ismét melegétel és tartós élel-
miszercsomagok kiosztásával segíti 
a nehéz helyzetben élő tataiakat.
Az ételosztás az önkormányzat, va-
lamint nagylelkű magánszemélyek 
és vállalkozások támogatásával ki-
lenc héten át, heti rendszerességgel 
zajlik 2022. december 3. és 2023.
január 28. között. Az együttműkö-
déshez a tatai vendéglátósok ösz-
szesen 2400 adag melegétel elké-
szítésével járulnak hozzá, emellett 
természetbeni és pénzügyi adomá-
nyok segítik az élelmiszercsoma-
gok összeállítását. Az ételosztás 
helyszínén Michl József polgár-
mester elmondta: – Több, mint 150 
családnak tudunk segíteni ezen a 
télen, és több, mint 15 millió forint 
értékben gyűjtöttünk össze adomá-
nyokat, ebből mintegy 6 millió fo-
rint volt a készpénz, a többi pedig 
természetbeni adomány.
Tata Város Önkormányzata a sze-
retetszolgálat jótékonyságát kiegé-
szítve, a hivatala, az intézményei és 
az alapítványai által számos formá-
ban segíti a hátrányos élethelyzetbe 
kerülő tataiakat, emellett 47 tatai 
vállalkozás és több száz óvodás csa-
ládja csatlakozott a téli jótékonysá-
gi akcióhoz. Az önkormányzat év 
közben folyamatosan figyelemmel 
kíséri azokat, akik anyagi helyze-
tük vagy egészségi állapotuk miatt 
nehéz helyzetbe kerültek, ők kaptak 
meghívást a téli ételosztásra, mely-
nek során heti rendszerességgel ve-
hetik át az adományokat.
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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 irányelveit 

követi, így a képviselők által írt 
beszámolókat szerkesztés nélkül 
közöljük, amelyek nem tükrözik a 
szerkesztőség álláspontját.
2022-11-30 14:22 időpontban 
Petzke  Ferenc ezt 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. december 22. 20 óra.
Email cím: tataivaroskapu.ujsag@
gmail.com 
Abban az esetben, ha nem kíván élni 
a szerkesztőség által felkínált lehe-
tőséggel, kérem emailben jelezze. 
Segítő együttműködésében bízva, 
üdvözlettel:       

Petzke Ferenc
főszerkesztő

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

„Kedves Tatai Polgárok! Kedves 
körzetemben élő tataiak!
Ismét eltelt egy év. Itt az ideje a 
számvetésnek, hogy mi történt a 
2022-es esztendőben, mi volt kép-
viselői munkám tartalma, amivel 
hozzájárultam Tata és körzetem fej-
lődéséhez .
A  2019-2022-ig terjedő időszakot 
rendkívüli események jellemzik .A 
Covid járvány, az orosz-ukrán há-
ború, majd a bénító energiaválság 
átszabott mindent. A nagy terveket 
félre kellett tenni , mert a források 
elsősorban a „ megélhetést”, nem 
pedig fejlesztéseket szolgálták. 
Minden képviselő legfelelősség-
teljesebb feladata a döntéshozatal, 
melynek  én a Pénzügyi, Környe-

zetvédelmi és Városgazdálkodási  
Bizottságban és a testületi üléseken 
teszek eleget .A döntések száma kö-
zelíti a háromszázat. Az előterjeszté-
sek áttekintése, szakmai értelmezése 
komoly  munka. Nyolc éve veszek 
részt a Tatai TV Közalapítvány mű-
ködését ellenőrző Felügyelő Bizott-
ság munkájában.
A képviselői feladatok másik szín-
tere a körzetem, melyben a nagybe-
ruházásokat kell nyomon követnem 
és a körzet fejlődéséhez  hozzájá-
rulnom a saját elképzelések ,vala-
mint az itt lakók által felvetett kör-
zeti problémák megoldásával.
Az 1-es körzetben két nagyberu-
házás valósult meg 2022-ben. A 
Kőfaragó-ház 575 millió forintos 
beruházás, melyet az értékmentés 
kiemelkedő példájának tartok , és 
szolgáltatásaival (fazekasműhely, 
gyümölcsaszaló, kávépörkölő és 
sörfőző) kiváló  lehetőséget ad csa-
ládi ,baráti programokra is. A másik 
nagyberuházás a Kőkúti főzőkony-
ha felújítása, átalakítása 3 tálaló+ 1 
főzőkonyha rendszerré, mely   206 
millió forintból valósult meg, és cél  
a helyi termelők bevonásával minő-

ségi közétkeztetés biztosítása.
Körzeti képviselői munkáimnál 
muszáj egy kicsit visszatekintenem 
arra a békés , 2014-2019-ig terjedő 
időszakra, mely lehetőséget adott 
az önmegvalósításra is. Nagyon 
sok feladatot sikerült megoldani. 
Példaként említem  a remeteségi 
buszközlekedés teljes reformját, fő 
álmomat, a Dadi úti játszótér meg-
épülését, a Nefelejcs utcai sebes-
ségcsökkentőket,  a Nagykert utcai 
járda és a Naplókert utca megúju-
lását.
A 2019-2022-es időszakban  kisebb 
lehetőségek adódtak. Ebben az 
évben lakossági kérésre kezdemé-
nyeztem  a Kocsi u 52-54 előtt , és 
Móricz Zs. tér páratlan oldalán az 
aszfaltburkolatú  járdafelújításokat. 
Kiépült az  Eötvös utca és teresedés 
közvilágítási hálózata. A Nagykert- 
Kocsi utca kereszteződésében új  
közvilágítási lámpatest szüntette 
meg a gyakori közvilágítási hibákat.
Elkészült az általam erősen támoga-
tottt Taliga utcai közvilágítási terv, 
melynek  2023-as megvalósítását re-
mélem. Az „Élhető város csapadék-
víz elvezetési program” keretében, 

folyamatos törekvésem  eredménye-
ként  elkészült Dadi utcai útleágazás 
csapadékvíz elvezetési koncepcója.
Ugyanebbe a programba bekerült  
a Mária utca és rácsatlakozó utcák 
csapadékvíz elvezetési koncepciója. 
Elkészült a Lombos utca csapadék-
viz elvezetési terve, melyet megelőz 
egy szikkasztó árok kiépítése a jövő 
év elején.
A Fazekas utcában  és a Hősök te-
rén építendő  gyalogátkelőhelyek 
tervei elkészültek, engedélyesek,  
a megvalósítás ideje a forrásoktól 
függvénye. Lakossági jelzésre kez-
deményeztem a Kismosó meder 
és környezetének rendbetételét. A 
munkát folyamatosan ellenőriztem 
és csak a lekaszált zöldhulladék, és 
a mederből kikotort gaznövények, 
hulladékok elszállításával fogad-
tam el a teljesítést.
A Forrás lakópark mögötti terület 
rendezése, 4 parkoló kiépítésével, 
cserjék és fák ültetésével szintén 
egy itt lakó telefonos jelzése alap-
ján indult el, és sokszoriszakmai  
egyeztetés után jött létre a teljesen 
megújult zöldterület.Szintén zöld-
területi munka volt Margit utcai 

buszmegálló rendbetétele, amit 
kezdeményezésemre két hét alatt 
elvégzett a Városgazda Kft.
A legnagyobb eredménynek a re-
meteségi utak felújításában tör-
tént változásokat tartom, melye-
ket évek óta kiemelt feladatként 
jelöltem meg. A Mária utca döntő 
szakaszának aszfaltozása az erős 
porszennyezést szünteti meg, az 
állatneves oldalon az Őz, Szarvas 
és Nyúl utcák megújult murvás 
burkolata pedig jelentősen javítja a 
közlekedést.Ezekkel a munkákkal 
körzetem fejlesztésén túl termé-
szetesen városunk fejődéséhez is 
hozzájárultam. 
Remélem ,a jövő esztendő több 
lehetőséget ad a lakossági és sa-
ját elképzelések megvalósítására, 
mert a feladatok szüntelenek. Kö-
szönöm az önkormányzat és cégei 
együttműködését, melyek e fej-
lesztéseket segítették.
Továbbra is várom a körze-
temben lakók építő javaslatait!                                                                                 
Kívánok minden tatainak bol-
dog és szerencsés új esztendőt !                                                  
Önkormányzati képviselőjük,  
          Viczenáné Czégény Ágnes”

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

„Az 2022. esztendőben is a korábbi 
évekhez hasonlóan képviselőként 
és esélyegyenlőségi tanácsnok-
ként a szegények és rászorultak 
megsegítését tartottam legfonto-

sabb feladatomnak. Folyamatosan 
aktívan részt vállaltam az idősek, 
rászorulók támogatásában, ételki-
hordásban, bevásárlásban, gyógy-
szerkiváltásban. Az idei évben a 
Tatai Vöröskereszt  étel mentési 
megállapodást kötött az egyik tatai 
áruházlánccal, melyből kifolyólag 
a helyi vöröskereszt vezetője se-
gítségért fordult hozzám az ételek 
kiszállításában a rászoruló csalá-
doknak. Mivel több, mint 15 éve a 
Máltai Szeretetszolgálattal is kap-
csolatban állok, a szabadidőmben 
is – amikor tehettem - meleg étel 
osztását is vállaltam. Több mint 

150 család kap 9 héten keresztül 
meleg és hidegélelmet. Ebben a 
munkában több képviselőtársam is 
önzetlenül részt vesz. 
A hideg idő beköszöntével több, 
mint száz család kapott ez idáig tü-
zifát. 
Emellett szeretném röviden bemu-
tatnia körzetemben elvégzett tevé-
kenységeket.  
Évek óta a szélsőséges időjárás 
miatt nagyon sok probléma adó-
dik a csapadékvíz elvezetésével. 
Mindent megteszek, hogy a legk-
ritikusabb helyeken a csapadékvíz 
elvezetésre a szakemberekkel fo-

lyamatosan egyeztetek. Így került 
sorra több utcában a vízelvezetés 
végleges vagy időleges megoldása.
Elindult a Kiss Ernő utca és a kör-
nyező utcák forgalmi rendjének fe-
lülvizsgálata, a Látóhegyi utak kar-
bantartása (Gázfogadótól felfelé)
Megtörtént az Iskola utca zárt veze-
tékszakasz tisztítása magas nyomá-
sú mosóval és kamerázása nagyjá-
ból 200 folyóméter hosszan.
Toldi Miklós utca és Iskola utca 
kereszteződésében található áteresz 
felett modern burkolat és surrantó 
került kialakításra.
A nyári hónapokban folyamatos 

volt a fűnyírás és a játszóterek kar-
bantartása.
Örömömre szolgál, hogy a déli 
ipari parkban mostanára több mint 
1500- an dolgoznak.
A Városgazda inkubátorháza is ha-
marosan átadásra kerül. Az épület 
költségei kb. 400 millió Ft-ba ke-
rültek.
Ezt a munkát a következő évben is 
szeretném folytatni a választó pol-
gárok megelégedésére.
Áldott, békés ünnepeket kívánok 
Önöknek!

Tisztelettel: Kovács Attila 
(2. sz. választókerület képviselője)”

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

„Tisztelt olvasók!
A 2022-es esztendő is számos kihí-
vást, feladatot tartogatott, melyeket 
igyekeztem a lehető legjobban és 
leggyorsabban megoldani az év fo-
lyamán, a 3. sz. egyéni választókerü-

let képviselőjeként és alpolgármes-
terként egyaránt. Örömmel vettem 
a megkereséseket, és számos alka-
lommal egyeztettem személyesen 
a körzetemben élőkkel a felmerült 
kérdések kapcsán, a legtöbb kérdést 
a parkolással, a fametszésekkel és a 
játszótér felújításokkal kapcsolatban 
kaptam. A Tatai Közös Önkormány-
zati Hivatalban található irodámban 
is rendszeresen tartottam fogadóórá-
kat, az év során hat alkalommal, a 
saját irodámban pedig hetente szer-
veztem fogadónapokat.
Az elmúlt hónapokban végzett mun-
kám nyomán több fejlesztés, kivi-
telezés is elkezdődött a 3. számú 
körzetben és még folytatódni is fog 

a 2023-as évben:
- közvilágítási lámpatest felszere-
lése Keszthelyi u.- buszvégállomás 
bejáratánál
- kétszer került sor a Kismosó-patak 
kaszálására az Új út alatt, valamint a 
lakótelepnél (Május 1 út 53/B. épü-
let mögött)
- Csever árok tisztítása, kaszálása a 
mederben a csapadék-elvezetés ha-
tékonyságának biztosítására
- elkészült a Kazincbarcikai utcán 
és környékén fakadó forrásvizek és 
csapadékvíz elvezetésére megalko-
tott koncepcióterv a TOP Plusz „Él-
hető települések” pályázathoz
- balesetveszélyes fák metszése, 
ritkítása a lámpatestek miatt, a köz-

világítás biztosítása érdekében beje-
lentések alapján is
- műfüves futballpályák folyamatos 
lomb- és hulladékmentesítése
- elkészült a Kazincbarcikai utcai 
játszótéren a vizes játszótér kiala-
kításának tervezése, a helyszínen a 
közelben feltörő források vizét lehet 
majd hasznosítani
- megtörtént a Kazincbarcikai utcai 
játszótéren a sérült mászóvár javítá-
sa, padfelújítás, kosárlabda palánk 
javítása, és a bébi hinta cseréje
- szintén elkészült a Május 1. út 53. 
sz. mögötti társasház melletti játszó-
téren a csúszda javítása, tető cseréje, 
korhadt hintalábak cseréje valamint 
a Keszthelyi u. 12. sz. alatti társas-

ház melletti játszótéren a kosárlab-
dapalánk javítása, és a játszótér gu-
miburkolatának cseréje
- lezajlott a Réti-tavak melletti te-
rületen a védett nagy aggófű termé-
szetvédelmi célzatú, élőhely-fenn-
tartó jellegű szárzúzása és kaszálása, 
illetve a természetvédelmi táblák 
karbantartása
- az Új úti árokban a Jávorka Iskola 
előtt kb. 130 méteren iszapmentesí-
tést végeztünk a forrás és csapadék-
víz elvezetés biztosítása miatt
- zúzottköves utak javítása a Kazinc-
barcikai u. 21-es számú társasház 
mögötti garázssoron
- homokcsere a körzet összes játszó-
téri homokozójában 

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



„Az egészségügyi, majd a háborús 
veszélyhelyzet a képviselői mun-
kát és a meghozott önkormányzati 
döntéseket 2022-ben is befolyásol-
ta. A 2020 és 2021 évektől viszont 
annyiban eltért, hogy a polgár-
mesteri intézkedések, határozatok 
elektronikus úton való véleménye-
zésére már nem került sor. 
A fogadóórán, e-mailben, vagy te-
lefonon történt megkeresésekben 

2022 folyamán a körzetet érintően 
december 20-ig 91 db, a város más 
részeiből pedig 53 db megkeresés 
érkezett a különböző ügytípusok-
ban, összesen 144 db (2021: 155 
db, 2019 okt.-2020: 107 db). A 
főbb ügytípusonkénti megoszlás, 
az alábbi: 33 db városüzemelte-
tési (közvilágítás, útjavítás, vízel-
vezetés, zajvédelem), 35 db zöld 
(fametszés, ültetés, lombseprés, 

leszakadt ágak), 25 db közlekedé-
si (parkolás, burkolat-jel felfestés, 
elektromos rollerek szabálytalan-
kodásai), 9 db szociális (juttatá-
sok, hajléktalanok ügyei), és 42 db 
egyéb témakör, 2 petíció (Malom 
utca, Bezerédi utca).  A kéréseket, 
jelzéseket az ügy típusától függően 
azonnali intézkedés, vagy a Pol-
gármesteri Hivatal felé továbbítás 
követte. Nagyon fontosnak tartom 

az un. „visszacsatolást”. Így a meg-
született válaszokról/foganatosított 
intézkedésekről a bejelentő(ke)
t írásban/szóban mindig értesítet-
tem. Számos esetben személyesen 
is részt vettem a körzet és város 
zöldítésében (VárosFa program, 
faültetések kijelölése, bejárások 
Csicsai Frigyes főkertész úrral). A 
zöld területek fejlesztésének fontos 
eleme volt a Tópart Lakópark előtti 

Önkormányzat 2022.  január 12. IX. évfolyam, 1. szám4

6. számú választókerület:  Boglári Zoltán, önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP
Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

„2022 egy különleges, nehézségek-
kel teli esztendő volt. A Covid utá-
ni újraindulás, az Ukrán háború, az 
energiaválság mind befolyásolta az 
ország, így Tata életét is. Mindez ki-
hatott az önkormányzati és a képvi-
selői munkánkra. A menekültek el-
látása mellett - melyet tiszteletdíjam 
egy részének felajánlásával én is 
támogattam - és forráscsökkenés el-
lenére a várost működtetni, a meg-
kezdett projekteket pedig folytatni 
kellett. Mindezek ellenére igyekez-
tem helytállni a testületi és bizottsá-
gi feladatokban, a körzeti képviselői 
munkában és a települési értéktár 

feladatkörében is. Testületi és bi-
zottsági döntéseimmel igyekeztem 
a város és körzetem intézményei-
ben a szakmai munka előrehaladást 
és fejlesztését szolgálni. Örömmel 
támogattam az eszközfejlesztéseket 
és létszámbővítéseket, a megúju-
lást segítő kéréseket. A Települési 
Értéktár Bizottság vezetőjeként, a 
város értékeinek védelme és össze-
gyűjtése a fő célom, ahol ebben ez 
évben is sikerült több értéket rög-
zítenünk és az utókor számára do-
kumentálnunk. Fellner Jakab, Puhl 
Aladár és Kóthay Ernő munkássá-
gának dokumentumai szerepelnek a 
felvettek listáján. 
Ez évben is folyamatos kapcsolatot 
tartottam körzetem lakóival, foga-
dóórákon, e-mail-ben, levélben és 
telefonon egyaránt.  Köszönöm a 
megkereséseket, bejelentéseket, 
javaslatokat! A körzet bejárásai al-
kalmával a fellelt problémákat és 
a felém érkező kéréseket, rögzítet-
tem és intézkedést kértem, majd 
igyekeztem visszajelezni az elvég-
zett feladatról. Nagyon köszönöm, 

hogy a választókerületem lakói 
jelzést küldtek felém az idősek, a 
segítségre szoruló, vagy gondozást 
igénylő személyek kilétéről, hogy 
intézkedést kezdeményezhessek. 
Ez évben is jó kapcsolatot ápoltam 
a Fényes-fasori szociális otthon la-
kóival, a gyermekintézmények ve-
zetőivel, a civil szervezetek képvi-
selőivel, köszönöm meghívásaikat 
programjaikra. Időm függvényében 
részt vettem a rendezvényeken, fó-
rumokon és egyeztető megbeszé-
léseken, bejárásokon. A körzetünk 
többségében lakótelepi többszintes 
panel épületekből áll, kis zöld fe-
lülettel. Külön köszönöm azoknak 
a tevékenységét, akik az épületek 
előtt/mellett, a kis kertek gondozá-
sával, virágosításával folyamatosan 
szépítik a lakókörnyezetünket, mely 
munkát a jövőben is szeretnék tá-
mogatni, segíteni.  Fontos számom-
ra a gyermekek egészségét, szaba-
didő eltöltését, tanulását szolgáló 
fejlesztések támogatása, létrejötte.
A 4. számú választókörzetben, 
2022-ben meghatározó beruházás 

a Csillagsziget Bölcsőde felújítása 
volt, mely a főzőkonyha kapacitás 
bővítését jelentette, egy magasabb 
színvonalú diétás étkeztetés meg-
valósításával. Kiemelem még a Ma-
gyary Zoltán Művelődési Központ 
felújítása, átalakítása, előkészítése 
beruházási projektet, melyben a 
rendelőintézet és annak környezete 
is megújulhat majd. Itt a tervezési 
fázisnál tartunk. Szintén kiemelen-
dő az Élhető város koncepcióterv 
keretében, a Május 1. út 24-28 és 
a Bláthy u. 9 forrásvíz elvezeté-
sének tervezése, a mentőállomás 
térburkolatának elkészítése. Köz-
benjárásomra és a lakók kérésére 
megtörtént a balesetveszélyes fák 
és a közvilágítást javító metszése, 
vágása több utcában, a Malom pa-
tak hídjainak deszkázása, javítása, 
pad kihelyezése a Kosztolányi és 
Bláthy utca között, kapaszkodó kor-
lát építése a Bláthy utcánál a lépcső 
mellé, az Oroszlányi út melletti te-
rület kaszálása, rendbetétele, parko-
ló aszfaltozás a Május1. út 38 előtt, 
zúzott köves útjavítás a Kincseskert 

óvodánál, hulladékgyűjtők cseréje 
körzetünkben, a Keszthelyi utcai 
játszótéren játékok javítása, Fényes 
–fürdőn transzformátor állomások 
felújítása. Nagy örömünkre egy régi 
probléma orvoslásaként megtör-
tént a közvilágítás helyreállítása a 
Bláthy és Kosztolányi utca között. 
A jövő évben folytatni kívánjuk a 
felújításokat, fejlesztéseket, és a 
körzetünkben lévő problémák meg-
oldását!  Köszönöm a polgármesteri 
hivatal, a Városgazda munkatársai-
nak, irodavezetőinek szakmai segít-
ségét, amellyel hozzájárultak képvi-
selői munkám sikeres elvégzéséhez. 
Köszönöm, hogy körzetem és a vá-
ros lakói megtiszteltek bizalmuk-
kal, megkerestek problémáikkal és 
elfogadták szakmai tanácsaimat. 
Hiszem, hogy közös munkával még 
többet tehetünk városunkért és kör-
zetünk fejlődéséért! Áldott, békés, 
szeretetben gazdag, boldog újesz-
tendőt kívánok mindenkinek! 

Robozné Schőnfeld Zsuzsanna-
4.vk.képviselője”

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

„Kertváros 2022. évi előrelépései  
Ezen év tavaszán összegyűjtött kert-
városi feladatokra is tekintettel az év 
végén az alábbiakat tudom rögzíteni:
1. Siker esetén száraz lábbal közle-
kedhetünk a Szilágyi Erzsébet utcá-
ban
A lehetőséget, a KEM Megye által 
meghirdetett „Élhetőbb települések” 
TOP pályázatra benyújtott – Szilágyi 
Erzsébet utcai csapadékvíz elvezetés 
koncepció terv pályázata jelentheti.
Támogatás esetén elkészülhet a konk-

rét csapadékvíz elvezetési terv, majd 
azt követően a megvalósításra is sor 
kerülhet.
A generális megoldás elérhető közel-
ségbe került!
Közbenső megoldásként -Szilágyi u 
77-79.  között elkészült az ingatlano-
kat is megvédő vízelvezetés  kialakí-
tása „K” szegéllyel, a város kivitele-
zésében. 
2. Csapadékvíz levezetési karbantar-
tások valósultak meg:
- Lóverseny u. zárt csatorna magas-
nyomású tisztítása a csapadékvíz el-
vezetés biztosítására
- Deák F. u. - Építők u. csapadékvíz 
sávnyelő felújítása
- Elvégzésre került a Baj-Tatai Hatá-
rárok 1-es út melletti fenntartása
3. Deák Ferenc és Székely Bertalan 
utcákban forgalomcsillapítás, közle-
kedésbiztonság javításának megvaló-
sítása:

4 db forgalomcsillapító sziget került 
megtervezésre, forgalomtechnikailag 
tekintve egészen a Baji útig, melyek 
külön - külön ütemezetten is megva-
lósíthatóak .
4. Deák Ferenc utcai házszámozás: 
A 18. számú háznál új utca névtábla 
került elhelyezésre, ami tisztázza a 
Deák Ferenc út 18/B, C, D, E tömb-
épületek megtalálhatóságát.
Meggondolandó a házszámozás meg-
változtatása is!
5. A Baji és Vértesszölősi úti ingatla-
noknál felszerelődtek az új házszámos
tól-ig  utcanév táblák.
 6.  Kertvárosban összesen 22 db köz-
világítási lámpatest felújítása, cseréje 
valósult meg.
- Bejelentések alapján, és helyszíni 
bejárások kapcsán közvilágítást javító 
metszéseket is folyamatosan kezelte 
a város.
7. Utak,  járdák: 

- Nyírfa u. karbantartása valósult meg.
- Építők parkjában a vízmű telephez 
vezető földút felújítását végeztük el
- Vértesszőlősi útnál zöld parkoló fel-
újítása, korlát kiépítése készült
- Új Kajakház és Ökoturisztikai Köz-
pont mellet járdaszakasz kiépítése va-
lósult meg.
- Fáklya utcai  burkolat szélesítésé-
nek megvalósítási előkészítése meg-
történt, a jövő évben megszűnhet a 
„kátyú” tenger!
8. Természetvédelem:
 - Építők parkja veszélyes fák kivágá-
sa a PumpTrack pálya környékén  vált 
szükségessé
- Tópart sétányon faültetés az Építők 
parkja környezetében realizálódott
- Balesetveszélyes fák metszése, ki-
vágása az erdős területeken jelentett 
feladatot.
- Fáklya úton természetvédelmi terü-
let őrzésére szolgáló új  példaértékű 

láthatósággal sorompó kihelyezése 
készült el.
9. Közösségi eszközök
- Építők parkja játszótéren trambulin 
javítását, pumpa pályánál megrongált 
eszközök cseréjét végezte el a Város-
gazda Kht.
- Ökoturisztikai Központ melletti 
kondipark eszközeinek karbantartása, 
gyalogló gép javítása vált szükségessé
- Pezsgőgyári játszótéren ellopott gumi 
esési tér pótlása, elkorhadt hintalábak 
cseréje, pad felújítása valósult meg.
10. Kertvárosi Posta: a városvezetés 
aktív és segíteni szándékozó köz-
re-működése mellett folytatódik az 
egyeztetés a Magyar Posta Zrt. illeté-
keseivel. A cél legyen működő postai 
szolgáltatás mindkét  ideiglenesen  
bezárt létesítmény által érintett terü-
leten!
     Horváthy Lóránt
 Kertváros képviselője”

5. számú választókerület: Horváthy Lóránt
önkormányzati képviselő, FIDESZ - KDNP

- hulladékgyűjtők, padok cseréje és 
kihelyezése több játszótéren és köz-
területen 
- szelektív hulladékgyűjtők rendsze-
res karbantartása, tisztítása, megron-
gált gyűjtőedények javítása 
- Befejeződött a TAC sporttelepén 
a TAC és a város, az MLSZ-től kö-
zösen megnyert projektje, melynek 
nyomán egy nagyméretű műfüves 
pálya készült el, bruttó 290 millió 
forintból. A kivitelezés tartalmazza 
a műfüves pályát, labdafogó hálót, 2 
db lelátót és egy 3x2 méteres LED 
eredményjelző táblát. A nagypálya 
mellett pedig átadtunk a meglévő 

élőfüves pálya mögött egy szin-
tén műfüves, kisebb méretű pályát, 
ugyancsak labdafogó hálóval és vi-
lágítással. Szeretném kiemelni, hogy 
ez óriási nagy eredmény, mivel az 
országban csak 8 helyen építhettek 
100%-os TAO támogatásból focipá-
lyákat, és ebből 7 helyszín Kelet- Ma-
gyarországon van. Köszönöm szépen 
a TAC elnöksége nevében Bencsik 
János országgyűlési képviselő segít-
séget ebben az ügyben is!
Alpolgármesterként számos megbe-
szélésen, ünnepségen, sportrendez-
vényen és egyeztetésen vettem részt 
a mögöttünk álló évben. A városüze-

meltetési és sport témájú döntések-
ben igyekeztem a tataiak jelzéseit, 
véleményeit figyelembe véve, tapasz-
talataim alapján a legjobb megoldá-
sokat támogatni. Gyakorlatilag Tata 
minden körzetéből kaptam az év fo-
lyamán telefonhívásokat, e-maileket 
és messenger üzeneteket, amelyeket 
mindig megválaszoltam és a hivatal 
felé is továbbítottam. 
Városi szinten:
-koordináltam az őszi lomtalanítást, a 
Tatai Városgazda Nonprofit Kft. illet-
ve az önkormányzat együttműködé-
sét összehangolva
-részt vállaltam az év legeredménye-

sebb tatai sportolóinak odaítélt elis-
merések átadásának megszervezésé-
ben 
-segítettem munkámmal az önkor-
mányzat és a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat közreműködésével meg-
valósuló, decemberben és januárban 
zajló ételosztást 
-már több, mint két éve veszek részt 
a tatai mentőállomás fejlesztésének 
munkájában, amiben 2022-ben sike-
rült egy komolyabb előrelépést elér-
nünk, letérköveztük az állomás előtti 
bejáratot, elvégeztük a kapu és a ga-
rázs ajtajainak automatizálását, va-
lamint egy speciális, égési sérülések 

ellátására szolgáló kötszercsomagot is 
beszereztünk a tatai mentősöknek, az 
önkormányzati támogatás mellett
-alpolgármesterként számos ese-
ményen vettem részt, nemzeti ün-
nepeinken, különböző városi meg-
emlékezéseken, kulturális- és sport 
eseményeken, fesztiválokon egyaránt.
Végezetül, ezúton is szeretném meg-
köszönni a Tatai Közös Önkormányza-
ti Hivatal munkatársainak egész éves 
munkáját, amivel minden kérdésben és 
témában támogattak. Nekik és minden 
tatainak, itt a Városkapu újság hasáb-
jain keresztül is egészséges, boldog új 
esztendőt kívánok!”



teresedés megújítása, az 1956-os 
kopjafa felújítása. Készül a terve 
az Újvilág utcai csapadékelvezetés 
koncepciónak és Ady Endre utca 
2-16 előtti tér zöldfelületi megújí-
tásának és elfogadásra került az 
egykori Csekeliget Söröző épüle-
tének megújítás terve is. Megvaló-
sult a Cseke-tó parti játszótéren a 
mászóvár korhadt elemeinek cse-
réje, a csúszda felújítása. A sétá-
nyon a padok is javításra kerültek. 
A Cseke-tó gátszivárgás vis maior 
helyzethez kapcsolódó védekezési 
munkák, beavatkozások lezárultak. 
Befejeződött a lokális probléma 
megoldása, a Kalló-malom melletti 
mederfal szigetelése, a fúga javítá-
sa, melyről videós tájékoztatást is 
adtam. A napokban üzembe helye-
zett nagyon fontos, régóta általam 

is szorgalmazott fejlesztés az Or-
szággyűlés téri intelligens zebra.
A körzetben történt nagyobb vo-
lumenű fejlesztések és beruházá-
sok: Tovább folytatódott a Német 
Nemzetiségi Múzeum felújítása. 
A Vaszary Iskola épületszárnyának 
tetőzete, az ebédlője, a tornater-
me teljesen megújult, a város más 
iskoláiban ideiglenes elhelyezett 
osztályok a napokban költöznek 
vissza. A Malomkert-Angolkert 
projekt keretében a Jenő-malom 
belső terei, külső homlokzata már 
teljesen elkészültek, a malomkerék 
szerkezetének és a külső zöldte-
rületi, vízkormányzási eszközök, 
műtárgyak kialakítása zajlik épp. 
Több ezer cserje és évelő kerül 
majd az ösvények mellé, szervesen 
hozzákapcsolva a malom környe-

zetét az Angolkerthez. Szintén lát-
ványos szakaszába érkezett az egy-
kori Tisztiklub épületéhez köthető 
beruházás is. Itt fog helyet kapni a 
modern Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár és a Magyary Zoltánról 
elnevezett tudásközpont (kávézó, 
coworking tér). 
2022 karácsonyához közeledve 
meg kell említeni a körzet kultu-
rális értékeinek gyarapodását is. 
Két emléktábla került elhelyezésre 
Tóvárosban. Az egyik az Agostyá-
ni utca 16. szám alatt Dr. Mecseky 
László gyermekgyógyász főorvos-
nak, a másik az Ady Endre út 9. 
épület Alkotmány utca felé néző 
homlokzatán, Fellner Jakab építő-
mesternek állít emléket. Megújult 
gróf Esterházy Ferenc nyughe-
lyének fedele is a Szent Kereszt 

templom kriptájában, melyet ma-
gam is támogattam. Az Esterházy 
Ferenc Baráti Körnek köszönöm 
az aktív közreműködést, hogy ez 
megvalósulhatott. Örömteli, hogy 
megalakult idén a „Henry Milne” 
Angol-Magyar Lovastörténelmi 
Egyesület, - itt is köszönöm az ala-
pító tagok sorába a felkérést - mely 
nemcsak a tatai lovashagyományok 
megőrzését, hanem a hozzá tartozó 
épületek, családok, mesteremberek 
életének és az egész, akkori kultu-
rális közeg kutatását is a zászlajára 
tűzte. Példaértékű kezdeményezés 
volt a teremtésnapi lomb és sze-
métgyűjtési akció a Szent Imre 
Plébánia szervezésében, vagy a 
szintén általam is támogatott Cse-
ke-tó köszöntő ünnep. Egyedülál-
ló az is, hogy Tata az ország első 

olyan települése lett, melynek 
két Év Fája címe is van (2014 és 
2022). Köszönet minden tatainak, 
aki az Angolkert különleges, fekvő 
platánját a győzelemhez juttatta. 
Ezzel párhuzamosan a Tükör-for-
rásnál is a platánok is megifjításra 
kerültek. 
Figyeljünk egymásra, segítsük 
egymást, s óvjuk-fejlesszük a vá-
rosrész értékeit az Esterházy örök-
séghez méltó módon, hogy meg-
őrizzük utódainknak és szeretettel 
mutathassuk be a Tatára látogatók-
nak. Köszönöm észrevételeiket és 
kérem támogatásukat, várom építő 
javaslataikat 2023-ban is a kép-
viselői munkámhoz! Boldog, új 
2023-as esztendőt kívánok a város 
és Tata 06-os egyéni választókerü-
let minden polgárának!”
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„Mindenek előtt szeretnék minden 
kedves Tatai Polgárnak nyugodt, 
felhőtlen, családjával békében, 
egészségben és szeretetben eltölt-
hető új évet kívánni. Az elmúlt évi 
képviselői munkámról szóló be-
számolómat 2 részre bontottam: 
Van olyan tevékenységem, ami az 
egész várost érinti. Ezek közül az 
egyik legfontosabb a Fényes I-es 
kút újbóli üzembe helyezésének 
terve kapcsán kialakult helyzet. El-
jártam az előzetes vizsgálati eljárás 
során is ez ügyben, majd miután a 
Vízügyi Hatóság a Tata-Komárom 
ivóvíz távvezeték építéséhez vízjo-

gi létesítési engedélyt adott, a Győri 
Törvényszéken keresettel éltem az-
zal, hogy a Vízügyi Hatóság vízjogi 
létesítési engedélyét helyezzék ha-
tályon kívül, és a vízjogi létesítést 
tiltsák meg. A jogsérelem alapjául 
szolgáló szakmai anyagot Petrássy 
Miklós bácsi segített összeállíta-
ni, akinek támogatásáért ez úton is 
köszönetet mondok. A Győri Tör-
vényszék – komoly illeték fizetési 
kötelezettség mellett -keresetemet 
elutasította, mondván: „a felperes 
jogának, vagy jogos érdekének 
közvetlen sérelme nem állapítható 
meg.” „Önkormányzati képviselő-
ként felperes (én) nem jogosult 
általános környezetvédelmi és 
természetvédelmi érdekek képvi-
seletére, tatai lakosként közvetet-
ten ugyan érintheti a felszín alatti 
vizek mennyiségi és minőségi 
csökkenése, de ebből kifejezetten 
felperesre nézve hátrány nem szár-
mazik.” Mondta ezt az a bíró, aki 
pontosan tudta, hogy az eljárásban 
nem vizsgálták a vízkiemelés kör-
nyezeti hatásait sem. És ezt hívják 

ma jogállamnak. Kiemelném a 
július 31-i NÉPSZAVAZÁS-t is, 
melynek kezdeményezője voltam, 
és - úgy gondolom -, minden szá-
momra lehetségessé vált eszközzel 
segítettem: többek között megpró-
báltam elérni, hogy szeptemberben 
legyen, de a polgármester úr nem 
támogatott.  Mindenkinek hálás 
köszönetem, aki vette a fáradsá-
got, és részt vett a nyár közepén, 
a nyaralási időszak csúcspontján 
megrendezett szavazáson annak 
érdekében, hogy a város jelen-
legi vezetésével tudassa, mi az 
álláspontja az Öreg Tó védelmé-
ről, ökoszisztémájáról, a szálloda 
megépítéséről. Elismerésem, tisz-
teletem minden tóvédőnek, - kü-
lönös tekintettel a STOP Avalon 
Tata tagjainak és aktivistáinak, a 
fantasztikus, önfeláldozó, önzet-
len munkájukért. Ne feledje senki: 
2019-ben a polgármesterre össze-
sen 5.010-en szavaztak. Most, az 
Öreg-tó védelmére közel 8.000-en. 
Megemlítem azt is, hogy továbbra 
is folyamatban van, és dolgozok, 

a Cifra Malmunk érdekes tulaj-
donosi helyzete miatt tett büntető 
feljelentésemen. Ebben az ügyben 
felbukkant egy offshore cég, és az 
egyik főszereplő az AVALON-ból 
jól ismert Tóth Róbert. Ha már a 
feljelentéseknél tartunk, képvi-
selőként megéltem, hogy engem is 
bepereltek: Az AVALON-os Tóth 
Róbert és társai személyiségi joga-
ik megsértése miatt több százezer 
Ft kártérítést követeltek tőlem, hi-
ába. A körzetemet érintő munkáim 
közül – a teljesség igénye nélkül - 
kiemelném, hogy továbbra is foly-
tattam a minden páros héten hétfőn 
este tartott telefonos fogadóórákat. 
Ezt még akkor kezdtem el, amikor 
a pandémia miatt nem volt taná-
csos a személyes találkozás. Most 
szeptemberben arra gondoltam, 
hogy a pandémia elmúltával ezt 
megszüntetem, de mivel a polgá-
rok továbbra is hívtak, megtisz-
teltek bizalmukkal, ezért ezt foly-
tattam. A Bacsó Béla úti lakótelep 
közműhálózatainak - csapadék, 
szennyvíz, áram – elavultságából 

adódó hibáival sajnos többször 
kellett foglalkoznunk – egyelő-
re eredménytelenül. A Temesvári 
utca útburkolatának állapota is 
sok kívánni valót hagy maga után. 
Ezen problémák megoldása érde-
kében sok tennivaló van a beru-
házásokra szánt források és azok 
rangsorának helyes meghatározása 
terén. A Zrínyi utca lakóinak életét 
a hódok keserítették meg. Sajnos 
betörtek a kertekbe és kirágták a 
gyümölcsfákat. Mivel egyébként 
egy kedves, védett állatról van szó, 
nehéz ellenük a kerteket megvé-
deni. Köszönöm Lengyel Zsolt 
képviselő társamnak, hogy vil-
lanypásztor felszerelésével segített 
megoldani az utca lakóinak prob-
lémáját. Továbbra is támogatom 
meleg ruhával és élelemmel - nem 
csak - a körzetemben élő, rászoru-
ló családokat. Ezúton is köszönöm 
megtisztelő bizalmukat, a hozzám 
eljuttatott észrevételeiket. Bízom 
abban, hogy ez az év mindannyi-
unk számára sikeresebb lesz. Tisz-
teletem minden Tatai Polgárnak.”

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 
2022-ben?
A 8. választási körzetet, közismert 
nevén Újhegyet és Agostyánt képvi-
selem. Köszönöm mindazok segít-
ségét, akik véleményükkel, a gon-
dok jelzésével, a helyi közösségért 
végzett szolgálataikkal támogatták 
munkámat, és a közösség erősödé-
sét. 
Azon dolgozunk, hogy a két tele-
pülésrész lakói több szolgáltatást, 
szabadidős programot találhassanak 
helyben. Erősödjön a helyi közös-
ség, és annak összetartó kötelékei. 
Jelentős feladat a dűlőutas környe-
zetet - teherbíró képességünkkel 
arányosan - élhetőbbé fejleszteni 
megőrizve a terület természeti szép-

ségeit, sajátos hangulatát. 
Hol tartunk fejlesztéseinkkel?
Csapadékvíz elvezetés: 
Az egyre szélsőségesebb időjárás, a 
száraz időszakokba ékelődött özön-
vízszerű esőzések miatt fokozott 
figyelmet érdemel a feladat. Idén 
elvégeztük az Árendás patak me-
derkotrását, tisztítását a falu teljes 
hosszában. A Szabadság utcában az 
új betonelemes árok a záporesőkben 
is sikeresen vizsgázott. Felújítottuk 
a Béke utcai árok zárt és nyitott sza-
kaszát. 
Jelenleg is építik az Újhegyi csa-
padékvíz elvezetését a Gesztenye 
fasorban. Ha elkészül, Újhegyen is 
észlelhetjük majd az esővíz gyors 
lefolyását. 
A Nádas utcában az új bölcsődével 
szemközti „esőkert” létesítésére si-
került forrást szereznünk, a tervek 
elkészültek. Mintául szolgál majd, 
bemutatja, hogyan lehet a csapa-
dékvizet megőrizve, természetes 
módon hasznosítva biztosítani az 
elvezetést. 
Útkarbantartás:
A rengeteg dűlőút rendszeres kar-
bantartása komoly feladat. Idén si-
került kőzúzalék terítéssel, egyenge-
téssel és tömörítéssel a szokásosnál 

komolyabb javítást végeznünk. A 
szükséges helyekre ezután apróbb 
szemű köveket kell terítenünk. 
A Nádas utcában a bölcsőde vona-
láig terjedő szilárd burkolat tervei 
elkészültek, kivitelezőt is sikerült 
választanunk. 
Ivóvízhálózat:
Elkészültek a Hársfa utca, Szőlősor 
utca ivóvízhálózatának tervei, jelen-
leg az engedélyeztetése zajlik. 
Közvilágítás: 
Megvizsgáltuk, mely keresztező-
désekben szükséges erősebb fény. 
Teljes kiépítéssel, vagy lámpa fel-
szereléssel, vagy erősebb égővel 
sikerült a láthatóságon javítani. 
Így vált fényesebbé a Barcsay utca 
Agostyáni út kereszteződése, a 
Zsellér utca Barcsay utca kereszte-
ződése, a Nagy Lajos utca Akácfa 
utca kereszteződése. 
Új bölcsőde: 
Szeptemberben használatba vettük 
a Nádas utcában épült 36 férőhe-
lyes gyönyörű bölcsődét, mely 
különleges nevelési, fejlesztési 
feladatokra is képes az ott szol-
gáló szakembereknek és az épület 
adottságainak köszönhetően. A 
hely otthont adhat az újhegyi kö-
zösségi eseményeknek is. 

Óvoda: 
Agostyánban a Bergengócia Óvo-
da, mint a Geszti Óvoda tagintéz-
ménye új külső térburkolattal, a 
melléképület felújításával, és belső 
alakítással szépült. 
Játszóterek: 
A Kossuth utcai, a Lázár Vilmos 
utcai és a Nagy Lajos utcai játszó-
terek is csinosodtak, új játszóele-
mekkel bővültek. 
Közösségi eseményeink: 
A közösségi tudatot és a helyi 
azonosságtudatot erősítő pályáza-
tunknak is köszönhetően nagy len-
dületet kapott Agostyán közösségi 
élete, amit hálásan köszönök a fa-
lujukért dolgozó agostyániaknak. 
Az eseményeket a teljesség igénye 
nélkül sorolom: a tavaszi családi 
nap, a falu virágosítása, borisme-
reti kurzus, szüreti fesztivál, Szent 
Ágoston napi búcsú, Gombafeszti-
vál, Egressy Kórus adventi előadá-
sa, kiállítások, megemlékezések a 
közösségi házban. Dalkör alakult, 
és az aktív falubéliek egyesületet 
alapítottak. A pályázati szakasz 
idén zárul, célját várakozáson felül 
teljesítette. 
Szent Orbán napján az Újhegy ha-
tárában díszelgő szobrocskánál kö-

vetve őseink hagyományát idén is 
ünnepeltünk. Jövőre már biztosan 
teljessé tehetjük ünnepségünket 
borversennyel, borkóstolóval, és 
bográcsos, nótás, táncos vigalom-
mal az új bölcsődében. 
Humán Ügyrendi Bizottságban 
végzett munka: 
Elnökként megköszönöm a bizott-
ság képviselő tagjainak és külsős 
tagjainak a közös munkát, a segí-
tőkészséget, a rendes és rendkívüli 
üléseken a fegyelmezett részvételt. 
A Tatai Rend-ház Kft. Felügyelő 
Bizottságában végzett munka: 
Büszke vagyok arra, hogy egy 
olyan szervezet felügyelő bizott-
ságában végezhetek elnöki szol-
gálatot, amelynek gondozásában 
magas színvonalú képzés folyik az 
intézmény falait újra megtöltve a 
piaristák és az Esterházyak szelle-
miségével. 
Tata Város Diákönkormányzata 
(TAVIDÖK) segítése:
A diákoknak segítek megérteni, 
megérezni, hogy a közösségveze-
tés gyönyörű szolgálat. Nekik is 
köszönöm a közös munkát. 

Varga András
önkormányzati képviselő”
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„Nem szokványos év volt 2022 
sem, elszabadultak az árak! Az 
infláció olyan, mint a láz, a gazda-
ságban jelzi, ha baj van. Ha nagy 
a baj, mint most, az fokozott fele-
lősséget ró a döntéshozókra. Erő-
síteni kell a közös gondolkozást, 
az együttműködést! 
Az ellenzéknek persze korláto-
zottak a lehetőségei. Nem mi vé-
gezzük a döntés-előkészítést, de 
igyekeztünk nyitottak, konstruk-
tívak lenni! Éltünk a rendkívüli 
ülés kezdeményezésével, a bi-
zottsági vitában többször kértük a 
javaslatok átgondolását vagy nem 
szavazatunkkal jeleztük, hogy 
elhibázottnak tartjuk az adott 

döntést. Nincs lehetőség minden 
témát felsorolni, de érdemes a 
legfontosabbakat kiemelni!
Nem támogattuk a költségvetés 
elfogadását, mert a túltervezett 
bevételek miatt beütemezett fel-
adatok maradnak el, ráadásul nem 
testületi döntés alapján. E miatt 
nem támogattuk azt sem, hogy 
további felhatalmazást adjunk a 
polgármesternek az előirányzatok 
közötti átcsoportosításra, mert így 
még kevésbé követhető, hogy mi, 
miért történik! 
Február végén rendkívüli ülést 
kezdeményeztünk az Ukraj-
nát ért orosz támadás miatt. Az 
Európa Díj kötelez bennünket! 
Tettekkel is bizonyítanunk kell, 
hogy elkötelezettek vagyunk a 
béke ügyéért, a párbeszédért, az 
együttműködésért! Javasoltuk, 
hogy határozatban ítéljük el az 
orosz agressziót, kezdeményez-
tük, hogy mi, Európa díjas váro-
sok közösen szólítsuk fel az orosz 
elnököt, az ukrán településeket 
érő terrortámadások azonnali fel-

függesztésére. Kistérségi szinten 
pedig folyamatos segélyakcióval 
támogassuk a kárpátaljai Király-
háza – Naszály testvértelepülése 
- lakosságát. A kormány állás-
pontjánál határozottabb állásfog-
lalás, persze nem kapott többségi 
támogatást. A kárpátaljai magyar-
ság megsegítése ügyében ugyan 
egyetértésre jutottunk, de ezzel is 
adósok vagyunk még!
Gazdasági ügyeink kapcsán fel-
hívtuk a figyelmet halászati kft-
énk gazdálkodását érintő prob-
lémákra, cégünk kiszolgáltatott 
helyzetére. Nem támogattuk, 
hogy egy lakáscsere kapcsán kilá-
tástalan ingatlanfejlesztési ügybe 
keveredjünk a Bajcsy-Zsilinszky 
utcában. De nem támogattuk a 
Réti-tó oly módon történő bérbe-
adását sem, hogy hiányoznak a 
kellő garanciák a megújult terület 
környezeti értékeinek megőrzésé-
re.
A közös gondolkozásnak azért 
van a pozitív hozadéka is! Még 
akkor is, ha minden kérdésben 

nem sikerült egységes álláspontra 
jutni! Javaslatuk alapján szerez-
tük meg a Réti-tó halászati jo-
gát. Egyetértés született abban is, 
hogy a Tata-Komárom vízvezeték 
építési projektjéből maradjon ki a 
fényes-kút bekötése projektrész. 
Kezdeményeztük, hogy erről szü-
lessen hivatalos kormánydöntés 
is, de erre még várni kell! Mint, 
ahogy arra is, hogy a Dunántú-
li-karsztvidék kezelésének terve-
zésében érdemi együttműködés 
jöjjön létre a vízügyi szervekkel.
A legjelentősebb rendeletalkotási 
feladat idén az új településszer-
kezeti terv és a helyi építési 
szabályzat megalkotása volt. A 
többkörös egyeztetés alapján si-
került többségben egyezségre 
jutni, így többek között a nép-
szavazással érintett kérdésekben, 
Újhegy övezeti besorolásában, 
Neugebirg közlekedési kapcsola-
taiban. Maradtak nyitott kérdések 
is, például a „Tata Szíve” pályá-
zattal összefüggésben a Váralja 
utca és környéke forgalmának 

kiváltása vagy a szőlőhegyi ker-
tes, valamint az Újhegy átalakuló 
területeit érintő, az előkertek ki-
alakítására vonatkozó felesleges 
szigorítás.
Halaszthatatlan volt a helyi kö-
zösségi közlekedés egekbe szökő 
anyagi terheinek mérséklése. 
Az új menetrend – reményeink 
szerint - a szolgáltatás minősé-
gi javítása mellett a költségeket 
is csökkenti. Ez akkor is kedve-
ző lehet, ha egy alacsonyabb, az 
inflációs nyomást csökkentő mér-
tékű jegyáremelésben már nem 
sikerült közös álláspontra jutni. 
Ez igaz a szociális otthonunk sze-
mélyi térítési díjaira is!
Nem kisebb kihívás a jövőévi 
költségvetés összeállítása sem! 
Becslésünk szerint – főképp az 
energiaköltségek kiszámíthatat-
lansága miatt – mintegy 2,5 Mrd 
Ft hiányzik a biztonságos, kiszá-
mítható gazdálkodáshoz. Ezért 
mindannyiunk érdeke, hogy a 
tervezés során is fontos szerephez 
jusson a közös gondolkodás!”

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

„A tavalyi évhez hasonlóan min-
dent megtettem és teszek azért, 
hogy Tata továbbra is élhető város 
maradjon. A város lakóinak meg-
élhetése biztosított legyen, boldo-
guljanak. Fontos az is, hogy kis 
városunk valamennyi polgára sza-
bad idejében is találjon színvonalas 
helyeket és programokat
A Tata városában történt beruházá-
sokat és fejlesztéseket nem fogom 
politikai haszonszerzés céljából 
úgy beállítani, hogy ez nélkülem 
nem jöhetett volna létre.
Ha csak azt néznénk, hogy mennyi 
minden került átadásra idén (uniós 
forrásból az Újhegyi bölcsőde, Kő-

faragó ház, Iskolai és Óvodai főző 
konyhák, Inkubátorház, nem váro-
si beruházásként a Vaszary János 
Általános Iskola felújítása) vagy, 
hogy elkezdődtek az újhegyi csa-
padékvíz elvezetési munkálatok, a 
volt HEMO épületének átalakítása, 
felújítása mondhatnánk, fejlődik a 
város. De ha azt is nézzük a tatai 
igényeknek megfelelően fejlődik-e 
a város, az történik-e, amit a helyi-
ek akarnak, akkor már más a kép: 
az Avalon-beruházása, a karsztvíz 
elszállítása, a Kálvária domb elcsú-
fítása azt mutatja, a helyi Fideszes 
többség nem a város jövőjét tartja a 
legfontosabbnak
Tata gyermekbarát város, ezért tet-
tem javaslatot a Kőkúti Általános 
Iskola bejárat előtti területének át-
alakítására.  Itt játszótérrel egybe-
kötött szabadidős park kialakítását 
kezdeményeztem. Tettem mindezt 
azért, mert véleményem szerint ez 
a beruházás az itt tanuló több, mint 
600 gyermek javát szolgálná váro-
sunkban. 
2015-ben uniós pénzből azzal a 

céllal újították meg a Réti tavaknál 
lévő Nyolcas tavat és környezetét, 
hogy az itt élő vízimadaraknak és 
a vízhez kötött élővilágnak legyen 
életterük. Ezzel lehetőséget bizto-
sítanánk a természetnek, hogy visz-
szahódítsa a területet. Mivel ezzel 
a céllal egyenesen szembe ment az 
az előterjesztés, amely ennek bérbe 
adásáról szólt, határozottan eluta-
sítottam. Így tettem az Öreg-tó és 
környezetével kapcsolatos város-
fejlesztési megállapodásokkal is.
Támogattam viszont minden olyan 
javaslatot, amelyek a természet és 
műemlékek védelmében és a város 
zöldfelületének növelése érdeké-
ben születtek.
Tata a vizei nélkül olyan lenne, 
mint a templom, torony nélkül. 
Ezért meg kell tenni mindent annak 
érdekében, hogy a meglévő karszt-
víz készlet ne sérüljön. 
HÉSZ és a Településképi rendelet 
előkészítésénél olyan javaslatokat 
tettünk, ellenzéki képviselő tár-
saimmal, amelyet, a szabályzatot 
elő készítők figyelembe vettek. Az 

eredeti tervtől eltérően pl Újhegyi 
dűlök tervezett 3 %-os beépítése 
helyett 10% -os arányt javasoltunk. 
Figyelembe vették Agostyán- Sző-
lőhegy úthálózatának kialakítására 
tett észrevételeinket, de sajnálatos, 
hogy a tatai Népszavazással érin-
tett ponthoz a polgármesteri ígéret 
ellenére hozzányúltak.
Támogattam és támogatni is fogom 
a jövőben a helyi történelmi és kul-
turális hagyományok megőrzését, 
fejlesztését szolgáló beruházásokat 
és rendezvényeket 
A Városban a közlekedési és par-
kolási gondok megoldása érdeké-
ben több javaslatot tettem. Pl. az 
időzónás parkolások gyakoribb 
ellenőrzését, az illegális parkoló- 
foglalások felszámolását /pl. bol-
tok előtt / kértem.
Nem tudtam egyetérteni olyan elő-
terjesztésekkel, amelyek a legsze-
gényebb emberek anyagi lehetősé-
geit érintették az Orbán-kormány 
elhibázott gazdasági lépései miatt.
A Humán bizottság ülésein minden 
olyan előterjesztést támogattam, 

amelyek az emberek életminősé-
gének és egészségi körülményei-
nek javítását szolgálták. Rászorult-
ság alapján egyhangú döntésekkel 
juttattunk családokat önkormány-
zati bérlakásokhoz.
Elértük azt, hogy a város mind a 10 
felnőtt háziorvosi körzetében 2023 
február 1-től állandó praxisjoggal 
rendelkező orvosok látják el a be-
tegeket.
A városüzemeltetéssel kapcsolatos, 
lakosság által hozzám beküldött 
észrevételeket a Városüzemelte-
tési Iroda és a Városgazda Kft. 
vezetőivel közösen sikerült meg-
oldani.
Részt vettem a városi megem-
lékezéseken és a Polgármesteri 
Hivatal által szervezett rendezvé-
nyeken, testvérvárosi kapcsola-
tok ápolásában.
Zárszóként a jövőben is a kép-
viselői eskümnek megfelelően 
tisztségemből eredő feladataimat 
Tata Város fejlődésének előmoz-
dítása érdekében továbbra is lel-
kiismeretesen teljesítem.”

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

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

„Tisztelt Tataiak!
Év elején a Tata – Komárom 
ivóvíz vezetékkel kapcsolatban 
képviselőtársaimmal, módosító 
indítványt nyújtottam be, hogy 
az országos vízügyi főigazga-
tóság bővítse a szakmai együtt-
működést az önkormányzattal 
és minden olyan feladat beke-

rüljön, hogy hogyan áll a mun-
kafolyamat. Másik részben a 
beruházással kapcsolatban a mi-
niszterelnökséget vezető minisz-
ter vizsgálja meg a beruházást, 
fontolja meg, hogy ne épüljön 
meg a vezeték, a Fényes egyeskút 
ne kerüljön bekötésre.
Képviselő csoportunkban prio-
ritást élvez, hiszen évtizedek óta 
probléma a városban a felszíni 
csapadékvíz elvezetése. Nagy 
öröm számomra, hogy korábban 
már elkészült a kertvárosi csapa-
dékgyűjtő, jelenleg a gesztenye-
fasorban folyik a munkálat az 
előrelépés érdekében. A projekt 
célja, egy megfelelő biztonságot 
nyújtó csapadékvíz elvezetési 
rendszer kialakítása az érintett 

utcákban, amely vízkárok kiala-
kulása nélkül képes elvezetni a 
befogadóba az egyszerre lehulló 
nagy mennyiségű csapadékot is.
A novemberi testületi ülésre, a te-
lepüléskép védelméről szóló helyi 
építési szabályzattal kapcsolat-
ban képviselőtársaimmal, önálló 
indítványt nyújtottam be, hogy 
legyen folyamatos párbeszéd, 
hiszen az viszi előre az ügyeket. 
A sajátos szabályokat, kormány-
rendelet írja elő azt, hogy milyen 
módon kell elfogadni. A képvi-
selő testület, a főépítész kezde-
ményezésére ad egy módosító 
javaslatot, ezt a testület kiviszi 
társadalmi vitára és eldönti, hogy 
mit tesz bele. Ez után a szakha-
tósági egyeztetés követi, majd az 

állami főépítész jóváhagyja és 
lehet életbe léptetni. A rendelet-
tel az volt a probléma, hogy volt 
néhány szabályzási elem, amivel 
nem értettünk egyet. Úgy ment ki 
a társadalmi vitára, hogy a kép-
viselő testület nem foglalt elő-
zetesen állást, maradtak nyitott 
kérdések. Két területet érintett: 
a kertművelési területeket és Új-
hegy átalakuló részét. 
A szabályzás, olyan városképileg 
nem indokolható előírást tartal-
maz, hogy a leendő építtetőket, 
arra kötelezi, hogy egy részt 
hagyjanak előkertnek, amelyet 
háromszintes növényzettel kell 
kialakítani. Ez alapján a jelenleg 
kialakult használatok mellett, folt 
szerűen jelenik meg a zöldfelület 

előírás változások.  Javasoltuk, 
hogy ezt vegyük ki a rendeletből, 
más mértékben történjen meg a 
szabályzás.
A közlekedéssel és a parkolással 
kapcsolatban mindannyian ta-
pasztaljuk, hogy túlterhelt a vá-
ros, egyre nehezebb a közlekedés 
és a parkolás. Nagy szükség van 
új parkolók létesítésére, a jelen-
legi parkolásirendszer átgondo-
lására. Támogatom a közösségi 
közlekedést, a bicikliutak hasz-
nálatát. Képviselőtársaimmal a 
jövőben ezekkel kapcsolatban is 
keressük a megoldást. 
Minden tatai lakosnak kellemes 
ünnepeket és egészségben, sike-
rekben gazdag új esztendőt kívá-
nok!”
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2022. decemberének közepén ke-
rült sor Tata első intelligens zeb-
rájának átadására. A gyalogosok 
biztonságos áthaladását segítő át-
kelő a Kapucinus templomot köti 
össze az Országgyűlés térrel.
Az intelligens zebra fényjelzé-
sekkel figyelmezteti az autósokat 
arra, hogy egy gyalogos át akar 
kelni, ezzel jelentősen növeli az 
áthaladó biztonságát és csökken-
ti az autós figyelmetlenségéből 
eredő esetleges balesetveszélyes 
helyzet kialakulásának esélyét. 

Nagy Tamás, a kivitelezésért fe-
lelős 4iG Nyrt. projektvezetője 
elmondta: - Ez a megoldás az in-
formatika eszközeinek felhasz-
nálásával teszi biztonságosabbá 
a gyalogosközlekedést. Az a ta-
pasztalatunk, hogy azokon a hely-
színeken, ahol eddig már telepí-
tésre került a rendszer, azóta nem 
volt egyetlen baleset sem, de fon-
tos felhívni a figyelmet arra, hogy 
az intelligens zebra nem ment fel 
senkit a KRESZ szabályainak be-
tartása alól.

A helyszínen a fényjelzést a szem-
magassághoz közel elhelyezett, 
fókuszált és a külső fényviszo-
nyokhoz igazodó fényerőjű bo-
rostyánsárga villogó biztosítja, 
amely alkalmas a figyelem felkel-
tésére, fokozására. A villogó fény-
jelzés mellett a rendszer képes 
arra is, hogy lézerrel megvilágítja 
az átkelő gyalogos lábát, ezzel éj-
szakai esős időszakban az erősen 
csökkent fényviszonyok mellett 
kiegészítő információval is szol-
gál a gyalogos helyzetéről.
Hazánkban már több, mint 50 in-
telligens zebra működik, amelye-
ken többmillió átkelés lezajlott, 
ezekről a rendszer statisztikát 
vezet. A beérkezett adatok, in-
formációk fontosak a fejlesztők 
számára, hiszen fel tudják őket 
használni a jövő fejlesztéseihez. 
Boglári Zoltán, a körzet önkor-
mányzati képviselője, a Pénzügyi, 

Környezetvédelmi és Városfej-
lesztési Bizottság elnöke az intel-
ligens zebra helyszínválasztásáról 
elmondta: - A mérések azt igazol-
ják, hogy 2022-re a Május 1. út 
forgalma visszaállt a járvány előt-
ti szintre, sőt, jelenleg meg is ha-
ladja azt, tehát nagyon intenzív a 
városnak ezen a részén a közleke-
dés. Ez a gyalogátkelőhely ráadá-
sul a két iskola és a templom miatt 
még forgalmasabb, ezért van nagy 
jelentősége ennek a fejlesztésnek. 
A rendszer képes hálózati betáp-
lálásról és napelemről történő 
energiaellátásra is, illetve a szü-
netmentes működés érdekében 
rendelkezik saját akkumuláto-
rokkal. Figyelembe véve mind 
a hatékony energiafelhasználási 
lehetőségeket, mind pedig a mű-
emlékvédelemi szempontokat is, 
a tatai rendszer vegyes betáplálás-
sal került kialakításra: a templom 

előtt hálózati betáplálással a villa-
nyoszlopról, míg a középsziget-
nél és a másik oldalon, ahol nem 
zavarja a látképet, napelemmel. 
Purgel Zoltán alpolgármester a 
kivitelezéssel kapcsolatban úgy 
nyilatkozott, az önkormányzat 
idei költségvetésében 3 millió fo-
rint állt rendelkezésre már meglé-
vő gyalogátkelőhely fejlesztésére. 
Az intelligens zebra telepítésének 
6 millió forintos költsége ebből, 
valamint két cég, a Széles út Hun-
gária Kft. és egy, a neve elhallga-
tását kérő vállalkozás felajánlásá-
ból tevődött össze. 
Az intelligens zebra nagy előnye, 
hogy csak akkor jelez az autós-
nak, ha valóban van átkelni szán-
dékozó gyalogos, így nem fordul-
hat elő az, hogy a rendszeresen 
arra felé autózók hozzászoknak a 
villogó fényhez és így az elveszíti 
figyelemfelhívó hatását.

Év végén adták át városunk első intelligens zebráját

Emlékképek 2022-ből
Fellner Emlékév - 2022

Nagy Sportágválasztó

Tata Város kitüntetettjei az elmúlt esztendőben A város ösztöndíakkal segítette a tehetséges 
tatai diákokat

Tavaly sem volt hiány sporteseményekben

Újabb fejlesztések indultak el városunkban

Megyénkben elsőként nyerte el Tata a települési Hild-díjat

Tatai Sokadalom

35 éves Tata és Gerlingen 
testvérvárosi kapcsolata

Megkezdte működését Tata leg-
újabb bölcsődéje Újhegyben

Tatai Vadlúdsokadalom

Tatai Patara

Víz, Zene, Virág Fesztivál

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszön-
tötte Kórósi Gábornét Michl József polgármester 
2022. december 19-én.
Kórósi Gáborné Barabásszegen született, pedagó-
gus végzettségét Pápán szerezte, ahol a férjét is 
megismerte. Pályakezdő tanítónőként először Zá-
kányban dolgozott, majd Kocsra költöztek 1954-
ben, s ott kezdtek el tanítani. 54 évig éltek házas-
ságban, 3 lányuk született, Edit néninek mára 4 
unokája és 2 dédunokája van.
Edit néni szívesen emlékszik vissza a pedagógus 

pályán töltött évtizedeire, hiszen nagyon szerette 
és ma is szereti a gyerekeket, így akár egy 47 fős 
osztályban is szívesen tanított, elsősorban 3. és 
4. osztályos kisdiákokat. Mostanában ugyan már 
kevésbé mozgalmasak a mindennapjai, de nagyon 
szeret például rejtvényt fejteni és a televízióban 
főzőműsorokat nézni, emellett szívesen segít is a 
főzésben otthon. Ahogyan fogalmazott, nagyon 
gyorsan elszaladt az elmúlt 90 év, de a család min-
dig örömet hozott az életébe és ez még most is így 
van.

Boldog születésnapot!
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2022. december 4-én, azaz má-
sodik Advent alkalmából ünnepi 
műsorral szerepelt az agostyáni 
Szent Ágoston Templomban a te-
lepülés óvodája és a Tatai Egressy 
Kamarakórus. 
A kórus 2022-ben ünnepelte 
fennállásának 60. évfordulóját és 
a kamarakórus is idén ünnepelte 
30. éves évfordulóját. Ezúton is 
gratulálunk nekik.
A köszöntéseket követően az 
óvodások kezdték meg műso-
rukat Sahinné Herczegh Edina 
megbízott tagintézmény vezető 

vezetésével. Mindenki nagyon 
örült, hogy az óvoda, az ovisok 
ismét a templomunkban szerepel-
nek. Hiszen a fiatalság mindig új 
színt hoz az életbe. Mindenki iz-
gatottan várta az előadást, nagyon 
ügyesek voltak mindannyian. 
Köszönjük felkészítő pedagógu-
sainknak és a szülőknek is, hogy 
vasárnap idejüket, energiájukat 
áldozták az ünnepi együttlétre, 
várakozásra, készülődésre. 
Az óvoda előadása után követ-
kezett az Egressy Kamarakó-
rus ünnepi koncertje Robozné 

Schőnfeld Zsuzsanna karnagy 
vezetésével. Talán lassan hagyo-
mányként is lehet említeni, hogy 
a karácsonyi várakozási idő-
szakban egyházi dallamok csen-
dülnek fel templomunkban. Ez 
örömmel és melegséggel tölti el 
hívek szívét. 
A misét Kovács Csaba Albert 
plébános úr celebrálta szintén ün-
nepi hangulatban. Köszöntötte a 
jelenlévő „vendégeket” és meg-
köszönte mindenkinek a már-már 
hagyományosnak mondható sze-
repléseket majd az ünnepi szer-
tartást tartott.
A kórus nem csak az ünnepi szent-
mise előtt, hanem a mise alatt is 
több esetben énekelt, jó volt hal-
lani, ott lenni, átélni a kicsikkel és 
nagyokkal együtt ezt az ünnepet! 
Megható pillanatok voltak, ezzel 
együtt csodálatos, lélekemelő és 
ünnepi volt egyszerre! 
Köszönjük Egressy! 

Agostyán

Szombaton 10:00-tól karácsonyfát állítottunk minden-
féle felhajtás nélkül és Mindenkit szeretettel vártunk 
erre az alkalomra!
Idén egy agostyáni lakos ajánlottak fel a fát erre az al-
kalomra. Az önkéntes tűzoltó egyesület tagjai segítsé-
gével a fa kivágásra került és együtt kézzel hoztuk le a 
fát a felállítási helyre a már felállított betlehem mellé. 
Erre az eseményre most már mondhatni hagyományo-
san összegyűlnek az Agostyánért Egyesület tagjai, az 
egyesületet támogatók és a falu lakói közül néhányan. 
Néha többen néha kevesebben és részt vesznek a vi-
dám, jókedvű készülődésben. Idén sem történt ez más-
képpen. A tavalyi évvel ellentétben nem akartunk nagy 
felhajtást, de így is került az asztalra enni, innivaló. 
Köszönjük Mindenkinek, aki a metsző hideg ellenére 
kitartott velünk.
Sok ember keze munkája, általunk szépült a Karácsony-
fa. 

Agostyánért Egyesület

Magyar, szláv, német, lengyel 
dallamok csendültek fel ezen az 
estén egymás után. 
Rólunk írták: 
Ma ismét Népek karácsonya volt 
az Esterházy pezsgőgyár bálter-
mében, mely teljesen megtelt 
kíváncsi és nagyon hálás közön-
séggel.   

Debütált a baji-, tatai-, agostyá-
ni egyesített Német Nemzetiségi 
Kórus.     
Remek érzés volt, büszke agos-
tyáninak lenni, köszönöm nektek 
(is) az élményt!  
Köszönjük szépen a méltatást! Jó 
érzés volt ott lenni. 

Agostyáni Dalkör

Szép Adventi műsort adott a Bergengócia Óvoda és a 30 
éves Egressy Kamara Kórus Agostyánban

A Népek karácsonyán fellépett az 
Agostyáni Dalkör

A Honvéd Bajtársi Klub éves tervének, 
és hagyományainak megfelelően idén is 
megszervezte a karácsonyi - ünnepélyes 
klubdélutánját.
A rendezvény lebonyolításához a Német 
Nemzetiségű Múzeum adott helyett. A 
múzeum munkatársai egy meglepetéssel 
szolgáltak: a vendégek egy rövid össze-

foglalóban megismerhették Tata híres 
építőmesterének, Fellner Jakabnak az 
életét, munkásságát és a városban fellel-
hető híresebb épületeit, általa tervezett 
malmait.
A december 15-én, 15.00-órai kezdettel 
megrendezésre kerülő klubdélutánon elő-
ször dr Kálmán Szabolcs nyá református 

lelkész  szívhez szóló Karácsonyi 
gondolatait hallgattuk meg. Ezt köve-
tően  a Vaszary János általános iskola 
diákjai adtak elő egy karácsonyi han-
gulatot varázsoló blokkot, melyben 
főleg citerával, zenével kísért énekek, 
versek szerepeltek.
Utánuk a klubtagok unokái is fel-
léptek, a gyerekek főleg karácsonyi 
verseket adtak elő. Herczog Richárd  
harmonika művész  zenés karácso-
nyi műsora után az Őszirózsa Dalkör 
műsora következett, - mely dalkör - a 
Honvéd Bajtársi Klub tagjaiból áll.
A műsort segítette és szereplésével 
színesítette Mesterné Lupták Marian-

na, Sárosy Csaba, és Szűcs Renáta.
Az ünnepi műsor után a klub tagjai egy 
barátságos beszélgetés alatt elfogyasztot-
ták a maguk által készített, és hozott süte-
ményeket, italokat, mely közben kötetlen 
és felszabadult beszélgetések, párbeszé-
dek alakultak ki a tagok között.
Zárásképpen Sárközy József nyá. ezredes 
bajtárs köszönte meg valamennyi részt-
vevőnek a közös szereplést, a közös ün-
neplést és kívánt mindenkinek Boldog, 
meghitt, békés karácsonyt.

Nemes János 
nyá törzszászlós, klubtag

Fotók: Széles Mihályné

Közélet

Néhányan ösz-
szebeszéltünk 
és idén is felállí-
tottuk a Betlehe-
met Agostyában 
a megszokott 
helyen. Minden-
kit szeretettel 
vártuk az alka-
lomra. A munka 
jó hangulatban 
és az idő a hideg 
miatt gyorsan 
egyben gyorsan 
is telt. Sokan meglátogatják, 
megcsodálják és a visszajelzé-
sek alapján faluban sokat érté-
kelik, hogy idén is újra gyönyör-
ködhetünk benne. Terveztünk 

egy lámpást a bejárat fölé, amibe 
az odalátogató családok mécsest 
tudnak gyújtani és magukban ta-
lán elmondanak egy imát, mert 
Advent a várakozás időszaka…

Agostyánért Egyesület

Betlehemállítás Agostyánban

Nálunk járt a Mikulás
Ma nálunk is járt a Mikulás. Természetesen sok-sok jó gyerek várta a 
találkozást, akik verset mondtak, énekeltek és cserébe csomagot kaptak 
ajándékba. Öröm volt látni a vidám, boldog arcukat! Agostyánért Egyesület

Karácsonyfát állítottunk a buszfordulóban

Karácsonyi klubdélután a Honvéd Bajtársi Klubban
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A Fellner Jakab Kulturális 
Egyesület tagjaival és vendége-
ivel 2022-ben ismét látogatást 
tettünk a Hernád, a Sajó és a 
Bodrog folyók mentén található 
hírneves, barokk kastélyokban. 
Már jó pár éve jártunk erre, hol 
templomokat, hol várakat, hol 
kastélyokat néztünk meg. Lelke-
sedéssel készültünk az ujjá vará-
zsolt szépségek megtekintésére. 
Különösen a II. Rákóczi Ferenc 
szülőhelyén, Borsiban, a megú-
jult várkastély volt a meglepetés. 
Gyönyörű és gazdag kiállítással 
találkoztunk a múzeumnak ki-
alakított épületrészben. Elisme-
rés jár a kurátoroknak, a Magyar 
Nemzeti Múzeum munkatársa-
inak. Utunk során, Göncön is 
újdonságokkal fogadott a Káro-
li Gáspár Múzeum a tetőtérrel 
gazdagított kiállítóhelye. A kas-
télyszálló pompája a Károlyiak 
füzérradványi birtokán lenyűgö-
zött mindnyájunkat, no és a park 
színpompája az őszi napsütés-
ben csodás volt. Szállásunk For-
ró-Encsen a Holdfény Hotelben 
volt, ahol már negyedszer látták 
vendégül az Egyesület utazó tag-
jait. Ott is történtek változások, 
fejlemények.

A második napunk is gazdag 
programot ígért és adott Sáros-
patakon. A Vármúzeumban a 
Rákóczi-kiállítást jártuk be, ahol 
igen szigorúan bántak velünk. 
A láthatóságon már éreztük az 
energia spórolást. A Vártemplo-
mot azért is megtekintettük! Bár 
az állványok riasztóan vették kö-
rül, de a torony felől megtekint-
hettük a gyönyörű háromhajós 
bazilikát, no és hosszú sétával a 
fő utcán a Bodrog hídjára érve, 
a híres Vöröstorony látványával 
búcsúztunk a várostól. Karcsán 
az Árpád-kori templom megha-
tóan lenyűgöző volt, régiségével 
- 1186 óta ott áll - rendezettsé-
gével a református gyülekezet 
dicséretére szolgál. Pácinban, 
a Magóchy kastélyban, a Bod-
rog-köz gazdag néprajzi gyűj-
teménye, a gyönyörű habán 
kályhák, meg a kis szánkó az 
előtérben. A kedves fogadtatás a 
- tyúkvágásból elszólított - gond-
nokasszony részéről feledtette, 
hogy a kastély falai beáznak. 
Tolcsván aztán ámulhattunk a 
Látogató Központnak kialakított 
Szirmay-Waldbott kastély pazar 
termeiben berendezett, a család 
életét végigkísérő kiállításon. A 

Bormúzeum, mint a Világörök-
ség része, méltó e magas elis-
merésre. A finom borok pedig 
és a még finomabb vacsorák a 
szálláshelyünkön dicséretet ér-
demelnek.
Kirándulásunk harmadik nap-
ján újra csak szépségekben volt 
részünk. Edelényben, a Bódva 
szigetére épült L Huillier (hülié) 
kastély nagysága, szépsége, gon-
dozottsága valóban megérdem-
li a dícséretet a látogatóktól. A 
tárlatvezetés alapossága igen jó 
volt. Az újdonságok, az interak-
tivitásra kitalált eszközök ott- 
maradásra késztetik az embert. 
No és az utazás utolsó állomása 
Boldván az 1175-1181 között 
épült volt Bencés-templom, amit 
a reformátusok 1550 óta hasz-
nálnak, gondoznak, igazi időu-
tazás volt viharos történelmünk 
századaiban.
Innen indultunk aztán haza és 
négy és fél órás utazással még 
világosban érkeztünk Tatára.
Köszönet jár az Egyesület veze-
tésének és Kaszál Józsefné Edit-
kének a „kitalálásért”, a szerve-
zésért.
Jó volt ismét Veletek utazni! 

Hodossy Ildikó egyesületi tag   

Negyedszer a Zemplénben

Közélet 9

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás, a 
Budapesti Erdőgazdálkodás Süttői Er-
dészete és a Szomódi Helytörténeti és 
Történelmi Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület szervezésében rendeztek ko-
szorúzást az 1945-ös sortűz áldozataira 
emlékezve január 8-án a Szomódi teme-

tő kopjafájánál és a Dunaszentmiklós 
határában felállított kettőskeresztnél.
A IV. SS-páncéloshadtest 1945. január 
1-jén indította meg a Konrád hadműve-
letet azzal a céllal, hogy a Vértes-hegy-
ség és Budapest között lévő szovjet 
katonai erőket szétzilálják és megte-

remtsék a Budapesttel való kapcsolatot. 
A német haderő Komáromnál vagoníro-
zott ki, majd  Dunaalmás, Agostyán és 
Tarján irányába indította meg a táma-
dást. Ebben a térségben a szovjetek által 
elfoglalt területekről „málenkij robot-
ra” szedték össze a lakosságot. Január 
1-én a szomódiakat  147 környékbelivel 
Agostyán felé terelték. Dunaalmás és 
Neszmély lakóit szintén összeterelték a 
községházához és Süttő irányába Bikol 
pusztán át hajtották gyalog Tardos felé 
útépítésre. Ők estére szintén csak Agos-
tyánig jutottak. Január 2-án hajnalban az 
agostyáni gyűjtőtáborból közel ezer fog-
lyot szabadítottak ki az előre nyomuló 
német katonák. A kiszabadított foglyok 
mielőbb haza szerettek volna jutni, azt 
azonban nem tudták, hogy Szomód, Du-
naszentmiklós és Neszmély dombjait, 
erdeit akkor még az oroszok ellenőriz-
ték. A Vörös Hadsereg katonái ismét 
fogságba ejtettek egy hazafelé igyekvő 
csoportot. Január 2-án estére az oroszok 
Dunaszentmiklósra terelték foglyaikat, 

akik az éjszakát egy szénáscsűrben töl-
tötték. Hajnali 3 órakor tovább hajtották 
őket az erdő felé. A 26 magyar fogollyal 
január 3-án hajnalban végeztek a Vörös 
Hadsereg katonái.
A megemlékezésen Michl József Tata 
polgármestere, a Tatai Kistérségi Több-
célú Társulási Tanács elnöke úgy nyi-
latkozott: – Egy ilyen szörnyű, tragikus 
eseményre emlékezve arra is gondolunk, 
hogy mi mindent tehetünk ma a békéért 
egymás között, a családjainkban, kö-
zösségeinkben, a városunkban, a ha-
zánkban. A felelősség arra vezet minket, 
hogy minél inkább törekedjünk a békes-
ség megerősítésére, s most, amikor a 
szomszédban háború zajlik, még fonto-
sabb ilyen értelemben is emlékeznünk.
Tata Város Önkormányzata 2019. febru-
ár 25-én, a kommunizmus áldozatainak 
emléknapján „Jégbefagyott sikoly” cím-
mel jelentette meg azt a helytörténeti kö-
tetet, amely a szovjetek által elhurcolt, 
Dunaszentmiklós közelében meggyil-
kolt polgári áldozatokról szól.

Az 1945-ös sortűz áldozataira emlékeztek

TATA-Almási ú t.
Kókai Sándor
Tuza Andrásné

TATA Környei 
ú t.
Tóth István 
Gráfl Anna

Tóth József
Vály György
Gombik Árpádné
Maróti Pál 
Pavlisz Józsefné
Balogh László 
Németh Ágnes
Letkó Istvánné

OROSZLÁNY
Juhász Ernő
Petrovics Lajosné
Demeter Gyula
Papp Jenő

DUNASZENT-
MIKLÓS
Baudentisztl 

Antalné

SZOMÓD
Szivós Sándorné

BÉKE 
PORAIKRA!

  Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
  2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
  2022. decemberben elhunytak

PETŐFI 200 ELŐADÁS   2023. JANUÁR 18.   10.00

A Petőfi 200 emlékévhez kapcsolódóan szeretettel várjuk a 
költő életét, pályáját bemutató előadásra. Bacsáné Fuli Anikó 
könyvtáros sok érdekességgel készül a hallgatóságnak. Hely-
szín: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Idősek Napközi Otthona 
(Tata, Vasút u. 64.)

KÖNYVES SZERDA    2023. JANUÁR 25.   17.00
Vendégünk Pacskovszky Zsolt író, fordító, a Móra Kiadó irodalmi szerkesz-
tője, forgatókönyvíró. Téma: Nő kutyával és holddal, Szabadesés, Titkos 
mozi című regényei. A belépés ingyenes.Helyszín: Kuny Domokos Múzeum 
Lovagterme (Tata, Váralja u. 1-3.)
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A tatai vívónő az ősz folyamán  
versenyről versenyre hozza az 
eredményeket. Az eddigi két vi-
lágkupán is döntőbe jutott és egy 
3. valamint egy 5. helyezést ért 

el. Mindkétszer a későbbi győz-
tes állította meg. A nemzetközi 
szereplés után pedig következett 
december 16-18 között a Magyar 
Bajnokság. Kérdés volt, hogy a 

Kanadából kedden hazaérkező 
Anna milyen állapotban lesz a 
péntek-vasárnapi bajnokságra. 
Szombaton a Magyar Vívás Nap-
ján került sor valamennyi fegy-
vernem egyéni döntőjére. Kide-
rült - amit egyébként lehetett tudni 
-, hogy Anna a női párbajtőrben 
külön kategóriát képvisel, vitat-
hatatlanul ő a legjobb. Nagy kü-
lönbséggel hozta le a meccseit, 
mindössze egy volt szoros amit 
14-10-es vezetése után együttes 
találattal nyert meg. A döntőben 
azután nem volt mese, a fiatal 
Kálmán Gyöngyvér ellen sima 
15-6 lett, így két év után ismét 
egyéni magyar bajnok lett. Így ér-
tékelt: „Tegnap nem éreztem azt, 
hogy ilyen egyszerű lesz, de ma 

valahogy összejöttek a dolgok, 
tényleg jól ment a vívás. Eddigi 
legeredményesebb felnőtt évem 
remek lezárása ez a verseny.”
Annára az egyéni után várt még 
a csapatverseny, ahol már a Tata-
bányai SC színeiben indult. Büki 
Lili Tatabányára igazolása miatt, 
mivel Gnám Tamara is itt vív már 
csak Kun Anna maradt az OMS 
versenyzője, így ebben az évben ő 
is tatabányaiként szerepelt. Vívás-
történeti tettet hajtott végre, hiszen 
a két nap alatt két egyesület színe-
iben lehetett magyar bajnok. Mert 
hogy csapatban az eddig többször 
győztes OMS után a Tatabánya 
is behúzta a női párbajtőr csapat 
aranyérmet. A döntő nagyon iz-
galmasan alakult, hiszen a Muhari 

Eszter vezette Honvéd már 30-22-
re vezetett, majd következett az 
utolsó asszó, a Kun-Muhari össze-
csapás. Ekkor a Honvéd 40-35-re 
vezetett. Anna ellenállhatatlan 
volt és csinált egy 7-1-es soroza-
tot amivel már ők vezettek 42-41-
re. Innen már „csak” az együttes 
találatokra kellett figyelni amik 
után jöhetett az összeborulás: 
bajnokok lettek. Plásztán Attila 
edző joggal örült: „a nyolcvanas 
években nyertünk csapatbronzot 
és Hegedűs Ferenc révén egyéni 
aranyat. De csapatban Tatabánya 
még sohasem nyert aranyat. Ezek 
a lányok hat éve vívnak együtt, 
extra csapatot alkotnak. Anna pe-
dig egyre jobban teljesít,nagyon 
büszke vagyok mindenkire.”

Minden szabadtéri sportese-
mény egyik legfontosabb kér-
dése: milyen lesz az idő? Nos ez 
a tatai Szilveszteri futás előtt is 
téma volt, bár a meteorológiai 
előrejelzés jó időt jósolt. Reg-
gel még kicsit szemetelt az eső, 
de ahogy közeledett a rajt egyre 

derűsebb képét mutatta az idő-
járás. Ahogy emelkedett a hő-
mérséklet, úgy emelkedett a je-
lentkezők száma is. Egyre több 
rajtszámot lehetett látni ami azt 
jelentette, ők már készen állnak 
a futásra. Aztán 11 óra előtt né-
hány perccel Michl József pol-

gármester köszöntötte  már a 
rajtkapu mögött álló, mocorgó 
sportolókat. És pontban 11-kor 
a visszaszámlálást követően kö-
zel négyszázan vágtak neki az 
egy tó körnek. Természetesen 
többen jelmezben jöttek a buli 
kedvéért, mert ez a „verseny” 
nem arról szól, hogy verse-
nyezzenek a résztvevők, hanem 
hogy sportoljunk egy jót az év 
utolsó napján is. Hogy meny-
nyire erről szólt ez az alkalom 
arra jó példa a sok kutyás futó, a 
gyerekkocsival futó anyuka, na 
meg az, hogy a gyerekek külön 
futamokban is részesei lehettek. 
Mert névre szóló rajtszámmal az 
egészen kicsik -3-4-5 évesek-a 
Hódy SE és Porci bácsi jóvoltá-
ból is futhattak kb. 400 métert. 
Akinek pedig a 7 km hosszú lett 

volna azok a 2 km-en indulhat-
tak el. Így aztán el mondhatjuk 
mindenki megtalálhatta azt a tá-
vot amelyiken el szeretett volna 
indulni.
Eredmények:
7 km: Nők. 1. Nagy Nóra, 2. 
Beleznai Lara, 3. Kapás Janka
Férfiak: 1. Árvai Róbert, 2. Hid-
végi Hunor, 3. Csere Zalán
2 km, 2011 előtt születettek: 

Nők: 1. Paulovics Hanga, 2. 
Molnár Flóra
 Férfiak: 1. Búzás Zsombor, 2. 
Gyirmóti Géza, 3. Villám Ró-
bert
2011-2018 között születettek: 
Lányok: 1. Tüske Milla, 2. Sep-
rődi Eszter, 3. Horváth Orsolya
Fiúk: 1. Varga-Futó Dániel, 2. 
Pónya Dominik Péter, 3. Paulo-
vics Bulcsú

A megyei labdarúgó bajnokság I. osztályában szereplő TAC 
férfi felnőtt csapata a 4. helyen végzett az őszi szezonban. 
Igaz 3 mérkőzést már a tavaszból is lejátszottak. Jól indult a 
bajnokság, hiszen hat meccses veretlenségi sorozattal kezd-
tek, azután jött 4 vereség amiből hármat hazai pályán szen-
vedtek el. Így nem meglepő, hogy a csapat idegenben jobban 
szerepelt.

Hazai pályán: 
7   3   0   4   22-13    9 pont
Idegenben:     
7   5   1   1   22-8      16 pont

Dicséretes, hogy az ősszel nagyarányú vereséget nem szen-
vedett el a csapat, mindössze 3x kapott három gólt, ebből 
egyszer úgy hogy 7-3-ra győztek a Sárisáp ellen. Az együttes 
minden mérkőzésen rúgott gólt, hét alkalommal hármat vagy 
többet lőtt, míg az ellenfelek három mérkőzésen nem találtak 
be a TAC kapujába. A góllövőlistára 12 játékos iratkozott fel, 
az élen Mészáros áll 10 góllal, mögötte Zuggó jön 10 találattal 
azután Kiprich 7 góllal. A játékvezetők öt alkalommal mutat-
tak fel piros lapot a tatai játékosoknak, míg 42 sárga lapot osz-
tottak ki. Terplán (5), Mészáros (4), Zuggó (4) kapta a legtöbb 
sárgát. A statisztikát böngészve érdemes megnézni, hogy a 
mérkőzések mely szakaszában lőttük illetve kaptuk a gólokat:
                         lőtt       kapott
  1-15. perc         8             2
16-30                  8             4
31-45                  5             1
46-60                10             7
61-75                  8             1
76-90                  5             6

Minden tekintetben a 2. félidő volt a gólgazdagabb. Mindkét 
félidő első 30 perce volt az eredményesebb, a 44 gólból 34-t 
ekkor lőttünk. A kapott gólokat nézve a 2. félidő első és utolsó 
negyedórájára kell jobban figyelni.
A bajnokság március 4-én folytatódik, a TAC a Nyergesújfa-
lut fogadja.

1879-ben, a tatai gróf Esterházy Miksa (1837-
1883) és Molnár Lajos által írt „Athletikai gya-
korlatok”-című könyv említi először a futballt, 
az „angol rugósdit”, és így adják meg rövid le-
írását: A football vagyis „rugósdi”, a legrégibb 
angol játékok egyike és kizárólag az ifjúság, az 
iskola játéka. Télen-nyáron is a felszerelés mi-
nimalizálásával űzhető”.
Tatán az első hivatalos futballmérkőzést 1907-
ben játszották a Hutschenreiter-féle vendéglő 
előtti pályán, melyen a Tata és Tóvárosi Iparos 
és Kereskedő Kör csapata 8:1 arányban vere-
séget szenvedett a Budapesti Nemzeti Sport 
Club csapatától. Az új labda-játékra több, mint 
ezren voltak kíváncsiak. Érdemes rögzíteni az 
első tatai labdarúgó csapat összeállítását: Ra-
ditz,-Mura-Mészáros, Bárczi,-Altenberg, Mik-
ló, Kirschner,-Possel, Takács, Misik, Henzer, 
Kiss.
Az első világháború befejezését követő évben, 
1919. február 16-án került sor a TAC (Tata-Tó-
városi Atlétikai Club) megalakítására. A meg-
alakulást az országos Sportlap így vezette be: 
„Tatatóvároson, a Dunántúl legszebb fekvésű 
városkájában sportegylet alakult Tatatóvárosi 
Atlétikai Club néven, mely vasárnap már elő-
nyösen be is mutatkozott a footballban, és a 
BEAC csapata ellen 1:1 arányú döntetlent ját-
szott.”
1922. július 22-én levél érkezett Klebelsberg 
Kunó kultuszminisztertől: „A Tatatóvárosi At-
létikai Clubnak sporttelep felszerelési költsé-
geire kettőszázezer (200.000) Korona segélyt 
engedélyezvén utasítom az állampénztárt. Kle-
belsberg.”

1923-ban Dr. Mihály Géza kezdeményezésé-
re-osztrák csapatok meghívásával-kétévente 
rendszeressé váltak a Húsvéti és Pünkösdi Fut-
balltornák Tatán. 
A Tata-Tóvárosi Híradó 1923. január 20-i szá-
ma arról tájékoztatja olvasóit, hogy a tatai szü-
letésű Gárdos Ernő nyerte az USA könnyűsúlyú 
birkózóbajnokságát. A 23 éves tatai birkózó, 
1920. május 2-án hajón érkezett Amerikába, 
ahol Molnár Istvánnal, a New York-i Magyar 
Atlétikai Club edzőjével gyakorolt.
1923. május 26-án, a szintén tatai születésű 
Lutring Miklós, világhírű boxbajnok rokonlá-
togatásra Tatára érkezett. Lutring megszámlál-
hatatlan győzelmet is sok dicsőséget szerzett 
Magyarországnak és Tatának.
1935. június 29-én Pyber András a TAC úszó-
ja Budapesten, az 1500 méteres gyorsúszásban 
legyőzte a magyar bajnok Lengyel Árpádot. A 
verseny egyúttal válogató is volt a német-ma-
gyar úszóválogatottak megmérkőzése előtt. Pár 
nappal később Pyber, a Horthy Miklós Arany-
serlegéért újra indult Szegeden és az 1500 mé-
teres számot újra megnyerte riválisai előtt, ez-
zel országos bajnok lett és övé lett a kormányzó 
tiszteletdíja és az arany Komjádi érem is.
„1937. február 27-én, a Magyar Rádió európai 
hírű sportriportere a tatai Pluhár István, a tóvá-
rosi elemi népiskola tornatermében tartott jó-
tékony célú előadást, „Ami az olimpiai konfe-
rálásból kimaradt”-címmel. Pluhár az előadása 
tiszteletdíját teljes egészében az állami elemi 
iskola szegény sorsú és árva gyermekeinek fel-
ruházására ajánlotta fel.” 
                      Vámosi László

Érdekességek Tata sportmúltjából

Kun Anna duplázott

Több százan a Szilveszteri futáson

A 4. helyről jöhet a tavasz

Fotó: Magyar Vívó Szövetség Facebook oldala
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