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Most ez megváltozott, és precedens 
értékű lehet. Végre meghozhatják a 
döntést maguk a tataiak három 
olyan, az Avalon Hotel be-
ruházásával kapcsolatos 
kérdésben, amely az 
egész város életét 
érinti. Ez nemcsak 
azért fontos, mert 
beleszólásunk lesz a 
tervezési folyamatba 
végre. Ha elmegyünk 
elegen szavazni, ak-
kor megakadályozhat-
juk, hogy olyan módon 
hasznosítsák a történelmi je-
lentőségű tóparti területet, aho-
gyan az nem lenne méltó. Kijelölhetünk 
fontos irányelveket a jövő beruházásaira 
nézve.

A polgármesternek és a képviselő-
testületnek jogában és hatalmában állt 
volna olyan döntést hozni, amivel nem 

támogatja egy ilyen beruházás megva-
lósulását, ám nem ezt tette.

Számtalanszor elhangzott, 
hogy a képviselő-testület kiír-

hatott volna népszavazást, 
mégsem tette. Ebben 

az esetben nem kel-
lett volna ennyi időt 
vesztegetni az előké-
születekre, és talán 
bele sem csúsztunk 
volna a Covid miatti 

veszélyhelyzetbe. Így 
nem volt más út előt-

tünk, mint megharcolni a 
lehetőségért, hogy a lakos-

ság közvetlenül nyilváníthasson 
véleményt, és ez sikerült! Most, hogy a 
lehetőség adott, minden tatai lakos állást 
foglalhat amellett, amit fontosnak tart.

Elérhetőségek:
MAG - Miénk a Grund Városvédő Egyesület

www.mienkagrund.hu
mag.egyesulet.tata@gmail.com

Szavazz Tatára július 31-ikén!

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és 
lovas pálya) ingatlannal szomszédos telkeken gépjármű-közlekedésre alkal-

mas út ne épüljön, és az ott már meglévő utat se lehessen kiszélesíteni?

IGEN, EGYETÉRTÜNK AZZAL, hogy a 18. századi eredetű angolkertet ne szabdalják autó- 
és kamion-közlekedésre tervezett utak. Ahol utak - és ezzel együtt közművek - épülnek, 
ott előbb-utóbb másnak is megjön a kedve a ’fejlesztéshez’ és könnyen elveszíthetjük 
az Öreg-tó körüli sétányt és zöldfelületeket, ami jelenleg európai szinten is különleges. 
Látjuk a tó túloldalán, milyen állapotokhoz vezet, ha közel engedjük az „attrakciókat”, a 
parkolókat, az utakat. Ezt most még, ezzel az „Igen” szavazattal megállíthatjuk.

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Tata, 1841 hrsz-ú (Esterházy műemlék lóistálló és 
lovas pálya) ingatlanra vonatkozóan a város településképi rendelete (29/2018. 

[XII.20]) és helyi építési szabályzata (38/2005.[XII.6.]) a 2020. február 28-án hatályos 
állapotában maradjon?

IGEN, EGYETÉRTÜNK AZZAL, hogy a jelenlegi szabályozás maradjon érvényben. 
Ugyanis ez nem teszi lehetővé, hogy a bemutatott tervekhez hasonló gigantikus szállo-
dát lehessen az Esterházy lóistálló mellé építeni. Egy ilyen szálloda sem funkciójában, 
sem méretében nem illeszkedik a város egyik legkülönlegesebb területéhez.

3. Egyetért-e Ön azzal, hogy Tata Város Önkormányzata ne köthessen település-
fejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területén létesülő be-

ruházáshoz kapcsolódóan, megőrizve ezzel a terület természeti és épített értékeit.

IGEN, EGYETÉRTÜNK AZZAL, hogy legalább az Öreg-tó körül ne legyen lehetőség arra, 
hogy egy magánberuházó a megmaradt zöld területek nagyobb beépíthetőségéhez, 
vagy más előnyökhöz jusson. Éppen ezért ne köthessen az Önkormányzat és hivatala te-
lepülésfejlesztési szerződést a Tatai Öreg-tó Természetvédelmi Területen! Ne herdáljuk 
el örökre közös természeti értékeinket pillanatnyi gazdasági előnyökért cserébe!

Miért szavazz három igennel 
július 31-én?

Tata történetében eddig sosem volt lehetőség a arra, hogy a tatai polgárok 
közvetlenül véleményt nyilváníthassanak. Választhattunk ugyan polgármes-
tert, képviselőket, de ezeken túl nem volt beleszólásunk abba, mi történik.
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A kezdeti, a szelíd, zöld turizmust tá-
mogató tájépítéseket (Tófarok, Fényes 
tanösvény, Réti-tavak) egyre inkább 
felváltották a tájsebeket okozó beépí-
tések. Az Építők parkjában jelentősen 
csökkent a szabad zöldfelület, az 
Új úti tömbházak egyik játszóte-
rét eladták, hogy ott is lakópark 
épülhessen, szándék van arra is, 
hogy a volt rendelőintézet park-
ját letérköveznék. Nincs kontroll 
sem, a Réti-tavak előterében, 
Ramsari védettségű területen 
építési hulladékkal töltöttek fel 
vizes élőhelyeket, hogy műfüves 
pályákat építhessenek, és erre 
a lakosságnak kellett a figyel-
met felhívnia.

A legfájóbb a Kristály fürdő 
felszámolása és az emiatt értelmetlenül 
feldúlt, műemléki védettségű Angol-
kert. Tata és térsége karsztvizeinek Ko-
máromba vezetése ellen sem lépett fel 
kellő erővel a helyi önkormányzat, pedig 
az angolparki források elapadása intő jel, 
hogy nem szabad a csodákra várni.

A bizalomhiányt tovább súlyosbí-
tották a 2020-as nyári fórumokon meg-

szólalt képviselők. Többségük nem til-
takozott például a polgármester által 
bemutatott, a Kőporos füves pályája he-
lyére tervezett parkolóház ötlete ellen. 

Az azóta eltelt két évben sem kérdez-
ték meg az általuk képviselt lakókör-
zetek polgárait, mi a véleményük a 

tervezett szállodaberuházásról 
és az Öreg-tó partjának ehhez 
kapcsolódó „megújulásáról”.

A Kristály fürdőt elgyászol-
tuk, a Tópartot nem szeretnénk, 
és most még van arra esély, 
hogy megmenthessük. Volt már 
a Kristály fürdővel kapcsolatban 
is népszavazási kérdés jóval ko-
rábbról. A cél az volt, hogy ne ott 
épüljön meg a malommakett-
park, és így ne vesszen el a lehe-

tősége annak, hogy a történelmi 
múltú fürdőt egyszer helyreállíthassa a 
város. Sajnos ezt a kérdést például olyan 
okokra hivatkozva utasították el (még a 
bíróság is), hogy az nem elég egyértelmű 
még a képviselők számára sem.

Meg is lett az eredménye, mindannyi-
an láthatjuk. Ezért sem szabad elszalasz-
tani a július 31-i lehetőséget.

Népszavazási kérdést szerkeszteni nagy 
kihívás volt, de segítőinkkel együtt meg-
birkóztunk vele. Meghatározott szempon-
tok szerint, praktikusan közelítettük meg 
a feladatot, népszavazási kérdéseknél 
nincsenek érzelmek. Ugyanúgy, ahogy 
minden esetben, munkacsoportot alakí-
tottunk, ebből hárman ma már a MAG – 
Miénk a Grund Városvédő Egyesület tagjai 
vagyunk. Közös dokumentumban, online 
dolgoztunk és rengeteg verzió készült. Az 
ötleteket összeírni talán könnyebb volt, 
mint kiválogatni, aztán a kérdéseinkbe 
belekötni és megpróbálni szétcincálni, 

ahogyan a Helyi Választási Bizottság ten-
né. Sokszor szavakon vitatkoztunk éjsza-
kába nyúlóan, hogyan lehetne még meg-
alapozottabb az adott kérdés.

Az első körös három „tópartos” kérdés 
olyan jól sikerült, hogy – sok akadályozta-
tási kísérlet után – ezekről szavazhatnak 
is Tata polgárai július 31-én. A második 
körben beadottakat sajnos nem tudtuk 
elfogadtatni még a bírósággal sem, pedig 
a Kőporos és az Esterházy-kapu megóvá-
sát is legalább annyira fontosnak tartjuk, 
mint a közvetlenül a tóparti telket érintő 
első három kérdést.

Megrendült a bizalom a város vezetőiben

A bizalom a városvezetésben nagyon megingott, nem vagyunk biztosak 
benne, hogy a megfelelő döntéseket hozzák meg. A kétségekhez elég csak 
végigtekinteni néhány fejlesztésnek nevezett önkormányzati vagy önkor-
mányzat által támogatott beruházáson.

Hallgassa online a Klubrádiót!
A Klubrádió hallgatói támogatásokból tartja fenn magát. 

Hallgassa, támogassa ön is a Klubrádiót! Hadd szóljon!

www.klubradio.hu

Tanuljuk meg az internetes rádiózást!
Bár elvették a frekvenciáját, a Klubrádió kormánykritikus hangját mégsem tudta elnémítani 
a Fidesz-kormány, mert az interneten továbbra is hallgatható. Hogyan? Lapunkban például 

hónapok óta elhelyezünk egy úgynevezett QR kódot, melyet, ha a mobiltelefonunk 
kamerájával beolvasunk, országszerte hallgathatjuk a csatorna élő műsorát.

www.klubradio.hu/atallas

Szakmailag megalapozott 
népszavazassal a városért

Komoly előkészítő munka előzte meg a népszavazási kérdések kidolgozá-
sát. A munkához neves környezetvédelmi szakemberek és jogászok csat-
lakoztak.

Az EMLA-tól, egy országos környezetvédelmi társadalmi szervezettől kaptunk 
segítséget, részben egy jogesetgyűjteménnyel, részben az első körös kérdések 
szövegezésében segítettek. Az eredetileg már helyben is elfogadott két nép-
szavazási kérdésen túl pedig a Miénk a Grund Városvédő Egyesület jogásza 
érte el, hogy a Győri Törvényszék felülbírálja a HVB egyik elutasító döntését. Így 
júliusban már a szálloda tervezett helyszínére vezető esetleges utak kialakítá-
sa ellen is tiltakozhatunk. Több, anonimitáshoz ragaszkodó konzulens volt még, 
akikkel a vonatkozó jogszabályokat tanulmányoztuk át.

Szakmai támogatóink voltak a népszavazási 
kérdések összeállításában


