
 

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozott 

városi kitüntetések 1990. október – 2019. augusztus 20. 

 

 
ADOMÁNYOZÁS 

ÉVE 

KITÜNTETÉS TÍPUSA KITÜNTETETT SZEMÉLY 

 (VAGY SZERVEZET) 

MIÉRT 

 

1994 

Posztumusz Tata Városáért 

kitüntetés 

 

DOBROSZLÁV LAJOS 

A város szépségeit, hangulatát híven 

visszatükröző festészetéért, pedagógiai 

munkásságáért 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés  

 

JOSEF BADER 

 

Tata-Agostyán városrész német nemzetiségű 

lakosainak támogatásáért, Tata és Gerlingen 

testvérvárosi kapcsolatainak elmélyítéséért 

 

1995 

Tata Városáért 

kitüntetés 

 

POLGÁR SÁNDOR 

 

Tata város sportéletének szakértő formálásáért, 

önzetlen pedagógiai munkája elismerésekép-

pen 

  SÓVÁGÓ GYULÁNÉ ÉS FÉRJE,  

NÉHAI SÓVÁGÓ GYULA RÉSZÉRE 

Az oktatásban, tehetséggondozásban, a város 

tudományos és kulturális életében kifejtett 

kimagasló munkásságukért 

 

 

  

DR. KÖRMENDI GÉZA 

Kimagasló pedagógiai munkásságáért, közéleti 

tevékenységéért, értékes helytörténeti 

kutatásainak elismeréseképpen 

  

 

 

DR. BOGNÁR PÁL 

 

Magas színvonalú sebész-főorvosi 

tevékenységéért, emberségéért 

 

1996 

 

Tata Városáért 

kitüntetés 

 

ÁDÁM SÁNDOR 

Tata város sportéletében betöltött kiemelkedő 

szerepéért, pedagógiai munkája elismerésekép-

pen 

   Kiemelkedő sebész-főorvosi tevékenységéért, 
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DR. FÖLDVÁRI GYULA 

 

magas színvonalú szakmai munkájáért, 

emberségéért 

 

 

  

DR. MÁRKUS MIHÁLY 

 

Tatáért végzett közéleti munkásságáért, 

gyülekezetformáló lelkipásztori tevékenysége 

elismeréseképpen 

   

STRÓBEL ÁRPÁD 

 

Tata város értékeinek megmentése érdekében 

kifejtett helytörténeti munkássága elismerése-

képpen 

   

TATA BARÁTAINAK KÖRE 

 

Tata város polgári hagyományainak őrzéséért, 

a városszépítés és a környezetvédelem terén 

kifejtett tevékenységük elismeréseképpen 

 

1997 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés 

 

DIETRICH SCHÖNFELDER 

Gerlingennel kötött testvérvárosi kapcsolat 

elindításában és kiteljesítésében játszott 

meghatározó szerepéért, Tata városáért végzett 

kiemelkedő munkája elismeréseképpen 

   

KELLER GYÖRGY  

 

Az oktatásban, a tehetséggondozásban, a város 

tudományos életében kifejtett kimagasló 

munkásságáért 

 

1998 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés 

 

BARANYI JÓZSEF 

A Fazekas utcai Általános Iskola ének-zene 

tagozata alapítójának, az Egressy kórus 

karnagyának, a város kulturális, zenei életében 

több évtizeden át végzett kiemelkedő, önzetlen 

munkája elismeréseképpen 

   

CS. KISS ERNŐ 

 

Fafaragó művészként a népi fafaragás 

hagyományának őrzéséért, a népi kultúra 

népszerűsítése terén kifejtett tevékenysége 

elismeréseképpen 

 

2000 

 

Tata Városáért 

kitüntetés 

ALKMAARS UITWISSELINGS  

COMITÉ 

 

Tata és Alkmaar testvérvárosi kapcsolatainak 

kiszélesítése érdekében végzett sokoldalú, 

szervező munkájuk elismeréseképpen 

   A város gazdasági életében, a 
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GÜNTNER-TATA HŰTŐTECHNIKA 

KFT. 

 

munkahelyteremtésben, foglalkoztatásban 

betöltött kiemelkedő szerepükért, civil 

szervezeteknek nyújtott segítségért 

 

 

  

MH. 25. KLAPKA GYÖRGY 

GÉPESÍTETT  

LÖVÉSZDANDÁR 

 

A város és a katonai szervezet 

együttműködésének keretében több évtizeden 

keresztül végzett közösségi munkájuk 

elismeréseképpen 

   

RÓZSAVÖLGYI   ISTVÁN 

 

Kiemelkedő sportemberi tevékenysége, 

példamutató életútja elismeréseképpen 

 

2001 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés 

 

KISS  JÁNOS 

Tata város társadalmi, gazdasági, szociális és 

sport vonatkozású fejlődésében, hírnevének 

növelésében vállalt kiemelkedő tevékenysé-

géért 

   

NÁGEL DEZSŐ 

 

Tata és a szlovákiai Szőgyén község közötti 

testvér-települési kapcsolatok elmélyítése és 

kiszélesítése érdekében végzett sokoldalú 

szervező munkája elismeréseképpen 

   

TATAI CSERÉPIPARI RT. 

 

A város gazdasági életében, a 

munkahelyteremtésben, foglalkoztatásban 

betöltött kiemelkedő szerepekért, a civil 

szervezeteknek nyújtott segítségért 

   

VIRÁGH J. JÁNOS 

 

A fiatalok erkölcsi nevelésében, 

tudatformálásában, a civil közösségek 

kialakításában, karitatív szervezetek 

segítésében végzett áldozatos szolgálatának 

elismeréseképpen 

 

2002 

 

Tata Városáért 

kitüntetés 

 

JEAN-CLAUDE MIGNON 

 

 

Tata és a franciaországi Dammarie-Les Lys 

közötti testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése és 

kiszélesítése érdekében végzett sokoldalú 

szervező munkája elismeréseképpen 
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2003 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés 

 

KEMOBIL VEGYIPARI TERMELŐ 

ÉS  

ÉRTÉKESÍTŐ RT. 

A város társadalmi, gazdasági életében, a 

munkahelyteremtésben, a foglalkoztatásban 

betöltött kiemelkedő szerepéért, a civil 

szervezeteknek nyújtott segítségéért 

 

 

 TATAI VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB Az időskorúak körében végzett több évtizedes 

közösségformáló tevékenységük elismerése-

képpen 

2004. évtől a kitüntetések formáiban változás: Tata Város Zsigmond Király díja, Tata Városáért kitüntetés arany-

ezüst-bronz fokozata, Tata Város Díszpolgára cím 
 

2004 

 

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

OCSKAY LÁSZLÓ 

A város zenei életének szervezésében 

kimagasló zenepedagógiai tevékenysége 

elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

 

TATA VÁROSI TELEVÍZIÓ 

A város életét sokrétűen, a közszolgálatiság 

szellemiségének megfelelően bemutató magas 

szakmai színvonalú tevékenységéért 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

PÖTÖRKE NÉPMŰVÉSZETI 

EGYESÜLET KHT.. 

A magyar népi kultúra hazai és külföldi 

népszerűsítése terén betöltött kiemelkedő 

szerepéért 

  

Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

 

DR. BEREZNAI FERENC 

Több évtizedes, magas színvonalú 

munkavégzésének elismeréseként, melyet a 

város egészségügyi ellátásának javítása 

érdekében végzett 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

 

TATAI ESTERHÁZY 

ÉNEKEGYESÜLET 

Tata hírnevét öregbítő, városunk kulturális 

életét gazdagító, magas színvonalú művészeti 

tevékenységük elismeréseképpen 

 Posztumusz Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

DR. MÉSZÁROS GÁBOR 

A város egészségügyében végzett kiemelkedő 

szakmai munkájáért és a sorsfordító időkben 

tanúsított példamutató, emberi helytállásáért 

 

2005 

 

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

MAGYAR MÁLTAI 

SZERETETSZOLGÁLAT 

TATAI SZERVEZETE 

Az idősek, elesettek körében végzett karitatív 

szervező munkájukért, példamutató 

tevékenységükért 

 Tata Városáért  Kiemelkedő, több évtizedes háziorvosi 
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kitüntetés ezüst fokozata DR. PÁLFI JÁNOS tevékenységéért, a város egészségügyének 

szervezésében végzett magas szakmai 

színvonalú munkája elismeréséért 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

LENTULAI  MÁRIA A város különböző szabadidős 

sporteseményeiben, kulturális programjaiban 

végzett önzetlen szervezőmunkájáért 

 Posztumusz Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

DOROGI GYÖRGYI 

 

Kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, a 

tehetséggondozásban kifejtett kimagasló 

munkásságáért 

 Posztumusz Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

VÉKONY FERENC 

Tata város gazdasági fejlődésében, szociális és 

sport életében, valamint a közéletben betöltött 

kiemelkedő, áldozatos tevékenységéért 

2006  

Tata Város Zsigmond 

Király Díja 

 

DR. ÁRENDÁS VERONIKA 

Az oktatás-nevelés területén végzett 

kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, a 

tehetséggondozásban kifejtett kimagasló 

munkásságáért 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

SCHWARCZENBERGER ISTVÁN 

A város társadalmi, gazdasági életében, a 

munkahelyteremtésben, foglalkoztatásban 

betöltött kiemelkedő szerepéért, valamint Tata 

sportéletének fejlődésében nyújtott 

meghatározó tevékenységéért 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

BECSÁK LÁSZLÓ 

 

A város közéletében hosszú-hosszú 

évtizedeken keresztül betöltött aktív 

részvételéért 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

MIKLÓS ISTVÁNNÉ 

Az oktatás-nevelés területén végzett 

kiemelkedő pedagógiai tevékenységéért, a 

tehetséggondozásban kifejtett kimagasló 

munkásságáért 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

WOJEJVODICS JÁNOS 

A Városi Polgárőrség vezetésében hosszú 

éveken át betöltött kiemelkedő szerepéért, 

mellyel hozzájárult Tata bűnmegelőzésének, 

közbiztonságának javításához 
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 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

DR. VIZKELETY ANDRÁS 

Aki Tatáról elkerülve is aktívan segíti az 

Eötvös József Gimnázium Öregdiákjainak 

Egyesületét, a Dotis Alapítvány titkáraként 

tevékeny támogatást nyújt 

 
 

2007 

 

Tata Város  

Zsigmond Király Díja 

 

DR. KÁLMÁN ATTILA 

Az oktatás-nevelés területén végzett 

kiemelkedő pedagógiai munkája, a Pápai 

Református Kollégium Tatai Gimnáziumának 

beindításában végzett példaértékű 

tevékenysége elismeréseképpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

FELLNER JAKAB KULTURÁLIS 

EGYESÜLET 

Tata város és szűkebb környezete kulturális 

értékeinek megismerése és megóvása 

érdekében végzett kiemelkedő tevékenységük 

elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

KENDERKE NÉPTÁNC 

EGYESÜLET 

A magyar népi táncművészet hazai és 

nemzetközi megismertetése, népszerűsítése 

terén betöltött kiemelkedő szerepéért 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

DR. KOVÁCS ÁRPÁDNÉ 

Az idős emberekért, elesettekért végzett 

önzetlen, áldozatos, karitatív tevékenységének 

elismeréseképpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

EGRESSY KÓRUS 

A Tata város hírnevét mind hazai, mind 

nemzetközi viszonylatban több évtizeden 

keresztül öregbítő, a kulturális életet gazdagító, 

magas művészi színvonalú tevékenysége 

elismeréseképpen 

  

Tata Város  

Díszpolgára cím 

 

BÍRÓ ENDRE 

 

Tata és környéke muzeális értékeinek 

feltárásában, megőrzésében végzett 

kiemelkedő kultúrtörténeti és intézmény-

szervező munkásságának elismeréseképpen 

2008 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

 

SZENTESSY LÁSZLÓ 

Kiemelkedő grafikusművészi tevékenységéért, 

a tehetséggondozásban kifejtett kimagasló 

pedagógiai munkásságáért 
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Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

 

 

KELTAI GÁBOR ÉS  

GYURKÓ ERZSÉBET 

HÁZASPÁR 

A magyar népi táncművészet hazai és 

nemzetközi megismertetése, népszerűsítése 

terén betöltött kiemelkedő szerepükért 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

KINCSES JENŐNÉ 

A fogyatékkal élők körében végzett 

kiemelkedő szervező munkájáért, önzetlen, 

karitatív tevékenységéért 

  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

SIMON CSABÁNÉ 

Az oktatás-nevelés területén végzett 

kiemelkedő óvodapedagógiai és szervező 

tevékenységéért, magas szakmai színvonalú 

munkássága elismeréseképpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

SCHLEPP FERENC 

Agostyán városrész német nemzetiségi 

hagyományainak megőrzése terén végzett 

munkásságáért, több évtizedes közéleti 

tevékenysége elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

TATAI SZENT MÁRTON 

KAMARAKÓRUS 

Tata város kulturális életét gazdagító, magas 

színvonalú művészeti tevékenységük 

elismeréseképpen 

 

2009 

 

Tata Város  

Zsigmond Király Díja 

 

CS. KISS ERNŐ 

Kiemelkedő fafaragó művészi tevékenységéért, 

Tata művészeti életében való több évtizedes, 

meghatározó jelentőségű szerepvállalásáért, a 

város művészeti értékeinek gazdagításáért 

  

Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 

DR. MÁRKUS MIHÁLY 

A Pápai Református Kollégium Tatai 

Gimnáziumának létrehozásában végzett 

meghatározó munkájának, továbbá szellemi-

lelki közösségformáló tevékenységének 

elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

BONDOR LAJOS 

Tatán és környékén élő rászorultak, elesettek 

megsegítésében végzett kiemelkedő 

munkájáért, önzetlen karitatív tevékenységéért 

   Kiemelkedő közösségformáló tevékenységéért, 
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Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

KÓTAI LÁSZLÓ a város egyházi műemlékeinek megóvásáért, 

elsősorban a Kálvária kápolna felújításáért 

végzett önzetlen munkája elismeréseképpen 

 
 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

TATAI ESTERHÁZY 

ÉNEKEGYESÜLET 

Tata hírnevének hazai és külföldi öregbítéséért, 

rangos nemzetközi kórusversenyeken való 

sikeres szereplésük elismeréseképpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

ADRIÁN MELINDA 

Tata és Gerlingen testvérvárosi kapcsolatainak 

elmélyítése terén végzett pedagógiai 

tevékenysége és szervező munkája elismerése-

képpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

CSÁSZÁR ATTILA 

Vezető edzőként a kajak-kenu utánpótlás 

nevelés területén végzett tevékenységéért, az 

egyesület vezetésében betöltött szervező, 

irányító munkájának elismeréséért 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

KISS JÓZSEF GYULA 

Évtizedeken át kifejtett önzetlen, alázatos 

tevékenységéért, amellyel a tatai keresztyén 

közösséget szolgálja 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

PROF. DR. NEMES LAJOS 

Tata természeti értékeinek feltárása és 

megismertetése terén végzett önzetlen munkája 

elismeréseképpen 

 

2010 

 

Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 

ID. VARGA ANDRÁS 

 

Az oktatás-nevelés területén, a város 

közéletében végzett több évtizedes magas 

színvonalú munkavégzésének elismerésekép-

pen 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

AGORA KÖNYV-FOTÓ 

KÖNYVESBOLT 

A helyi szellemi-kulturális élet szolgálata terén 

végzett több évtizedes tevékenysége elismeré-

seképpen 

  

Tata Városáért  

kitüntetés ezüst fokozata 

 

IZING LÁSZLÓ 

A Tatai Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

és a Tatai Civil Társulás vezetőjeként a város 

kulturális életének gazdagításáért, a civil 
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szerveződések, szervezetek összefogásáért 

végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 
KECSKEMÉTI JÁNOS 

 

 

A cigány népzenei hagyományok őrzése 

érdekében végzett, több évtizedes tevékenysé-

gének elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

DR. VÁNKOS LÁSZLÓ 

 

Több évtizedes kiemelkedő, lelkiismeretes 

gyógyító tevékenységének elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

KORNÉLI TIBOR 

Több évtizedes önzetlen, alázatos szolgálatáért, 

amelyet a Kapucinus templom közössége 

érdekében végzett 

  

Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

LÉVAI ÁDÁM 

 

A vizuális oktatásban végzett áldozatos 

munkájáért, továbbá azon tevékenységének 

elismeréseképpen, mellyel Tata város 

művészeti értékeit országos tárlatokon és 

nemzetközi kiállításokon képvisel 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

JÜRGEN HILLESHEIM  

Akinek érdeme, hogy a Tatán beindított Gedia 

gyárral erősítette a város gazdasági vonzerejét, 

és a nemzetközi életben népszerűsítette 

településünket  

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

 

LAURA PUPPATO 

Tata és az olaszországi Montebelluna közötti 

testvérvárosi kapcsolatok elmélyítése és 

kiszélesítése érdekében végzett munkája elis-

meréseképpen 

 

2011 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

GASZTRO-KRISTÁLY ZRT. 

Tata város turisztikai életének fellendítése és a 

vendéglátás helyi hagyományainak megőrzése, 

továbbvitele terén elért eredményei elismerése-

képpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

 

PETREZSELYEM CSALÁD 

Az általuk több évtizede megalapított Petre 

Cukrászda-kávéházban folyó tevékenységükkel 

olyan magas szakmai színvonalú munkát 

végeznek, mellyel kivívták a legrangosabb 
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országos gasztronómiai versenyek szervezésé-

nek jogát, s ezáltal öregbítették Tata város 

hírnevét 

 

 
  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

 

ALMÁDY ZOLTÁN 

A tatai barlangok feltárásában, valamint a 

város és környéke földtudományi kincseinek 

népszerűsítéséért végzett munkája elismerése-

képpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

HORVÁTH ZOLTÁN 

Tata városában végzett több évtizedes 

kimagasló sportszervezői tevékenysége elisme-

réseképpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

DR. VÁLÓCZI JÁNOS 

Hivatását példamutató módon végző, 

lelkiismeretes gyógyító tevékenységének 

elismeréseképpen, melyet több évtizede kie-

melkedő színvonalon lát el 

  

Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

 

BARANYÁNÉ KOVÁCS ANNA 

Tata város szellemi, közéleti és kulturális 

életének gazdagodásához hozzájáruló önzetlen, 

közösségteremtő és szervező munkája elisme-

réséért 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

BOHÁCS GYULÁNÉ 

Több évtizedes, magas színvonalú 

munkavégzésének elismeréseként, melyet a 

város egészségügyi ellátásának fejlődése érde-

kében tett 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

 

KÓTAI LÁSZLÓ 

Közel két évtizedes tatai szolgálatáért, mellyel 

nagyon sokat tett az itt élők lelki gondozásáért, 

közösségépítésért, valamint azon értékmegőrző 

tevékenységének elismeréséért, mellyel 

megújult a Szent Kereszt Templom 

tetőszerkezete, toronysisakja, s a Kálvária 

kápolna 
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Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

MARKÓ GYULA 

Több mint öt évtizedes önzetlen, alázatos 

szolgálatáért, karitatív tevékenységének 

elismeréséért, melyet az agostyáni katolikus 

közösség érdekében végzett 

 

 
 Tata Város 

Díszpolgára cím 

SEBESTYÉN KATI ÉS  

SCHIFFER ERVIN 

ZENEPEDAGÓGUS 

MŰVÉSZHÁZASPÁR  

Tata városában végzett kiemelkedő 

komolyzenei művészeti szakmai munkájuk és 

példaértékű emberi hozzáállásuk elismeréséért 

 

2012 

 

 

Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 

ERICH GSCHEIDLE  

A Tata és Gerlingen közötti testvérvárosi 

kapcsolat létrehozása és kiteljesítése érdekében 

végzett két és fél évtizedes fáradhatatlan és 

lelkiismeretes hivatali munkája, valamint 

személyes szerepvállalása elismeréseképpen. 

  

Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 

 

DR. SZALAY MARGIT 

Több évtizeden keresztül példamutatóan 

végzett, lelkiismeretes gyógyító 

tevékenységének és fiatalkori bátor kiállásának 

elismeréseképpen 

  

 

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

 

 

GERLINGEN VÁROSA 

Tata város különféle helyi közösségeinek 

fejlődését a nemzetközi kapcsolatokon 

keresztül szolgáló sokrétű tevékenysége, a 

Magyarországról kitelepített németek integrá-

lása és a két ország polgárai közötti 

megbékélés és kölcsönös megbecsülés iránti 

cselekvő elkötelezettsége elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

JUNGVIRTHNÉ BÚS ERZSÉBET 

Tata város közterületeinek színvonalas 

kialakítása és fenntartása, valamint a Tatai 

Városgazda Kft. új telephelyének kialakítása 

érdekében végzett kiemelkedő, lelkiismeretes, 

önzetlen szakmai tevékenységének 
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elismeréseképpen 

 

  

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

KŐHALMI ZOLTÁN 

Az oktatás-nevelés, tehetséggondozás területén 

végzett több évtizedes munkásságáért, kiemel-

kedő intézményfejlesztő tevékenységének elis-

meréseképpen 

    

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

CSEVERGŐ ÉNEKEGYÜTTES 

A Kárpát-medencei magyar népi kultúra köz-

vetítésében betöltött tevékenységük elismeré-

seképpen 

  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

CSISZÁR JÓZSEF  

A tatai fazekas hagyományok megismertetésé-

ben, ápolásában és továbbadásában végzett 

kimagasló szakmai és pedagógiai munkája 

elismeréseképpen 

 

 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 

 

PETROZSÉNYI ESZTER 

 

Tata város kulturális életét gazdagító, magas 

színvonalú művészeti tevékenysége elismeré-

seképpen 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

BERÉNYI KORNÉLIA 

A Tata és a szlovákiai Szőgyén község közötti 

testvértelepülési kapcsolatok elmélyítése és 

kiszélesítése érdekében végzett lelkes és 

odaadó szervező munkája elismeréseképpen 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

KONTERMAN LÁSZLÓ 

A Tata és Szőgyén közötti testvértelepülési 

kapcsolatok kiszélesítése és elmélyítése 

érdekében végzett szervezőmunkája elismeré-

seképpen 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

MOLNOS FERENC 

A Tata és Szováta közötti testvérvárosi 

kapcsolat fejlődésének új lendületet adó 

munkája és személyes elkötelezettsége 

elismeréseképpen 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

SMIDT RÓBERT 

Tata város művészeti értékeinek a felvidéki 

népi alkotóművészet sajátos eszközeivel való 
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gazdagításáért 

 

2013. 

 

Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 

GOTTWALD SÁNDOR ÉS 

CSALÁDJA 

a város turisztikai kínálatának bővítéséért 

valamint a helyi vendéglátási hagyományok 

ápolásában betöltött szerepük 

elismeréseképpen. 

 

    

  

 

Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 

 

 

DR. KÖRMENDI  GÉZA 

az oktatás, a tehetséggondozás területén  

végzett kimagasló pedagógiai tevékenységéért, 

Tata város értékeinek megismertetése 

érdekében kifejtett helytörténeti munkássága 

elismeréséért 

  

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 

DR. SZABÓ DÉNES 

több évtizeden  keresztül végzett példamutató, 

lelkiismeretes gyógyító tevékenységének 

elismeréseképpen. 

 

  

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

 
VÍZ, ZENE, VIRÁG FESZTIVÁL 

EGYESÜLET 

a város turisztikai és kulturális kínálatában 

meghatározó szerepet játszó fesztivál 

szervezéséért, Tata országos és nemzetközi 

szintű népszerűsítéséért. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 
 

PÁHY LÁSZLÓ 
a város mai arculatát formáló magas 

színvonalú tervezőmunkája elismeréséül. 
 

 

  

Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

 
VARGA ISTVÁNNÉ 

az oktatás és a kultúra területén, a város zenei 

életében végzett kimagasló, önzetlen 

tevékenységéért, a Tata lépten-nyomon című 

tankönyv szerzői munkájának 

elismeréseképpen. 
 

   több évtizedes kimagasló zenepedagógiai, 
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Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 
VARJU  LÁSZLÓ karmesteri tevékenységének elismeréseképpen. 

 

  

 

 
 

 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
DR. BÉRES GYÖRGY 

kimagasló színvonalú egészségügyi intézmény 

létrehozásával Tata hírnevét országos és 

nemzetközi szinten öregbítő tevékenységéért 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
CSÁSZÁR ANGELA 

egykori lakóhelye, Tata hírnevének 

öregbítéséért, a szép magyar beszéd megóvása 

terén végzett példamutató tevékenysége 

elismeréseképpen 

 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
KALMÁR FERENC 

Tata nemzetközi tevékenységének 

népszerűsítése és elismertetése terén végzett 

önzetlen tevékenységéért 

  

Tata Város 

Díszpolgára cím 

 

SCHADL JÁNOS 

Tata város szellemi javainak jelentős 

képzőművészeti adománnyal történő 

gazdagításáért 

2014. Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

25. KLAPKA GYÖRGY 
LÖVÉSZDANDÁR ZENEKARA 

Tata        hírnevét     öregbítő, a város kulturális 

életét gazdagító, magas színvonalú  művészeti 

tevékenységük elismeréseképpen. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

DR. TÚRI   RÓBERT 

a megye néprajzi értékeinek  megmentése 

érdekében kifejtett munkássága, a 

kereszténység társadalmi és kulturális 

értékeinek feltárásáért és megismertetéséért 

végzett  tevékenysége  elismeréseképpen 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 
 

KERESZTESI   JÓZSEF 
Magyary Zoltán munkásságának 

megismertetésében, emlékének ápolásában, a 

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 

újjáalakulásában végzett tevékenysége 
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elismeréséül 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 
 

MUSICZ   LÁSZLÓ 
az Által-ér menti területek természeti 

értékeinek, madárvilágának feltárása, 

megismertetése és megóvása érdekében végzett 

önzetlen és sokirányú tevékenysége 

elismeréseképpen. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 
 

PLÁSZTÁN   ATTILA 
a Tatán végzett több mint két     évtizedes 

sportegyesület-vezetői, vívóedzői 

tevékenységének és az utánpótlás nevelésben 

végzett   munkájának elismeréseképpen. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz  fokozata 
 

SZABÓ  IMRÉNÉ 
az ének-zene oktatásban, a 

tehetséggondozásban végzett kimagasló és  

áldozatos zenepedagógiai, kórusvezetői  

tevékenysége elismeréseképpen. 

 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
ALINA  PELKA 

Tata és Pinczów közötti testvérvárosi 

kapcsolatok szervezésében való sokoldalú 

koordináló munkája elismeréseképpen. 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
PITTI   KATALIN 

Tata hírnevét öregbítő, a város zenei   életében 

végzett kimagasló, előadóművészi és 

pedagógiai  tevékenysége elismeréseképpen 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
DR. TURCZI  ISTVÁN 

egykori lakóhelye, Tata hírnevének 

öregbítéséért,  a város szellemi, kulturális 

életének gazdagodásához hozzájáruló  

tevékenysége elismeréséért.      

 

2015. Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 
DR. PÁLFI JÁNOS 

 a beteg emberekért, elesettekért igaz 

elhivatottsággal végzett, több mint négy 

évtizedes gyógyító tevékenysége 

elismeréseképpen. 
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 Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 
PETZKE FERENC 

 a Tatai Televízió főszerkesztőjeként végzett 

elkötelezett, minőségi munkájáért, a 

televíziózás területén folyamatosan nyújtott 

magas szakmai színvonalú, kiemelkedő 

teljesítményéért. 

 

    

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

GÜNTNER-TATA Hűtőtechnika Kft. 
Tata város gazdasági életének fejlődését 

jelentősen előremozdító, több évtizedes 

tevékenységükért, a foglalkoztatás terén 

betöltött vezető szerepükért, az oktatási, sport 

és szabadidős szervezeteknek nyújtott 

támogatásuk elismeréseképpen. 
 

 

 

Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

KNAPPNÉ TÖLGYES KATALIN 
több évtizedes kiemelkedő pedagógiai 

tevékenységéért, a tehetséggondozásban 

kifejtett kimagasló munkásságáért, a Kőkúti 

Általános Iskola innovációjában betöltött 

meghatározó szerepének elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

KUN  KATALIN 
a magyar népi kultúra, néptánc mind hazai, 

mind nemzetközi megismertetésében, 

népszerűsítésében, a Kenderke  művészeti 

iskola, a Tatai Sokadalom létrehozásában 

végzett kiemelkedő tevékenységének 

elismeréséért. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst  fokozata 
 

JÁSZ  ATTILA 
a vers és prózairodalom terén nyújtott 

kimagasló teljesítményéért, sokirányú 

irodalomszervezői tevékenysége 

elismeréseképpen. 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 
 

DÓZSA  ESZTER 
a fiataloknak a város ügyeiben való 

szerepvállalásáért, valamint az ifjúsági 
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közösségek önszerveződését motiváló, önzetlen 

és odaadó szervező munkája elismeréseképpen. 

 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
KOZMA  IMRE 

a  magyarság lelki megújulásáért végzett 

áldozatos munkájáért, a bajba jutott emberek 

megsegítéséért, a Szeretetszolgálat által a tatai 

intézményeknek nyújtott adományokért. 
 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
SYLVESTER  EDINA 

több évtizedes kutatómunkájáért, mely 

megteremtette a szakmai alapjait annak, hogy a 

tatai Angolkertet az országban elsőként 

minősítsék műemléki kertté, továbbá a kert 

rehabilitációjában vállalt kiemelkedő 

szerepéért. 

 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

 
TOMPA  ANDOR  

az edzőtábor vezetőjeként végzett, Tata jó hírét 

öregbítő tevékenységéért, és a város sportéletét 

segítő kiemelkedő munkája elismeréseképpen 

 

 

   

2016. Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

 
KÖVESDI  MÓNIKA  

a város történeti értékeinek, képző- és 

iparművészeti alkotásainak, kutatási 

eredményeinek a nagyközönséggel való 

megismertetésében végzett kiemelkedő 

tevékenysége elismeréseképpen. 
 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

MARKOS  ANIKÓ 
magas szakmai színvonalú építésztervezői 

tevékenységének elismeréseképpen, 

mellyel Tata város építészeti arculatának 

formálásában meghatározó szerepet tölt be. 
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 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

SCHENK  LÁSZLÓNÉ 
a megváltozott munkaképességű és autista 

emberek  beilleszkedése és társadalmi 

elismerése érdekében végzett több 

évtizedes, kimagasló, önzetlen 

tevékenységéért, értéket létrehozó 

intézményszervező munkásságának  

elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 
 

SZÖLLŐSI  PINCÉSZET  KFT 
családi vállalkozásként Tata hírnevének 

öregbítésében, fesztiválturizmusának 

népszerűsítésében, fellendítésében betöltött 

szerepük elismeréseképpen. 
 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst  fokozata 
 

DEZSŐ  MARIANNA 
Tata város zenei és művészeti életében 

betöltött kiemelkedő és elkötelezett 

zenepedagógiai tevékenységének, a Tatai 

Barokk Fesztivál és a nemzetközi zenei 

mesterkurzus megszervezésének 

elismeréseképpen. 

 
 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst  fokozata 
 

MOLNÁR  LÁSZLÓ 
a város kiemelt projektjeinek 

előkészítésében, Tata kiterjedt 

természetvédelmi területeinek, út- és 

közműhálózatának gondozásában betöltött 

önzetlen, lelkiismeretes szakmai 

tevékenységének elismeréseképpen 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz  fokozata 
 

KUN  IMRE 
a Városi Nyugdíjas Klub elnökeként 

végzett kiemelkedő,  odaadó, önzetlen 

közösségformáló tevékenységének 

elismeréseképpen. 
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2017. Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

HORST   ARZT a magyar-német együttműködés, különösen  

a Tata és Gerlingen közötti testvérvárosi 

kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett  

sokrétű tevékenysége elismeréseképpen. 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

BERCZELLY   ATTILA az általa irányított Tatai Városkapu 

Közhasznú Zrt-nek igazi innovátora, Tata 

város marketing arculatának 

megálmodójaként,  a turisztikai fejlesztések 

bővítésében, a testvérvárosi kapcsolatok 

elmélyítésében tett  sokoldalú, kiemelkedő, 

önzetlen  tevékenységének 

elismeréseképpen. 

 Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

FEKETE  GYULA a Tatai Ipari és Logisztikai Park 

létrehozásában, megismertetésében, 

folyamatos fejlesztésében, a város vízi 

sport életének kiszélesítésében betöltött 

tevékenységének elismeréseképpen. 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

JENEI  MÁRTA szakterületein végzett magas színvonalú, 

emberséges tevékenységén túl, kiemelkedő  

közösségi  szerepvállalásainak 

elismeréseképpen 
 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

PAP  KATALIN a fedél nélküliek gondozása érdekében 

szakmai elhivatottsággal végzett alázatos, 

példaértékű tevékenységének 

elismeréseképpen. 

 Tata Városáért SZABÓNÉ BOTTYÁN  ILDIKÓ a Kincső zenekar prímásaként a népzene 
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kitüntetés bronz fokozata megismertetésében, továbbéltetésében, 

népszerűsítésében végzett önzetlen 

tevékenysége elismeréseképpen. 
 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

ELSNER  LÁSZLÓ aki az archaikus harcművészetnek,  az  

aikidonak a megismertetésével, hazai és 

nemzetközi szinten végzett oktatásával, 

népszerűsítésével, terjesztésével 

hozzájárult Tata város hírnevének 

öregbítéséhez. 

 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

NYILAS  LEONOV  ANITA a Tata és Magyarkanizsa közötti testvér-

települési kapcsolat sikeres útjára 

indításában betöltött szerepe, sokirányú 

munkája elismeréseképpen.  
 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

NYISZTOR  ILONA Tata város hírnevének öregbítéséért, a 

csángó magyar népdalok megóvásáért, 

továbbadásáért végzett példamutató 

tevékenysége elismeréseképpen. 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

SZARKA  ANDREA a Tata és Szőgyén közötti testvér-települési 

kapcsolat gazdagításáért végzett 

kiemelkedő és önzetlen tevékenysége 

elismeréseképpen. 

 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

VÍGH  GÁBOR a Tata és Szőgyén közötti testvér-települési 

kapcsolatok elmélyítése és kiszélesítése 

érdekében végzett sokoldalú, önzetlen 

szervező munkája elismeréseképpen. 
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2018. Tata Városáért 

kitüntetés arany fokozata 

HORVÁTH  ZOLTÁN    a természetjárás megismertetése, tatai 

népszerűsítése érdekében végzett több 

évtizedes tevékenysége, továbbá magas 

színvonalú sportszervezői munkájának 

elismeréseképpen. 

 
 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

DOMONKOS  ÁGNES a Tata és Térsége Civil Társulás elnökeként 

végzett kiemelkedő közösségszervező 

tevékenységéért, s e közösségbe tartozók 

érdekérvényesítéséért folytatott munkája  

elismeréséért. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

DR. KIS  TIBORNÉ Tata város helytörténeti értékeinek 

megmentése érdekében  kifejtett önzetlen 

szervező munkájának elismeréseképpen. 

 
 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

KÓTHAY  PÉTER Tata város képzőművészeti életében 

betöltött kiemelkedő szerepéért, 

művészetszeretetre nevelő pedagógiai 

munkája elismeréseképpen. 

 
 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

VÁMOSI  LÁSZLÓ a város sporttörténetének közkinccsé tétele 

érdekében végzett kutatói és írói, továbbá 

Tata éremgyűjtő közösségéért végzett 

áldozatos munkája   elismeréséért. 

 
 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

KOVÁCS  SZILVIA körzeti nővérként az egészségügyben 

végzett több évtizedes emberséges, 

lelkiismeretes, önzetlen, segítő munkája 
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elismeréseképpen 

 Tata Város 

Díszpolgára cím 

PROF.DR. KEREKES  SÁNDOR szülővárosa, Tata fürdővárosi valamint 

borgasztronómiai adottságainak 

népszerűsítése, fejlesztése terén végzett 

kimagasló szakmai színvonalú,  tanácsadói 

és támogatói tevékenysége elismeréséért. 

 

2019. évtől a kitüntetések formái  -  Tata Város Zsigmond Király Díja, Tata Városáért kitüntetés arany-ezüst-bronz 

fokozata, Tata Város Díszpolgára cím – kiegészült a Tata Város Mátyás Király Díjjal 
2019. Tata Város 

Zsigmond Király Díja 

MAGÓ OTTÓ több évtizedes magas színvonalú 

munkavégzésének elismeréseként, melyet a 

város időskorúinak, elesettjeinek 

gondozásáért, a rászorultak megsegítésére 

tett. 

 
 Tata Város 

Mátyás  Király Díja 

FRANKÓ  MÁTYÁS több évtizedes kiemelkedő gyülekezetépítő, 

szellemi, lelki közösségformáló 

tevékenységének elismeréseképpen. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

GÚTAY  HÁZASPÁR kiemelkedő pedagógiai és közösségépítő 

munkásságukért, a tehetséggondozás terén 

kifejtett sokrétű tevékenységük 

elismeréseképpen. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

LANGMÁR  HÁZASPÁR a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

önkénteseiként végzett alázatos, 

lelkiismeretes, odaadó, karitatív 

tevékenységük elismeréseképpen.  
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 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

LENTULAI  MÁRIA a város civil szervezeteinek, különösen a 

sport, helytörténeti és kulturális 

közösségeinek tevékenységét több 

évtizede segítő, szervező munkájának 

elismeréseképpen.  

 

 Tata Városáért 

kitüntetés ezüst fokozata 

PÁPAI  JÓZSEF (JOCI) országos és nemzetközi szinten sikert arató 

előadóművészi tevékenységének 

elismeréseképpen, mellyel hozzájárul 

szülővárosa, Tata hírnevének 

öregbítéséhez. 

 

 Tata Városáért 

kitüntetés bronz fokozata 

SZABÓ  KORNÉL a Renmei Kyokushin Karate Sportegyesület 

vezetőjeként a kyokushin karate 

harcművészet szellemiségének hazai 

megismertetésében, népszerűsítésében, 

oktatásában végzett önzetlen tevékenysége 

elismeréseképpen. 

 
 Tata Város 

Díszpolgára cím 

SOLTÉSZ  ISTVÁN aki több mint öt évtizeden keresztül 

tanította hegedűre, kamarazenére, a 

zenekari játék és a zene szeretetére a tatai 

gyerekek és fiatalok százait. Ezen 

kiemelkedő, elismerésre méltó 

zenepedagógiai tevékenységével 

hozzájárult Tata város hírnevének 

öregbítéséhez. 

 
 

LEZÁRVA: 2019. augusztus 20. 
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