
Március 16-tól (hétfőtől) minden tatai általános iskolában lehetőséget bizto-
sítanak a gyerekek felügyeletére abban az esetben, ha a szülők ezt semmilyen 
formában nem tudják megoldani. Ehhez kapcsolódóan az iskolai étkeztetés 
rendje megváltozik. 
Március 17. keddtől minden előzetes, eddig leadott étkeztetési igényt aktuali-
zálni kell, tehát mindazoknak a szülőknek, akik gyermekük felügyeletét vagy 
étkeztetését nem tudják otthonról biztosítani, étkeztetési (csak ebéd) igényü-
ket újra le kell adniuk március 16. hétfő reggel 9 óráig. Az ebédrendelési igé-
nyek leadását megtehetik a Menza Pure online felületen (tata.eny.hu), e-ma-
ilben az etkeztetes@igh.hu címen valamint március 16-án reggel 7 és 9 óra 
között telefonon a következő számokon: 06/30-550-4179 és 06/34-588-675,
A gyermekétkeztetés március 17-től kétféle módon zajlik:
- az iskolákban, a március 16. reggel 9 óráig leadott megrendelések alapján 
azok számára, akiknek az otthoni felügyelete nem biztosított,
- vagy házhozszállítással, kizárólag Tata-Agostyán területén hétköznapo-
kon 11 és 13 óra között. A házhozszállítás kizárólag a szeptemberi iskolai 
beiratkozásnál megadott tatai, agostyáni lakcímre történik!
A korábbi étkezési befizetéseket jóváírják, akik március 17-től nem igé-
nyelnek étkezést, azok töröljék korábbi megrendelésüket. 
A középiskolások esetében csak a hátrányos helyzetűek számára biztosít-
juk az étkeztetést, külön kérésre. 
Az óvodások számára is biztosítja az önkormányzat az étel kiszállítását. Kér-
jük, hogy aki ezt igényli, kérését a saját óvodájánál a megszokott módon je-
lezze!

Minden, az önkormányzat által szervezett, és pályázatból megvalósuló 
rendezvény elmarad. A tatai nagyrendezvények és fesztiválok sorsáról 
később születik döntés.
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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 

A Kormányhivatal 
közleménye    
    4.oldal

Házhozszállítást indít a 
Forrás Bevásárló Közösség  
            6.oldal

18. Farsang Kupa
            
   7.oldal

Rendkívüli intézkedéseket 
vezetett be a Magyar Közút          
   9.oldal

A TAC felhívása
   
  10.oldal

Városi intézmények 
működése      
   2.oldal

Egyházi közlemények
    
   3.oldal

Üléseztek a kistérségi 
polgármesterek   
    6.oldal

Csendesen emlékeztünk  
    
   7.oldal

Felfüggeszti működését a 
tatai piac  
    2.oldal

Koronavírus
Polgármesteri tájékoztató a járvány terjedésének 
megelőzése érdekében meghozott döntésekről

Kérjük az időseket, hogy maradjanak otthon, ne menjenek ki az utcára!
Az idősek nappali otthonának működése szünetel, az kistérségi idősek 
otthonát nem lehet látogatni!
Ellátás biztosítása: szükség esetén bevásárlás, gyógyszerkiváltás és 
egyéb ügyekben segítséget kérhetnek a Szociális Alapellátó Inté-
ménytől. 
Ha betegség tüneteit érzékelik, ne menjenek el az orvoshoz, hívják 
telefonon körzeti orvosukat és egyeztessenek vele időpontot!
A gyógyszereket elektronikus recepten is felírják, és azokat más is 
kiválthatja, ha megadják neki a TAJ számukat.
Mind az idősek, mind a családok, mind pedig a karanténban lévők 
kereshetik a Szociális Alapellátó Intézményt, ha bármiben segítségre 
szorulnak. 
Munkaidőben hívható telefonszámaik: 
30/691-0049, 30/3208-131
éjjel- nappal hívható számuk: 30/ 340-4343.

Idősek ellátása

Iskolai és óvodai étkeztetés

Hétfőtől ügyeleti rendben működnek a tatai óvodák
Március 23. hétfőtől változik a tatai óvodák működési rendje. A koro-
navírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében az intézmények 
ügyeleti rendben működnek.
Március 23-tól minden tatai óvoda zárva tart. Azok a gyermekek, 
akiknek nem tudnak otthoni felügyeletet biztosítani, az Új úti Csil-
lagsziget Bölcsődében kapnak óvodai ellátást. A helyszínen külön 
csoportszobákban a városi óvodák óvónői váltott munkarendben fog-
lalkoznak a gyermekekkel.
Március 23. hétfőtől zsiliprendszert vezetnek be a Csillagsziget Bölcső-
dében, vagyis a szülők csak a bejáratig kísérhetik el gyermekeiket, a be-

járattól pedig már csak a dadák és óvónők kísérhetik tovább a kicsiket.
A tatai óvodák minden kisgyermek számára, egyéni fejlesztési terv 
alapján online óvodai foglalkozást nyújtanak hétfőtől, melyet a gyer-
mekek szüleik segítségével teljesíthetnek. Minden óvoda heti rend-
szerességgel telefonon vagy skype-on kapcsolatba lép az óvodások-
kal, akik így saját óvónőikkel beszélhetnek hetente egy alkalommal.
A tatai óvodák a továbbiakban is a szülők rendelkezésére állnak, és 
bármilyen nevelési kérdésben igény szerint telefonon tanácsot adnak.
Az idei óvodai jelentkezés rendjéről hamarosan részletes tájékoztatást 
adunk.

A Volánbusz Zrt. továbbra is menetrendszerűen indítja járatait, a bér-
leteseknek lehetőségük van arra, hogy a hátsó ajtókon szálljanak fel a 
torlódás, zsúfoltság elkerülése érdekében..

Helyi közlekedés

A város polgármesterének javaslata alapján. a kialakult egészségügyi helyzet-
re való tekintettel a tatai házi és gyermek házi orvosok valamint fogorvosok 
egyenként 250.000 Ft rendkívüli támogatást kapnak, a tatai mentőállomás 
munkáját pedig 1.000.000. Ft-al támogatjuk, ezzel is segítve a közegészség-
ügyi helyzetből adódó többletkiadásaik fedezését.
Látogatási tilalom van érvényben a kórházakban, Tatán és Tatabányán egyaránt. 
A betegellátás rendjéről a Szent Borbála Kórház honlapján tájékozódjanak.  
A kórház közleményét a 6. oldalon olvashatják.
A fogorvosok kizárólag sürgős eseteket vállalnak (fájdalmas fog megnyitása, gyökér-
kezelés, fájós fog húzása, tályog megnyitása, baleseti sérülések ellátása, vérzéscsilla-
pítás, állkapocs-ficam ellátása).
A tatai Védőnői Szolgálat a koronavírus járvány miatt a családoknál törté-
nő látogatásokat, a státuszvizsgálatokat, védőnői tanácsadásokat bizonytalan 
ideig egyéni egyeztetés alapján végzi.
Kapcsolattartás módjáról mindenki telefonon egyeztessen saját védőnőjével!

Helyi egészségügy

Tisztelettel kérem a tataiak együttműködését és felelős-
ségteljes hozzáállását az intézkedések végrehajtása so-
rán. Bármilyen probléma, segítségnyújtás ügyében hívják 
a 34/ 588-600-as telefonszámot, vagy írjanak e-mailt a 
ph@tata.hu címre.
Tisztelt tataiak!
Ezúton tájékoztatom Önöket a magyar kormány, a ko-
ronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében 
hozott döntéseihez kapcsolódó rendkívüli városi intézke-
désekről, és az ezek nyomán bekövetkező változásokról.

Programok, események

A koronavírussal kap-
csolatos hírek folya-
matosan változnak és 
frissülnek, ezért kérjük 
figyeljék a tata.hu-t, 
Tata Város hivatalos 
Facebook oldalát és a 
Tatai Televízió adásait!

Kérjük az időseket, hogy saját 
egészségük érdekében, 
maradjanak otthon!

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság



A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a tatai városi piac működését március 18-tól 
határozatlan időre felfüggesztik.
Az árusokkal, termelőkkel a következő elérhetőségeken keresztül vehetik fel a kapcsolatot, 
amennyiben vásárolni szeretnének:
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FOGADÓÓRA
RIGÓ BALÁZS alpolgármester  

2020.  március  
26-án csütörtökön 
14.30 -16.30 óra kö-
zöttf ogadja a hozzá 
forduló polgárokat  
a városházán lévő 

hivatali helyiségében,  Tata, Kos-
suth tér 1., I. em. 103.szoba.
A kialakult járványügyi helyzetre 
való tekintettel kérjük, hogy csak 
sürgős esetben éljenek a személyes 
megkeresés lehetőségével.

Tisztelt Tatai Adózók! 

Tata Város Önkormányzata helyi 
adóhatósága tájékoztatja tisztelt ügy-
feleit, hogy az adószoftver technikai 
problémái miatt a helyi adóhatóság az 
egyenlegértesítőket az évek óta kiala-
kult gyakorlattól eltérően késéssel tudta 
elkészíteni és továbbítani.
Az egyenlegértesítőket magánszemé-
lyek részére a posta már kézbesítette, az 
egyéni és társas vállalkozások részére a 
postai kézbesítés még folyamatban van.
A fenti szoftverprobléma miatt bekö-
vetkező esetleges késedelmes fizetése-
ket az adóhatóság méltányosan kezeli, 
ha a befizetés 2020. április 15. napjáig 
megtörténik.
Kérjük, hogy akinek a küldeménye 
kapcsán kérdése merül fel, telefonon 
(06-34-588-647, 588-649, 588-618), 
vagy e-mailben (ado@tata.hu) jelezze 
az adóhatóság kollégáinak, akik ren-
delkezésre állnak a kérdés tisztázása 
érdekében.
Felhívom a Tisztelt Ügyfeleink fi-
gyelmét, hogy a koronavírus okozta 
veszélyhelyzet fennállása miatt Michl 
József polgármester intézkedett a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal műkö-
désére vonatkozóan, mely szerint az 
elsődleges az elektronikus ügyinté-
zés, melynek részleteiről a http://tata.
hu/19684/elektronikus_ugyintezes  ol-
dalon tájékozódhatnak. Az ügyfélfoga-
dás csak azokban az ügyekben megen-
gedett, amelyekben jogszabály írja elő a 
személyes megjelenés szükségességét. 
Kérem, csak halaszthatatlan, azonnali 
ügyintézést igénylő ügyekben keres-
sék fel a Tatai Közös Önkormányzati 
Hivatal épületét. Megértő türelmüket 
köszönjük!     Dr. Kórósi Emőke jegyző

Ismételten felhívom a tataiak szíves figyelmét, hogy – amennyiben erre 
lehetőségük van – hivatalos ügyeiket elsősorban elektronikus úton in-
tézzék. Kérdéseiket telefonon (06-34/588-600) és e-mail útján (ph@
tata.hu) tegyék fel, az ügyintézők telefonos elérhetőségei a http://tata.
hu/node/1425  oldalon találhatóak. Az elektronikus ügyintézés részle-
teiről a http://tata.hu/19684/elektronikus_ugyintezes  oldalon tájéko-
zódhatnak. Amennyiben erre vonatkozóan bármilyen kérdésük lenne, 
érdeklődjenek a 34/ 588-690, 588-600 és 588-616-os telefonszámokon.
Az ügyfélfogadás csak azokban az ügyekben megengedett, ame-
lyekben jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükséges-
ségét. Emellett kérem csak halaszthatatlan, azonnali ügyintézést 
igénylő ügyekben keressék fel a Tatai Közös Önkormányzati Hi-

vatal épületét. 
Kiemelten kérem a tatai intézményeket arra, hogy a fertőzésveszély 
csökkentése érdekében tegyenek meg minden intézkedést, fokozot-
tan figyeljenek a tisztaságra és a higiéniára!
Külön felhívom a sportegyesületek valamint a sportesemények szer-
vezőinek figyelmét, hogy maradéktalanul tartsák be a központi ren-
delkezéseket programjaik szervezésekor, és lehetőség szerint tekint-
senek el minden egyéb program megtartásától.
Tisztelettel kérem a tataiak együttműködését és felelősségteljes hoz-
záállását az intézkedések végrehajtása során. Bármilyen probléma, 
segítségnyújtás ügyében hívják a 34/ 588-600-as telefonszámot, 
vagy írjanak e-mailt a ph@tata.hu címre.

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal működése

Március 16. hétfőtől határozatlan ideig zárva tart a 
Magyary Zoltán Művelődési Központ, a Móricz Zsig-

mond Városi Könyvtár, az Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ, a Güntner Aréna Városi Sportcsarnok, a Kő-
kúti Tanuszoda, a Kuny Domokos Múzeum, a Tatai 
Német Nemzetiségi Múzeum és az angolkerti Kiskas-
tély. A Piarista Rendházba tervezett rendezvényeket 
elhalasztjuk.
Az Idősek Klubjában a nappali ellátás szünetel, az étke-
zést kiszállítással biztosítják. A Fogyatékosok Nappali 
Intézménye ügyeleti formában működik, azokat fogad-

ják, akiknek az otthoni ellátását nem lehet biztosítani.
Polgármester úr jelentést kért az intézményeink ve-

zetőjétől arról, hogyan kívánják 
kezelni a kialakult egészségügyi, 
pénzügyi és foglalkoztatási hely-
zetet.
Nyomatékosan felhívjuk a figyel-
müket, hogy a kormány intézke-

désének megfelelően Tatán is tilos a látogatása pl. 
a színházaknak, táncos és zenei rendezvényeknek, 
moziknak, múzeumoknak, könyvtáraknak, közműve-
lődési intézményeknek...stb. Ezeken a helyeken kizá-
rólag az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak.
A Tatai Városgazda Kft. folytatja a városüzemeltetési 
feladatok ellátását. Továbbá a munka nélkül maradt 
embereknek lehetőséget kínál, hogy a cégnél dolgoz-
zanak.

Városi intézmények működése

Aki a tilalmat megszegi, 
szabálysértést követ el,

 ami pénzbírsággal is járhat.

FELHÍVÁS
A Tatai Városgazda Nonprofit 
Kft. azonnali felvételt hirdet 
egyszerűsített munkaviszony-
ba (napi bejelentéssel) alkalmi 
munkára tatai városüzemelte-

tési feladatok ellátására.
Jelentkezni Acsai Zoltán ügy-
vezetőnél lehet telefonon a 
06-30/691-0026-os számon, 

valamint levélben az 
ugyvezeto@tataivarosgazda.

hu e-mail címen. 

Felfüggeszti működését a tatai piac Tájékoztatjuk a tataiakat, hogy 
a kialakult közegészségügyi 
helyzetre való tekintettel Ta-
tán a szervezett lomtalanítást 
ősszel tartjuk meg. A lomta-
lanítás keretében ugyancsak 
ősszel rendezünk elektronikai 
és veszélyes hulladékgyűjtést.
A házhoz menő szelektív és 
zöldhulladék gyűjtést az előre 
meghirdetett időpontokban a 
Vertikál Zrt. alvállalkozója, az 
Oroszlányi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Zrt. tovább-
ra is elvégzi.
További információ:   
okg-info@oroszlany.hu
www.vertikalzrt.hu                                    
Oroszlányi ügyfélszolgálat: 
34/361-411/105
(A tatai ügyfélfogadás szüne-
tel.)

Lomtalanítás

Tisztelt Házasulandók! 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezte-
tő tömeges megbetegedést okozó humán-
járvány megelőzése, illetve következmé-
nyeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érde-
kében elrendelt veszélyhelyzet során te-
endő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. 
(III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése 
alapján, rendezvény helyszínén a résztve-
vők számától és a rendezvény helyszínétől 
függetlenül tilos tartózkodni. A Kormány-
rendelet értelmében nem minősül rendez-
vénynek a polgári házasságkötés.
A kialakult közegészségügyi helyzetre te-
kintettel, valamint egészségük megőrzése 
és a fertőzésveszély csökkentése érdekében 
Tata Város Polgármestere rendelkezett a Ta-
tai Közös Önkormányzati Hivatalban törté-
nő ügyintézést érintő változásokról. Felhív-
ta a figyelmet az elektronikus ügyintézésre, 
valamint arra, hogy az ügyfélfogadás során 
személyes megjelenés csak jogszabályban 
meghatározott esetekben megengedett. 
Polgármester úr fenti rendelkezéseire fi-

gyelemmel az előjegyzett házasságkötéseik 
alkalmával a hivatali helyiségben az anya-
könyvvezető mellett kizárólag azok a sze-
mélyek tartózkodhatnak, akiknek jelenléte 
a házasság létrejöttéhez és érvényességéhez 
a törvényi előírások szerint szükséges (há-
zasulandó pár, két tanú, valamint szükség 
esetén a tolmács). 
A hivatali helyiségben megkötendő házas-
ságkötések esetében az időjárás függvényé-
ben térítésmentesen lehetőség van a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal épülete 
(2890 Tata, Kossuth tér 1.) melletti udvar 
területén, a Tata Bercsényi u. 1. szám alatt 
is a házasságkötés lebonyolítására.
Felhívom a házasságot kötni szándékozók 
figyelmét, hogy egyéb, hivatali helyiségen 
kívüli házasságkötésre a járványügyi hely-
zetre tekintettel nincs lehetőség.
Amennyiben a fentiekre vonatkozóan bár-
milyen kérdésük merül fel, forduljanak bi-
zalommal Kocsis Ildikó (06-34/588-642, 
(anyakonyv@tata.hu), valamint Jenei Már-
ta (06-34/588-611) anyakönyvvezetőkhöz. 
Megértésüket és együttműködésüket köszö-
nöm.                          dr. Kórósi Emőke jegyző

Elmarad a márciusi testületi ülés

Veszélyhelyzet esetében rendkívüli jogrend lép 
hatályba, melynek az önkormányzat működésé-
re vonatkozó értelmezését Michl József polgár-
mester egyeztette a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatallal. Ezen iránymutatás alapján a 
képviselő-testület március 25-i ülése elmarad. (A 
testületi ülést megelőző bizottsági ülések is elma-
radtak.)A rendkívüli jogrend következtében a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46.§ (4) bekezdése   „(4) Veszélyhelyzet-
ben a települési önkormányzat képviselő-testületé-
nek, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, 
a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek ke-
retében nem foglalhat állást önkormányzati intéz-
mény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, 
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a telepü-
lést is érinti.”alapján  az önkormányzati hatáskörbe 
tartozó szükséges döntéseket a polgármester hozza 
meg. Michl József polgármester a döntések meg-
hozatalához a bizottsági ülésekre kiküldött előter-
jesztésekkel kapcsolatban a képviselők véleménye-
it elektronikus úton kérte be. Amennyiben  olyan 
kérdés merül fel, mely külön egyeztetést igényel, 
annak megvitatására telefonon van lehetőség.

Közlemény a házasságkötésekkel kapcsolatban

Bilszky Gyula  Virág, palánta   Tata Újhegy Agostyáni út 30/517-14-37
Dávid László  Palánta, fűszernövények Naszály Táncsics u. 13. 70/271-74-91
Hajnal Mária  Virág és palánta  Kocs Jókai u. 5.  30/581-46-02
Harangozó Attila Házi savanyúság                        Kocs Halom u. 24.  20/961-20-78
Heitz Péter  Zöldség, gyümölcs  Tata Látóhegy   30/742-93-01        
Hornyák Zoltán Virág és palánta                         Tata Határ u. vége  30/487-27-35
Juhász János  Virág, palánta   Kocs Kossuth u. 99.  20/323-60-53
Madarassy Katalin Virág, és palánta  Tata Határ u. vége  30/823-48-36
Matus György és László Virág és palánta, tojás               Tata Esze Tamás u. 4.  30/959-32-35
Natkai Attila  Füstölt áru   Mocsa Szőlő u. 23.   70/611-86-33
Szűcs Bálint  Virág és palánta  Kocs Dózsa u. 37.  70/615-78-14
Magyar Zoltán Őstermelő   Dad, Fő utca 20.  20/516-96-66



Legyetek józanok, hogy imádkozhassa-
tok! (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)
A Tatai Református Egyházközség El-
nöksége, - csatlakozva a Zsinat Elnök-
ségének nyilatkozatához -, a következő 
intézkedéseket hozza, és a következő kéré-
seket fogalmazza meg a koronavírus terje-
désének megakadályozásával kapcsolatban.
További intézkedésig szüneteltetünk min-
den egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhí-
tatot, bibliaórát, konfirmációi előkészítést, 
ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, presbite-
ri ülést, igazgatótanácsi ülést, minden cso-
portos foglalkozást és közösségi alkalmat.
A lelkészi hivatalban személyes ügyfélfo-
gadás nem lesz. Elektronikus levélben a hi-
vatal@reftata.hu címen, valamint telefo-
non a 06-30-380-8496-os telefonszámon 
Dr. Szabó Előd lelkipásztort lehet elérni.
Terveink szerint minden vasárnap 10 órától 
online követhető módon istentiszteletet tar-
tunk (ezen csak a szolgáló lelkipásztor szűk 
családja – házastársa, gyermekei – lehet je-
len), ahol igeolvasással, imádsággal, igehir-
detéssel szolgál valamelyik lelkipásztorunk. 
Folyamatosan tervezzük annak a lehetősé-
gét, hogy miként tudunk beszélgetéseket, 
áhítatokat megosztani gyülekezetünk hon-
lapján (www.reftata.hu), hogy a gyülekezet 
személyes kapcsolata a lelkipásztorokkal 
ilyen formában megmaradjon. Kérjük, hogy 
figyeljék folyamatosan honlapunkat és kö-

zösségi oldalunkat, hogy helyi informáci-
ókhoz juthassanak. Ezeken a lehetőségeken 
túl a www.reformatus.hu honlapon minden 
reggel online áhítatot követhetünk végig.
Kérjük Kedves Testvéreinket, hogy 
személyes és családi körben is ol-
vassanak Bibliát, imádkozzanak.
Kérjük, hogy a közösségi médiában csak 
megalapozott és igazolt információkat osz-
szanak meg egymással, a különböző fó-
rumokon tartózkodjanak a félelemkel-
téstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük gyülekezetünk fiatalja-
it, hogy segítsenek az idős gyülekeze-
ti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.
Kérjük Kedves Testvéreinket, valameny-
nyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be.
Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány 
megszűnéséért, a betegekért, egészség-
ügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
Imádkozzunk azért, hogy a mi Istenünk óv-
jon Bennünket, abban a reménységben, amit a 

zsoltáros is megfogalmazott: 
„Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest 
hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz 
közel sem férhet csapás. Mert megparancsol-
ja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden 
utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg 

ne üsd lábadat a kőben.” 
(91. Zsoltár 9-12. verse)                       

A Tatai Református Egyházközség Elnöksége
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A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok, 
mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak. 
Templomainkat nem zárjuk be, mégis felelősen és körültekintően kell 
eljárni. Kérjük, hogy aki betegnek érzi magát, önmaga és mások vé-
delmében érezze lelkiismereti kötelességének, hogy mielőbb orvoshoz 
forduljon, és ne menjen közösségbe. Különösen is figyeljünk idősebb 
embertársainkra. 
Várható online miseközvetítés, emellett van, ahol szabadtéri szentmi-
sét tartanak, vagy, ahol lehetséges, más módon segítik elő a kisebb 
közösségekben való templomi liturgikus ünneplést. A közszolgálati 
televízió igen örvendetes módon már a most következő vasárnapon 
szentmisét közvetít azok számára, akik koruk, egészségi állapotuk 
vagy más komoly okból nem tudnak részt venni vasárnapi szentmi-
sén azért, hogy megerősítést, vigasztalást és bátorítást nyerjenek. A 
jelenlegi helyzetben is érvényesek a Katolikus Egyház Katekizmusá-
ban (KEK 1281.) és az Egyházi Törvénykönyvben (CIC 1248. k. 2. $) 
található előírások, amelyek szerint, ha valaki számára súlyos okból 
lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen 
ajánlatos, hogy helyette töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy 
a családban. 
Oktatási, szociális és egészségügyi intézményeinkben mindenben kö-
vessük a hatósági előírásokat, amelyeket intézményeink közvetlenül is 
megkapnak. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi rendel-
kezései továbbra is élnek. Ezekkel összhangban a hatóságokkal min-
denben működjünk együtt, és legyünk figyelemmel az általuk adott 
általános irányelvekre. Ennek megfelelően fognak az arra illetékesek 
nagyobb létszámú rendezvényeink esetében eseti döntést hozni. 
Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szere-
tetet, és kérjünk nagylelkűséget, hogy ebben a helyzetben különösen 
is figyelhessünk egymásra, főleg beteg és veszélyeztetettebb ember-
társainkra. 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

A Magyar Katolikus Püspöki 
Konferencia közleménye 

A Tatai Református Egyházközség 
Elnökségének nyilatkozata

A Székely Nemzeti Tanács európai pol-
gári kezdeményezése alapján az Európai 
Unió fejlesztéspolitikáján belül kiemelt 
figyelmet kell kapniuk az olyan nemzeti 
régióknak, amilyen például a Székely-
föld vagy a Csallóköz.
Ahhoz, hogy az Európai Unió napirendre 
tűzze a kérdést, 2020. május 7-ig legke-
vesebb egymillió támogató aláírást kell 
összegyűjteni legalább hét európai uni-
ós országból. Kérjük, Önök is járuljanak 
hozzá aláírásukkal a nemzeti régiók ha-
gyományainak megőrzéséhez!
A kezdeményezést kizárólag az inter-
neten írhatják alá a következő oldalon:  
https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/ini-
tiative.

Kedves Testvérek!
A hazánkat is elért koronavírus-járvány közepette a helyzet napról napra rosszabbodik. Egyházunk 
püspökeiként úgy ítéljük meg, hogy ma már többre van szükség, mint amit korábbi útmutatásunkban 
és ajánlásunkban megfogalmaztunk. Gyülekezeti tagjaink – különösen is a leginkább kiszolgáltatott 
idősek – iránti felelősségünk tudatában, valamint a magyar társadalom többi csoportjával való szo-
lidaritás jegyében ezért nehéz szívvel, de nyomatékosan tanácsoljuk az egyházközségeknek, hogy 
2020. március 16-tól kezdve bizonytalan ideig, de legalább virágvasárnapig ne tartsanak sem isten-
tiszteleti, sem egyéb gyülekezeti alkalmat.
A temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor. Elfogadjuk azon egyházközségek döntését, ame-
lyek már március 15-én sem tartanak istentiszteletet, a többi gyülekezettől pedig azt kérjük, hogy ne 
legyen úrvacsoraosztás, kézfogás, a hívek lehetőleg 2 méter távolságban legyenek egymástól, és a 
létszám ne haladja meg a kormány által közösségi alkalomra meghatározott 100 főt.
A lelkészekről változatlanul azt kérjük, hogy lelkigondozó odaadással figyeljenek a hívekre, különö-
sen az idősekre, a betegekre és az egyedül élőkre. Éljenek az online közvetítés vagy akár a hagyomá-
nyos média (pl. leírt igehirdetések) eszközeivel. A gyülekezetek különösen is figyeljenek arra, hogy 
hol tudnak a rászorulóknak segíteni bevásárlásban, postai vagy gyógyszertári ügyintézésben és

hasonlókban. A kormány utasításait a személyes kapcsolatok elkerülésére – beleértve adott esetben az 
önkéntes karantént – vegyük nagyon komolyan, és azok megtartására kérjünk másokat is.
Egyházunk részéről hamarosan külön tájékoztatást adunk azzal kapcsolatban, hogy miként folyhat a 
távoktatás az egyházi iskolában és a hittan alkalmain, illetve
javasolni fogunk számos konkrét segítési formát, egyebek mellett annak érdekében, hogy a gyer-
mekes egészségügyi és a rendvédelmi valamint egyéb dolgozókat miként segíthetjük abban, hogy 
felelősségteljes hivatásukat be tudják tölteni.
Urunk mindnyájunkat próbatételek elé állít ezekben a hetekben. Ilyen körülmények között nehéz 
döntéseket is kell hoznunk, ám meggyőződésünk, hogy ezzel neki, az Élet URának engedelmeske-
dünk, valamit egész népünkkel is közösséget vállalunk. Egy ideig ugyan nem tartunk nyilvános is-
tentiszteletet, de hitelesen megélhetjük azt, amit Pál apostol okos istentiszteletnek nevez (Róm 12,1).
Erős vár a mi Istenünk!         

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök
Kondor Péter püspök

Szemerei János püspök

Az Evangélikus Egyház rendelkezései

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a koronavírussal kapcsolatos hírek folyama-
tosan változnak és frissülnek, ezért kérjük figyeljék a tata.hu-t, Tata Város 
hivatalos Facebook oldalát és a Tatai Televízió adásait!

A koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében 
március 17-től a tatai játszótereket lezárjuk!
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Játszótér bezárások
A járványhelyzetben a NAV 
igyekszik minimalizálni az 
ügyfeleire és munkatársaira 
ható kockázatokat. A hivatal, 
az Operatív Törzs ajánlása-
ival összhangban változtat 
ügyfélfogadási gyakorlatán 
és a várakozókat ütemezetten 
fogadja. Ez azt jelenti, hogy 
az ügyféltérben egyszerre 
csak annyi ügyfél tartózkod-
hat, ahány ügyfélszolgálati 
ablak nyitva van. Köszönjük 
türelmüket és megértésüket! 
Az ügyfélszolgálatokon higi-
éniai protokoll van érvény-
ben, amelynek részeként 
rövid időközönként szellőz-
tetjük a helyiségeket. 

Az adóügyek döntő többsége 
elektronikusan is intézhető, 
ezért kérjük Önöket, hogy vá-
lasszák az elektronikus vagy 
telefonos ügyintézést, elke-
rülve a személyes megjele-
nést és a sorban állást.  
A járvány terjedését csak fele-
lősségteljes hozzáállással lehet 
megállítani! 
Tegyen Ön is azért, hogy 
csökkenjen az új megbetege-
dések száma!  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Komárom-Esztergom Megyei

Adó- és Vámigazgatósága
Doktor Imre Zoltán

adószakmai sajtóreferens
tel.: 70/4569223, 34/519-892

Ütemezett ügyfélfogadás a NAV-nál

A történelmi egyházak képvieslőinek igehirdetését a Tatai Televízió a jelenlegi 
helyzetre való tekintettel minden vasárnap 10 órától és 18 órától sugározza.

A Székely Nemzeti 
Tanács hirdetménye
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A békediktátummal Magyarország 
nemzetközi presztízse odalett, ka-
tonai és gazdasági ereje jelentékte-
lenné zsugorodott. Bár a szerződés 
aláírása 1920. június 4-én megtör-
tént, az általa érintett legfontosabb 
rendelkezések csak 1924-re léptek 
érvénybe. Ekkorra zárult le a terü-
leti kérdés, ekkor ért véget a szom-
széd államokból betelepülő magyar 
menekültek tömeges beáramlása, s 
ekkor született döntés a fizetendő há-
borús jóvátételekről is.
Trianon a laikusok számára a Ma-
gyar Királyság múltjának tagadását 
jelentette. A közvélemény az ország 
felosztására ösztönös elutasítással 
reagált. A magyarság nehezen tudta 
elfogadni azt a tényt, hogy az elsza-
kadó nemzetiségeket az antant önál-
ló állam alakításának lehetőségével 
jutalmazta. A közgondolkodásnak 
meghatározó részévé vált az a gon-
dolat– ezt a politika is igyekezett 
minél határozottabban hangsúlyozni 
–, hogy a nemzetiségek az ország 
elárulói. Ők azok, akik hosszú évszá-
zadokon át élvezték a magyar állam 
nagyvonalúságát és gondoskodását, 
ennek köszönhetően népességükben, 
anyagi helyzetükben gyarapodtak, 
de amikor a jótéteményt viszonoz-
hatták volna – így az 1848-49-es 
forradalom és a szabadságharc ide-
jén vagy az első világháborúban – el-

árulták a hazájukat. A közvélemény 
előtt még ennél is érthetetlenebb 
volt, hogy a wilsoni önrendelkezési 
elvvel ellentétben az antant hatalmak 
miért és milyen jogon szakítottak el 
tömegével magyar nemzetiségűeket 
is, miért helyezték őket az „árulók” 
fennhatósága alá, kiszolgáltatva őket 
a bosszúállók elnyomásának.
Ebben a helyzetben természetesnek 
mondható, hogy az idegen uralom 
alá került területek anyaországhoz 
való visszacsatolásának, az irreden-
tizmusnak Magyarországon komoly 
kultusza alakult ki. Ez kiteljesedett 
az ünnepi megemlékezésekben, az 
iskolai oktatásban, a fogalomhasz-
nálatban és az irodalomban is. A kul-
tusz ugyanakkor emlékművekben és 
más műalkotásokban, köztér-elne-
vezésekben, gyermekjátékokban s 
a mindennapi élet használati tárgya-
iban is alakot öltött. Számos üzlet 
kirakatában irredenta térképek dísz-
lettek, az iskolákban minden tanítási 
nap elején közösen elszavalt Magyar 
Hiszekegy olvasható volt a közin-
tézmények falán, a napi és hetilapok 
oldalain, de még a villamosokon is, a 
szórakozóhelyeket pedig a „hazafias 
foxtrott” dallamai töltötték meg.
Az önálló magyar állam létrejötté-
vel a magyar külpolitikának meg 
kellett szerveznie az önálló külügyi 
szolgálatot, ki kellett dolgoznia a 

külpolitikai stratégiát és taktikát. 
A külpolitika távlati céljává már 
kezdetektől fogva a békediktátum 
felülvizsgálata, revíziója vált. Ezen 
a kortársak elsősorban a határok 
megváltoztatását értették, de hoz-
zátartozott a fegyverkezési egyen-
jogúság kérdése, valamint a kisebb-
ségvédelem hatályosabbá tétele is. 
1921-ig ez meglehetősen nyíltan 
zajlott, majd 1921–1927 között az 
„erőgyűjtés időszakában” – mely 
külpolitikai passzivitást is jelentett 
– óvatosabban.
A hivatalos külpolitika nem tudta, 
de nem is akarta függetleníteni ma-
gát a közvélemény reakcióitól. Így 
a revízió mellett felhozott történeti 
érvek között szerepelt az a gondo-
lat is, mely szerint a magyar nagy 
nemzet, különb, mint környezete és 
Európának tartozásai vannak vele 
szemben. Ezen véleményt persze 
a külvilág nem feltétlenül osztotta, 
így a Monarchia utódállamai sem. A 
reálpolitika mellett az érzelmi tarta-
lom is folyamatosan része volt a két 
háború közötti külpolitikának. Az 
1918-tól születő jelszavak, a „Szent 
István-i birodalom”, az „egész Ma-
gyarország mennyország”, a „Min-
dent vissza!”, a „Nem! Nem! Soha!” 
a propaganda mellett a hivatalos po-
litika tényleges – bár a külföld felé 
általában titkolt – célkitűzése volt. 

Trianon és a revízió valóban a Hor-
thy-korszak legfontosabb kulcsfo-
galmaivá váltak, olyan jelszavakká, 
amelyek képesek voltak az egész 
közvéleményt mozgósítani.
Trianonnal és a revízióval kapcso-
latban ugyanakkor a mértéktartás és 
az óvatosság jelent meg a vezető po-
litikusok, például Bethlen István és 
Teleki Pál gondolkodásában. Ezért 
is tartották  szükségesnek, hogy kor-
látozok közé szorítsák a hazai irre-
denta szervezetek tevékenységét. E 
helyett a revízió megvalósításának 
útját a háború utáni állapotokkal 
elégedetlen államok összefogásá-
ban látták. Tudták, az olaszok támo-
gatnák a Jugoszlávia ellen irányuló 
magyar és bolgár törekvéseket, a 
németek a Csehszlovákia ellen irá-
nyuló magyar és esetleg osztrák, az 
oroszok pedig a Románia ellen irá-
nyuló magyar és bolgár igényeket. A 
nagyhatalmak felé tett tapogatózá-
sok azonban éveken át nem hoztak 
sikert. Nagy-Britannia ritkán és leg-
feljebb közvetett segítséget nyújtott 
Magyarországnak a közép-európai 
francia hatalom ellen. Nem jött létre 
igazi együttműködés a Szovjetunió-
val, Németországgal és Lengyelor-
szággal sem. Németország nemigen 
rokonszenvezett a magyar külpoliti-
kával, és saját revíziós céljait nem 
akarta megterhelni a magyar területi 

követelések támogatásával. Len-
gyelország számára a versailles-i 
rendszer nyújtotta biztonság sokkal 
értékesebb volt a magyar összefo-
gástól várt kisebb előnyöknél. Bi-
zonyos reményei voltak a magyar 
külpolitikának két másik hatalom-
ban, az Egyesült Államokban és a 
Szovjetunióban is, mivel ezek nem 
ratifikálták, illetve nem írták alá a 
trianoni békeszerződést, ám ezek a 
várakozások sem teljesültek. Mind-
ezek dacára Magyarország megle-
hetősen sikeresen alkalmazkodott 
az új életkeretekhez, sőt a rendel-
kezésére álló csekély eszközökkel 
megpróbálta módosítani is azokat. 
Az az elképzelés, hogy a megcson-
kított Magyarország életképtelen, 
szerencsére hamarosan megdőlt, 
de ez nem jelentette azt, hogy ezzel 
megszűntek volna a történelmi Ma-
gyarország feltámasztására tett kez-
deményezések. Eredményes volt 
a konszolidáció és a magyar nem-
zet-gazdaság szerkezeti átalakítása, 
az állam és a társadalom életében új 
értékeket, működőképes országot 
hozott létre, de a birodalmi rang és 
az ezzel járó középhatalmi státusz 
elvesztése, a nemzetközi elszigetelt-
ség érzete és a mindennapok nehéz-
ségei a társadalom minden rétegé-
ben megerősítették a békediktátum 
revíziója iránti elkötelezettséget.

A trianoni békediktátum fogadtatása
 Trianon 100

A koronavírus terjedésének meg-
akadályozása érdekében 2020. 
március 18-tól csak előzetes idő-
pontfoglalással érkező ügyfele-
ket fogadnak a kormányablakok, 
okmányirodák, és minden egyéb 
kormányhivatali ügyfélszolgálat, 
továbbá a Mobilizált Kormányab-
lak Ügyfélszolgálatok („KAB bu-
szok”) ügyfélfogadása határozat-

lan ideig szünetel. Ha elfelejtette 
az elektronikus ügyintézéshez 
szükséges Ügyfélkapu azono-
sítóját, az ingyenesen hívható 
Kormányzati Ügyfélvonal (1818) 
munkatársai segítenek.
A világméretű koronavírus-jár-
vány miatt elrendelt veszélyhely-
zet keretében a kormány újabb 
intézkedéseket vezetett be. Az 
ügyfelek és az ügyintézők védel-
me érdekében a kormányabla-
kokban és az okmányirodákban 
nincs lehetőség sorszámot húzni, 
az ügyintézés kizárólag előzetes 
időpontfoglalással lehetséges. 
Időpontot foglalni ügyfélkapus 
azonosítóval a megújult magyar-
orszag.hu oldalon, illetve ügy-

félkapu regisztrációval nem ren-
delkező ügyfeleinknek a 1818-as 
éjjel-nappal ingyenesen hívható 
telefonszámon lehet. A kormány-
hivatalok és járási hivatalok to-
vábbi ügyfélszolgálatain szintén 
csak előzetes időpont-egyezte-
téssel fogadják az ügyfeleket; az 
időpont-foglalási lehetőségekről 
a kormanyhivatal.hu oldalon tájé-

kozódhatnak.
A Mobilizált Kormányablak Ügy-
félszolgálatok („Kormányablak 
buszok”) ügyfélfogadása átmene-
tileg felfüggesztésre kerül.
Az elkészült okmányok szemé-
lyes átvételére az ügyfélszolgá-
latokon nincs lehetőség, a kor-
mányhivatalok és járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok által kiállított 
hivatalos okmányokat - a koráb-
ban tett rendelkezéstől függetle-
nül - kizárólag postai úton kézbe-
sítik.
A kormányhivatalok, járási hi-
vatalok ügyfélszolgálatain kor-
látozhatják az egyidejűleg az 
ügyféltérben tartózkodó ügyfelek 
számát.

A NAV 2,8 millió adózó személyi 
jövedelemadó bevallását készítet-
te el, amit az ügyfélapuval ren-
delkező állampolgárok elektroni-
kusan is véglegesíthetnek. Sokan 
azonban elfelejtik az ügyfélkapus 
felhasználónevüket és jelszavu-
kat, amit eddig csak személyesen 
a kormányablakokban lehetett 
megismerni. A személyes talál-
kozások számának csökkentése 
érdekében az elfelejtett Ügyfélka-
pu azonosító esetén mától nincs 
szükség személyes ügyintézésre, 
azt az ingyenesen hívható 1818-
as Kormányzati Ügyfélvonalon 
keresztül is megismerhetik az 
ügyfelek.
Az intézkedések célja, hogy az 
ügyfélterekben a lehető legkeve-
sebb személy tartózkodjon egy-
szerre.
Továbbra is kérjük, hogy az ügy-
félszolgálatokat csak halaszt-
hatatlan esetben keressék fel 
személyesen, ehelyett válasszák 
az elektronikus ügyintézési fe-
lületeket és telefonon kérjenek 
tájékoztatást. Kérjük az ügyfele-
ket,  hogy amennyiben a szemé-
lyes ügyintézés elkerülhetetlen, 
az ügyféltéren kívül, lehetőség 
szerint egymástól legalább 1,5-2 
méter távolságot tartva várakoz-
zanak.  Kormánymegbízotti Kabinet

A Kormányhivatal közleménye

Személyesen csak szükség esetén és 
csak időpontfoglalással, de inkább 
interneten intézzék az ügyeket!

Kedves Olvasóink!
A kialakult helyzetre való tekintettel a Móricz Zsigmond Vá-
rosi Könyvtár határozatlan ideig zárva tart. A Biblioboxot na-
ponta ürítjük, kérjük, hogy lejárt határidejű könyveiket oda 
dobják be.
Tekintettel a járványügyi helyzetre a korábban kiadott lejárt 
határidejű KÖNYVTÁRKÖZI könyveket is a Biblioboxba 
dobják be. Március 14-től április 30-ig késedelmi díjat nem 
számítunk fel. Kérdés esetén 8.00 és 15 óra 30 perc között 

használják honlapunkon a „Segíthetünk?” funkciót, vagy tele-
fonon is rendelkezésükre állunk a 34/380-281-es számon.
Könyvtárközi kéréseket jelenleg csak elektronikusan teljesí-
tünk, saját állományból max. 10-20 oldal szkennelést vállal-
va, egyéb könyvtárakból pedig akkor, ha digitálisan tudják 
nyújtani. Információért írhatnak a konyvtarkozi@mzsvktata.
hu címre. A változásokat folyamatosan figyelemmel kísérhetik 
honlapunkon és Facebook oldalunkon.

Móricz Zsigmond Városi Könyvtár

A városi könyvtár tájékoztatója

Kedves Szülők!
A tatai Pedagógiai Szakszolgálatnál a koronavírus terjedésének megelőzése 
érdekében központi utasítás alapján a gyermekek, tanulók személyes ellátá-
sa határozatlan ideig szünetel. Munkatársaink online folytatják munkájukat 
– így továbbra is lehetőség van egyéni jelentkezés alapján pszichológusaink 
által folytatott online serdülőkonzultációra, szülőkonzultációra, nevelési ta-
nácsadásra. Jelentkezéseket e-mailben tudunk fogadni.
Sever Zsófia, pszichológus: severzsofia@gmail.com
Juhászné Beke Szilvia, pszichológus: bekesly@gmail.com
Telefonon a 30-316-5364; 30/241-5869 számokon 9 és 15 óra között le-
het jelentkezni:– jelentkezési lapot kell kitöltenünk részben az elérhető-
ség, részben az adminisztráció miatt 
– majd ezeket az eseteket kiosztjuk a pszichológusaink között, akikkel 
időpontegyeztetéssel telefonon lehet konzultálni, tanácsadás formájában.

A Pedagógiai Szakszolgálat tájékoztatója
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Soron kívüli ülést tartott a Város-
házán a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulási Tanács március 17-én.
Az ülésen három napirendi pont-
ban egyeztettek a tanács tagjai, 
akik első olvasatban tárgyaltak a 
Tatai Kistérségi Többcélú Társu-
lás Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepciójának felülvizsgála-
táról, valamint szavaztak a Szo-
ciális Alapellátó Intézményben 
és a Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthonában fizetendő térítési 
díjak megállapításáról. Ebben az 
esetben a tavalyi díjak megtartása 
mellett döntöttek.
Michl József a Társulási Tanács 
elnöke az ülést követően úgy 
nyilatkozott: - a kistérségi pol-

gármesterekkel természetesen a 
járványhoz kapcsolódó legfonto-
sabb tudnivalókról és feladatok-
ról is tanácskoztunk. Meghallgat-
tuk dr. Friedrich Gábor r.ezredes, 
Tata Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetőjének részletes tá-
jékoztatóját, amelyből kiderült, 
hogy  a kistérségben minden 
feladatellátás - beleértve a jár-
ványügyi-helyzettel kapcsolatos 
feladatokat is – teljesen rendben 
zajlik. Dr. Mózes István, a Ta-
tai Járási Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályának vezetője az aktuális 
közfoglalkoztatási és egyéb mun-
kaügyi kérdésekhez kapcsolódó 
beszámolójában elmondta, hogy 
a Foglalkoztatási Osztály várja 

mindazok jelentkezését, akik a 
jelenlegi helyzetben elvesztették 
a munkájukat és foglalkoztatási 
nehézségekkel küzdenek.
Az ülésen szintén tájékoztatót 
tartott Németh-Zwickl Nikoletta, 
a Szociális Alapellátó Intézmény 
vezetője, aki elmondta, minden-
kinek, aki szociális ellátást és 
étkeztetést igényelt biztosítani 
tudják a szolgáltatást, és házhoz 
viszik a meleg ételt. Emellett 
természetesen minden más szol-
gáltatásuk működik, ha valaki 
például a bevásárlásban vagy a 
gyógyszerének kiváltásában sze-
retne segítséget kapni keresse 
nyugodtan az intézményt, amely 
munkaidőben a  06-30/691-0049, 
és a 06-30/3208-131 számon 
hívható, valamint van éjjel-nap-
pal hívható számuk is, a 06-30/ 
340-4343. A Szociális Alapellá-
tó Intézmény munkatársai csak 
telefonos egyeztetést követően 
keresik fel a rászorulókat, és hi-
vatalos igazolással rendelkeznek 
a feladatellátásukat illetően, tehát 
főleg az idősek, biztonságuk ér-
dekében csak akkor engedjenek 
be idegent a lakásukba, ha előző-
leg már felvették vele telefonon a 
kapcsolatot, és a segítő igazolni 
tudja magát – emelte ki Michl 
József polgármester.               - áá -
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TÁJÉKOZTATÁS                    

Tálékoztatjuk a la-
kosságot, hogy a Komárom-Esz-
tergom Megyei Temetkezési KFT 

(KOMTEM KFT) 
2890 Tata, Bacsó Béla út 47.

szám alatt továbbra is 
éjjel-nappal áll a lakosság 

szolgáIatában. 

Tel.:34/1382-658,34/1382-055 

Ügyelet: 06-1/301957 -777 6 

Üléseztek a kistérségi polgármesterek

Amennyiben az új típusú koro-
navírus betegség tüneteit ész-
leli magán, akkor haladéktala-
nul hívja fel háziorvosát, vagy 
a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ ingyenesen hívható 
zöldszámai (06-80-277-455 
vagy 06-80-277-456) valame-
lyikét! A háziorvos telefonon 
fogja kikérdezni Önt, ha felme-
rül a koronavírus fertőzés gya-
núja, akkor a háziorvos értesíti 
a mentőket és a mentő szállítja 
kórházba. Intézményünkben 
a Sürgősségi Betegellátó Osz-
tály (SBO) előtt katonai sátor 
került felállításra az új korona 
vírussal fertőzött betegek el-
sődleges kiszűrése céljából. 
Hatályos eljárási rend szerint a 
Szent Borbála Kórház MINTA-
VÉTELEZÉST NEM VÉGEZ. 
A fertőzésre gyanús betegek 
az SBO izoláláló helyiségeiben 
kerülnek elhelyezésre a kijelölt 
infektológiai ellátóhelyre törté-
nő szállításukig. 
2020. március 16. Változás a 
vérvétel rendjében - szünetel az 
előjegyzés az akut ellátásban - a 
terhesgondozás továbbra is biz-

tosított - szünetel a nyomtatott 
laborleletek  kiadása/átvétele.  
Változik a vérvételi rend a ta-
tai és a tatabányai ellátóhelye-
ken március 17-től. A betegeket 
egyesével, érkezési sorrendben 
engedjük az épületbe, majd a 
vérvételi helyhez. Amint egy 
páciens végez, léphet be a kö-
vetkező. A bejáratoknál vára-
kozókat kérjük, tartsák a min. 2 
méter távolságot egymástól. A 
vérvételre a megszokott időben 
7 órától 11 óráig kerül sor.
Szakrendeléseken, diagnoszti-
kai egységekben (MR, CT, UH, 
röntgen) az előjegyzés további 
intézkedésig szünetel. Kórhá-
zunk csak akut problémával 
jelentkező betegeket lát el. Az 
egyes szakrendelések igénybe-
vételének módját későbbiekben 
még pontosítjuk.
A már előjegyzési időponttal 
rendelkező Betegeinket kérjük, 
hogy konzultáljanak az orvosuk-
kal. Az ellátásban érintett egysé-
gek minden előjegyzett betegün-
ket, aki megadta elérhetőségét,  
személyesen tájékoztat az ellátás 
további lehetőségeiről.

Terhesgondozás: kardioto-
kográfia (CTG), I-II-III-IV trim-
eszterben esedékes UH-szűrés, 
kötelező orvosi kontroll vizsgá-
latok továbbra is biztosítottak!
Laborlelet kiadás/átvétel in-
tézményünkben 2020. március 
17-től nincs. Kérjük személye-
sen ne fáradjanak be intézmé-
nyünkbe, mert kinyomtatott 
laborleleteik átvételére nincs 
lehetőség. Eredményük az ügy-
félkapun keresztül az EESZT 
rendszerében megtekinthető, 
beutaló orvosuk az elektroni-
kus felületen szintén hozzáfér 
ezekhez. A veszélyhelyzetre 
való tekintettel igény esetén 
biztosítjuk az eredmény elekt-
ronikusan történő kiküldését. 
Ezért kérjük, a beutalóra írják 
rá e-mail címüket. Azon bete-
geink részére, akik március 9. 
és március 16. között voltak 
laborvizsgálaton, és még nem 
vették át leleteiket, kérésükre 
szintén biztosítjuk ezt a lehe-
tőséget.  Kérjük, hogy igényü-
ket az info@tatabanyakorhaz.
hu e-mail címen jelezzék (Név, 
TAJ-szám megadásával).

Kórházi tájékoztató

Március 6-án Tatára látogattak 
testvértelepülésünk, Szőgyén kép-
viselő-testületének tagjai, akiket 
Michl József polgármester foga-
dott a Városháza dísztermében.
A helyszínen a szőgyéni képvi-
selők mellett Tata Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 
megjelent tagjai, a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal munka-
társai, a külsős bizottsági tagok és 
az önkormányzat cégeinek vezetői 
adtak egymásnak találkozót.
Az eseménnyel kapcsolatban Mi-
chl József polgármester elmondta: 
- Az elmúlt 100 esztendő a szomo-
rú trianoni döntés következtében 
úgy telt el, hogy a nemzettestek-
nek egymástól elszakítva kellett 
életben maradniuk. Ezen a ször-
nyű seben sokat tudott gyógyíta-
ni, hogy számos magyar település 
felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és 
délvidéki testvértelepüléseket vá-
lasztott magának. Idén, a Nemzeti 
Összetartozás Évében is mindent 
meg kell tennünk azért, hogy az 
egységünk valósággá váljon és 
azt a lehető legjobban meg tudjuk 
élni. A városvezető hozzátette: - 
Szőgyén az egyik legrégebbi test-
vértelepülésünk, és az a barátság, 
ami összeköt minket, számtalan le-
hetőséget ad a találkozásra, együtt-
működésre. 2020-ban szeretnénk 
sokkal több közös programot szer-

vezni, így született meg ennek a 
találkozónak is az ötlete azzal a 
céllal, hogy a két település vezetői 
mellett minél többen, jobban meg-
ismerhessék egymást.
Tata és Szőgyén testvértelepülési 
kapcsolata hivatalosan 1997. má-
jus 9-én kezdődött, s azóta szám-
talan együttműködés és közös 
esemény erősítette meg. Méri Sza-
bolcs Szőgyén polgármestere ezzel 
kapcsolatban úgy nyilatkozott: - A 
két település közötti kapcsolat egy 
újabb szintre lép a képviselő-testü-
letek találkozójával, amelynek lesz 
még folytatása. Az együtt töltött 
idő során alkalom nyílik még in-
kább elmélyíteni a kapcsolatunkat, 
ami azért fontos, mert így közvet-
lenül megoszthatjuk egymással a 
tapasztalatainkat, átadhatjuk, illet-
ve átvehetjük a jó gyakorlatokat.
A találkozó programjában először 
a Városházán tartott tájékoztatót 
Michl József  és Méri Szabolcs a 
tatai valamint a szőgyéni fejlesz-
tési tervekről, átfogó képet adva 
a két településről. Ezt követően 
vendégeink ellátogattak a Tatai 
Városgazda Nonprofit Kft.-hez va-
lamint a Tatai Városkapu Zrt.-hez, 
végül pedig a IV. Tavaszi Kvater-
kán, az Esterházy Pezsgőgyárban 
ismerkedtek a Neszmélyi Borvi-
dék borászataival és az Esterházy 
Pezsgőgyár épületével.           - áá -

Tatára látogatott a szőgyéni képviselő-testület

A Forrás Bevásárló Közösség értesíti kedves vásárlóit, hogy a Közösség 
(helyi kis-, és őstermelők összefogása) folytatja működését, de egyelőre 
csak rendelés alapon működik tovább.
A rendeléseket minden héten a megszokott átvételi ponton, a Jávorka 
Sándor Szakközépiskola udvarán lehet átvenni a megszokott időpontban 
(péntekenként 16:00 és 18:00 óra között).
Tekintettel a kialakult helyzetre, március 27-től a házhozszállítási szolgál-
tatást is bevezetik. A rendelés menetéről, a házhozszállításról, a termékkí-
nálatról, az átvétellel kapcsolatos óvintézkedésekről az alábbi elérhetősé-
geken lehet bővebben érdeklődni:
e-mail:bevasarlokozosseg@gmail.com
tel: 06-70/3342426; 06-30/3593225 
web: www.facebook.com/Forras.Bevasarlo.Kozosseg/

Házhozszállítást indít a Forrás Bevásárló Közösség
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90. születésnapja alkalmából 
köszöntötte Heri Sándornét 
Michl József polgármester 
március 10-én.
Heri Sándorné Zalabéren lát-
ta meg a napvilágot, szülei 10 
gyermeket neveltek fel. 1980-
ban költözött Tatára, előtte Ta-
tabányán laktak ahol férje vá-
járként dolgozott. 30 évig éltek 
házasságban, egy fiuk született. 
Vali néni szerette a dolgos hét-
köznapokat, a háztartás felada-
tai mellett mindig örömmel járt 
ki a szabadba, ahol saját telkü-

kön kertészkedett-gazdálkodott 
és sok mindent megtermelt, 
ami a családi asztalra került. 
Manapság is aktív, és bár nap-
jait már inkább a lakásában 
tölti, még mindig megfőz sa-
ját magának, rendben tartja az 
otthonát, és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat munkatársai 
is rendszeresen meglátogatják.
Vali néni munka közben leg-
szívesebben rádiót hallgat, 
hitvallása pedig évtizedek óta 
ugyanaz: „Dolgozni, dolgozni, 
dolgozni!”

Boldog születésnapot!

A Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetségen belül, a Tata 
és Környéke Regionális szer-
vezet 18. alkalommal rendezte 
meg a Farsang Kupa Gasztro-
nómiai Bajnokságot  (szakács, 
cukrász, cukorvirág, felszol-
gáló, pék szakmákban), kiegé-
szítő szakmai és szórakoztató 
programokkal március 7-én 
Tatán, a Güntner Aréna Városi 
Sportcsarnokban.
A Farsang Kupa Országos 
Gasztronómiai Bajnokság 
már évek óta kategóriájában 
Magyarország legnagyobb és 
legrangosabb versenye, az itt 
sikerrel szereplő versenyzők 
évről évre számos világverse-

nyen is bizonyítják tudásukat.
A helyszínen kuriózumként az 
idei stuttgarti Kulináris Olim-
pián (IKA Culinary Olympics 
– 60 nemzet közel 2000 ver-
senyzője mérte össze tudását) 
cukrászati artisztika kategóri-
ában aranyérmet nyert magyar 
versenyzők közül hatan mutat-
ták be különleges munkáikat a 
nagyközönségnek.
A versenyt 18 évvel ezelőtt 
Petrezselyem Antalné (Ve-
nesz-díjas mestercukrász) 
hívta életre, fő szervezője 
Petrezselyem Adrienn, aki az 
alapító szellemiségét viszi 
tovább. Az esemény 2020-as 
védnökei Dr. Sölch Gellért 

(EMMI stratégiai ügyekért 
felelős helyettes államtitkár), 
Michl József (Tata Város Pol-
gármestere), szakmai védnö-
kei pedig Krivács András (Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség) és dr. Szerencsés 
László (Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara) voltak.
Az idei versenyen 128 ver-
senymunkát zsűriztek, ebből 
51 alkotás a felnőtt kategóri-
ában, 77 pedig a tanulók által 
készült. A szakmák megoszlá-
sa az előző évekhez hasonlóan 
alakult: 15 szakács, 80 cuk-
rász, 13 felszolgáló és 20 pék 
versenyzett.
Igazi sikernek látják a szerve-
zők, hogy a kiállított munkák 
színvonala több kategóriában 
látványosan emelkedett 2020-
ban, ezt az eredmények is jól 
mutatják: a zsűri 60 aranyér-
met (20 felnőtt és 40 tanuló), 
33 ezüstérmet, 25 bronzérmet 
és 7 oklevelet osztott ki. A 
zsűri az egyes kategóriák ér-
tékelése során arra biztatta a 
versenyzőket, hogy fogadják 
meg a visszajelzéseket, dol-
gozzanak továbbra is szorgal-
masan, hiszen egykor ők is 
versenyzőként kezdték.
A 128 versenyző Magyaror-

szág minden szegletéből ér-
kezett, Mosonmagyaróvártól 
Orosházáig, Kisvárdától egé-
szen Kaposvárig, valamint ha-
táron túlnyúlva is képviselték 
a szakmákat.
Komárom-Esztergom megyé-
ből 17 alkotás versenyzett – 
ezek közül 10 arany, 1 ezüst, 4 
bronz és 2 oklevél minősítést 
kapott. Az összetett bajnok 
2020-ban Süttő Emese (Ava-
lon Park Miskolc) lett.
A legeredményesebb iskola is-
mét a mosonmagyaróvári Hal-
ler János Szakközépiskola lett, 
a második helyen a budapesti 
Szamos Mátyás Szakközépis-
kola, harmadik helyen pedig 
a békéscsabai Zwack József 
Szakközépiskola végzett.

18. alkalommal rendezték meg a Farsang Kupát

A Honvéd Bajtársi Klub 
elnöksége és összekötői 

hálózatának állásfoglalása

A koronavírussal kapcsolatos egész-
ségügyi és más rendszabályok követ-
keztében, a Honvéd Bajtársi Klub 
március 26-ra meghirdetett ünnepi 
és éves közgyűlése elmarad. A köz-
gyűlés egy későbbi időpontban ke-
rül megrendezésre a Magyary Zoltán 

Művelődési Központban.

1848. március 15-e egy hosszan 
tervezett, politikailag előkészí-
tett folyamat váratlan, az alakuló 
nemzetet lázban tartó gondolat 
eredményeként születhetett meg. 
A polgári átalakulás reformprog-
ramjának átütő győzelmét a po-
litikai elit és a tömegek elsöprő 

akaratereje teljesítette be, annak 
ellenére, hogy a reformkori gon-
dolatok érvényesítésének féltett 
eszköze volt a forradalmi lendület.
Március 15-én a forradalom győ-
zött Pesten, a politikai küldöttség 
sikerrel járt Bécsben, az áprilisi 
törvények pedig megteremtették 

a független, alkotmányos nemze-
tállam kereteit a Habsburg Biroda-
lom határain belül.
A nemes ügy, a lemondás kifeje-
ződése, amelyet a 48-as nemzedék 
magáénak tudhatott maradandó 
győzelmet aratott. A nemesi nem-
zet helyett az ország lakói egy 

politikai nemzet tudatában része-
sülhettek a polgári jogok birtoklá-
sában, melyet a kezdeti önkéntes, 
majd a kötelező jobbágyfelszaba-
dítás teljesített be. A polgári re-
form ügye győzött annak ellenére 
is, hogy a későbbi szabadságharc 
vérbe fulladt és ezzel együtt a haza 
önállósága is megszűnt létezni. Az 
1848 előtti társadalmi viszonyokat 
alapjában megváltoztató áprilisi 
törvények alapgondolatait, a job-
bágyi függés eltörlését, a szabad és 
polgárosuló nemzet létrejöttét, az 
úrbéri viszonyok megszüntetését 
és a földesúri bíráskodás eltörlését 
mesterien jelképezi az egykori Es-
terházy-uradalom magánbirtokán, 
a tatai várban magasodó 1848-as 
emlékoszlop jelenléte.
Az idei évben rendhagyó módon 
történtek az 1848-as megemléke-
zések. A Kuny Domokos Múzeum 
dolgozóinak közössége a pénteki 
napon helyezte el az emlékezés és 
megbecsülés koszorúját, mellyel 
az 1848-as gondolatok, az 1849-
es események és résztvevőik előtt 
hajtottak fejet.
A hagyományoktól eltérően emlé-
kezett az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc eseményeire 
Tata városa. A hétvégén többen 
is elhelyezték koszorúikat, vi-
rágaikat a tatai emlékhelyeken, 
Mansbarth Antal katolikus pap, a 
forradalom vértanújának emlék-
táblájánál, Hamary Dániel honvéd 
tüzérhadnagy Tópart utcai emlék-
táblájánál valamint a várudvaron 
található 1848-as emlékoszlop-
nál. Tata Város Önkormányzata 
mellett többek között a Tatai Vá-
rosgazda Nonprofit Kft., a Tatai 
Rend-ház Kft., a Tatai Öreg-tó 
Halászati Kft., valamint Tata Vá-
ros Diákönkormányzata és a Fi-
desz-KDNP is elhelyezte koszo-
rúit. Március 15-én délelőtt Michl 
József polgármester a várudvaron 
úgy fogalmazott: - az idei ünnep 
jól példázhatja azt, hogy tudunk-e 
igazán, lélekben is emlékezni. A 
városvezető hozzátette: - az elő-
deink előtt tisztelegve nekünk, 
ma élőknek az a feladatunk, hogy 
továbbvigyük az ősök szellemisé-
gét, megvívjuk a mai harcainkat, 
elvégezzük azt az építkezést amit 
1848-tól kezdve a nemzet óriási 
erővel végzett, de most az első, 
hogy vigyázzunk egymásra.

Csendesen emlékeztünk
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Folytatás előző lapszámunkból

A birodalom felismerte, hogy 
I. Lipót császár szándéka elle-
nére II. Rákóczi Ferenc szemé-
lyiségében a birodalom elleni 
veszélyt hordoz. Következett 
a bécsújhelyi börtön idősza-
ka. Erről szól Tompa Mihály 
„Fogoly” című verse és Arany 
János „Rákócziné” című bal-
ladája. Az előbbi a II. Rákó-
czi Ferenc iránt a nép részé-
ről megnyilvánuló szimpátiát, 
míg az utóbbi a börtönből való 
szabadulás gondolatait idézi. 
„Búbánatos szőke asszony, 
kékszemű! Meddig lesz még a 
te sorsod keserű? Rab vagyok 
még büszke Bécsnek várában, 
rab vagyok, de oroszlányom 
harca nem lesz hiában!”
II. Rákóczi Ferencnek végül a 
bécsújhelyi börtönből felesé-
ge – azaz a „búbánatos szőke 
asszony” – és a börtön egyik 
tisztje segítségével sikerült 
megszöknie. 

II. Rákóczi Ferenc ezt követő-
en élére állt a függetlenségért 
vívott harcnak. Felismerte 
népe szenvedéseit, amit a nép-
költés úgy fejezett ki, hogy: 
„A szögénynek így van sorsa, 
nincs ki könnyebbítsen raj-
ta, bőcsőn kezdi szenvedésit, 
csak a sírnál éri végit.” 
A kibontott zászló alá tódultak 
az emberek, aminek Ady End-
re is hangot adott „Esze Tamás 
komája” című versében, ami-
kor azt mondta, hogy: „Nin-
csen e világon, nem maradt 
már semmi, Esze komám, ide-
je már Rákócziért menni. Rá-
kóczi, akárki, jöjjön valahára: 
kígyóinknak Esze komám, 
lépjünk a nyakára!” 
Hasonlóan idézi meg a kor 
hangulatát, az emberek nyo-
morát és szabadság utáni 
vágyát Endrődi Sándor „Eb 
ura fakó!” című versében, ki-
mondva, hogy: „Csordultig 
a pohár, oda a türelem, állj 
sarkadra végre, kesergő nem-

zetem” Fejedelmünk Rákóczi 
fújasd a trombitát! Dobogjon 
föl a föld, amerre magyart lát! 
Élőt, holtat keltsen a nagy ri-
adó – József császár nem kirá-
lyunk, eb ura fakó!”
És jöttek a győztes csaták, és 
jöttek a vesztes csaták. A sza-
badságharcot lezáró Szatmári 
Békeszerződést II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem annak elle-
nére nem írta alá, hogy aláírá-
sával vagyonát megtarthatta 
volna.
És következett az ország elha-
gyása, a bujdosás évei, majd a 
rodostói száműzetés. 
Endrődi Sándor „Haj Rákóczi, 
haj Bercsényi” című versében 
a magyar szabadságharc el-
bukása miatti fájdalmának és 
majdnem- reményének állít 
emléket: „Ha te Isten, te nagy 
Isten meghallgatnád a bujdosó 
Magyarország nagy siralmát, s 
reményt adnál újra néki… Haj 
Rákóczi, haj Bercsényi! Ha 
még egyszer, ha még egyszer 

felvirradna szabadságunk le-
hanyatlott fényes napja, s nem 
kellene csak remélni… Haj 
Rákóczi, haj Bercsényi!”
Míg a „Rákóczi Ferenc bús 
éneke” a fejedelem fájdalmas 
érzéseit jeleníti meg: „Ím, el-
megyek országomból, - drága, 
kedves, jó hazámból, eddig 
való hajlékomból.”
Ezek a gondolatok fogalma-
zódnak meg,  „A Rákóczi 
kesergője” című versben is, 
amikor ugyancsak a fejedelem 
maga mondja, hogy: „Megen-
gedjen a magyarság, már ezt 
kiáltom, édes hazám, mire ju-
tál, csak ezt sajnálom! Német 
lesz már a vezéred, jaj de né-
ked az nem véred! Haj, ki ne 
szánna?”
De a megtorlástól tartva, buj-
dostak a kurucok, elbujdostak 
a szegénylegények is. Erről 
szól az „Egy bujdosó szegény-
legény” című népköltés: „Egy 
bujdosó szegénylegény, ideg-
eny földön jövevény. Nincsen 

semmi állapotja, ismérője, sem 
barátja, jószerencséjét óhajtja, 
mert előmentit nem látja.” 
Idézet hangzott el II. Rákóczi 
Ferenc emlékirataiból is. A fe-
jedelem mondta: „ A vezérlő 
tábornokok, a szenátorok és 
minden jelentősebb ember kö-
vetett engem Lengyelországba. 
Valamennyi erdélyi tanácso-
som összegyűlt a határon, hogy 
ugyanezt tegye, csak a leg-
szükségesebbet kérték tőlem. 
De mindnek megmondtam sze-
retettel és őszinteséggel, hogy 
nem ígérhetem meg nekik azt, 
amiről magam sem vagyok 
biztosítva. Sohasem felejtem 
el azt a fájdalmat, amellyel en-
gem elhagytak.”
Micsoda államférfiúi felelős-
ségvállalást és micsoda emberi 
tartást, őszinteséget hordoznak 
ezek a szavak!

 dr. Sopovné dr. Bachmann Katali-
na Tatai Versbarátok krónikása

Folytatás a következő lapszá-
munkban.

„Haj Rákóczi, haj Bercsényi”
Véget ért a II. Rákóczi Ferenc emlékév

Március 13-án Tatán találkoz-
tak a megyei sajtó képviselői. 
Michl József polgármester min-
den évben kötetlen beszélge-
tésre hívja mindazokat, akik az 
elmúlt esztendőben segítették 
az önkormányzat kommuniká-

cióját és fontosnak tartották, 
hogy beszámoljanak a Tatán 
zajló eseményekről, városunk 
híreiről.
A találkozó hagyományosan a 
magyar sajtó napjához kapcso-
lódik. A magyar sajtó napját 

1990-ben alapították és március 
15-én tartják. 1848-ban ezen a 
napon nyomtatták ki a magyar 
sajtó első szabad termékeit, a 
12 pontot és a Nemzeti dalt.
Michl József polgármester a 
találkozó helyszínén, a Pikant 

Étteremben elmondta: - Hálá-
san köszönöm a sajtó minden 
munkatársának, hogy ilyen 
szép számban eljöttek, és hogy 
közvetítik, mindenki felé eljut-
tatják a híreket. Nincs könnyű 
dolguk, ezért is fontos, hogy  
megköszönjük a munkájukat, a 
tatai találkozó pedig már hosz-
szú évek óta hagyományosan jó 
alkalmat ad erre. Köszönetün-
ket minden tatai nevében kife-
jezzük ilyenkor, akik olvassák, 
nézik, hallgatják a híreket, me-
lyekből naprakészen, frissen tá-
jékozódhatnak.
2020-ban két jubileumot is ün-
neplünk a helyi sajtóhoz kap-
csolódóan,  idén 30 éves a Ta-
tai Televízió, és 5 éves a Tatai 
Patrióta Magazin. Ezzel kap-
csolatban Michl József úgy nyi-

latkozott: - Jó érzés, hogy ilyen 
kerek évfordulókat ünnepelhe-
tünk, hiszen a Tatai Televízió 
azon túl, hogy naponta tudósítja 
a tataiakat, meg is őrizte az el-
múlt 3 évtized felvételeit. Ezzel 
egy óriási adatbázis jött létre, 
s a digitális történelemírás az 
utókor számára is lehetőséget 
ad arra, hogy bepillanthassa-
nak az elődök életébe. A Tatai 
Patrióta Magazin oldalain pedig 
részletesebben tájékozódhatnak 
azok, akiket mélyebben foglal-
koztat, mi történik Tatán, és mi 
áll a helyi hírek hátterében.
A kötetlen találkozón a térsé-
günkben dolgozó újságírók, te-
levíziós, rádiós szakemberek, 
az írott sajtó valamint az önkor-
mányzati kommunikáció mun-
katársai vettek részt.         - áá -

Megyei újságírók találkozója a magyar sajtó napja alkalmából

A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. az elmúlt hetekben számos 
megelőző intézkedést veze-
tett be, hogy munkavállalói és 
partnerei egészségét megóvja 
a Kormány által kihirdetett ve-
szélyhelyzet idején is. A mai 
nappal kezdődően újabb intéz-
kedésként a társaság előzetesen 
2020. március 31-ig felfüggesz-
tette a személyes ügyintézési 
lehetőséget a cég telephelyein.
A társaság a jelenleg érvény-
ben lévő veszélyhelyzetre te-
kintettel az általa üzemeltetett 
tengelysúlymérő állomásokon 
a személyes ügyfélszolgálatot, 
illetve ügyfélforgalmat 2020. 
március 16-án, az esti műszak-
kezdettel együtt felfüggeszti. 
Egyúttal a többi országos és 
megyei telephelyén is korlá-
tozza a cég a személyes ügyfél-
forgalmat. Továbbá a társaság 
tulajdonába tartozó kiskőrösi 

Úttörténeti Múzeumot határo-
zatlan időre szintén bezárták. 
Ugyanakkor a jövőben is vala-
mennyi ügytípusban lesz mód 
online ügyintézésre, így a 
www.kozut.hu oldal E-Ügyfél-
szolgálatán keresztül várják a 
partnerek megkereséseit. Ezen 
kívül a túlsúlyos és túlméretes 
járművek engedélye kapcsán 
az engedély kiváltását elektro-
nikus úton munkanapokon és 
hétvégén is biztosítják a https://
uvreoffice.kozut.hu felületen.
A Magyar Közút mérnökségi 
szakemberei már közel két hete 
elővigyázatossági intézkedés-
ként szórásos technológiával, 
széles hatásspektrumú szere-
ket felhasználva a gyorsforgal-
mi pihenőhelyi WC épületek, 
berendezések és utcabútorok 
további fertőtlenítését is ellát-
ják. E tevékenységet országo-
san összesen 140 pihenőhelyen 

végzik, a cég munka- és tűzvé-
delmi szabályzatával összhang-
ban előírt védőöltözetben. Ezen 
megelőző intézkedések kere-
tében további, extra fertőtlení-
tési munkákat végez a társaság 
múlt hét óta. A gyorsforgalmi 
pihenőhelyeken a napi fertőtle-
nítések számát megduplázták, 
illetve egyes kiemelt pihenők-
nél és benzinkutaknál még ettől 
is sűrűbben, 4-5 óránként avat-
koznak be.
A munkatársak egészségének 
megőrzése érdekében, megelő-
ző intézkedésként mindazon 
munkavállalókat, akik home 
office-ban is foglalkoztatha-
tók, azokat ettől a héttől ottho-
ni munkavégzésre irányították 
át. A mérnökségi, fizikai állo-
mánynál pedig hétköznapokon 
a 8 órás munkarendről ettől a 
héttől áttérnek 12 órás műsza-
kokra (a gyorsforgalmi utakon 

pedig továbbra is 0-24 órás 
felügyeletet látnak el), amely-
nek köszönhetően bár hosszabb 
ideig tart egy-egy munkanap a 
munkavállalók számára, de így 
egy héten kevesebb alkalom-
mal kell munkába járniuk, ami 
a fertőzésveszély kockázatát 
csökkenti. A munkabeosztások-
nál arra is figyelnek, hogy fix 
csapatok legyenek (fizikai és 
szellemi munkakörökben egya-
ránt), hogy az esetleges kereszt-
be fertőzéseket megakadályoz-
zák.
További intézkedésként már 
március eleje óta a társaság 
Pandémiás Vezetői Csoportja 
által megjelölt kockázatos or-
szágokba való utazásokról min-
den esetben tájékoztatást kell 
adnia a társaság munkavállaló-
inak. Amennyiben szükséges, 
akkor otthoni karantén, kötele-
ző vagy fizetés nélküli szabad-

ság elrendeléséről is dönthet 
a cég felsővezetése. Az egyes 
intézkedésekről aktív és folya-
matos belső tájékoztatást nyúj-
tanak valamennyi munkavállaló 
részére.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
mindent megtesz annak érdeké-
ben, hogy a veszélyhelyzet ide-
jén is folyamatosan el tudja lát-
ni az országos közúthálózaton a 
szükséges beavatkozásokat. Va-
lamennyi belső intézkedésük ezt 
a célt szolgálja, egyúttal azon is 
folyamatosan dolgoznak, hogy 
a lehető legkisebb mértékben 
legyenek veszélyeztetettek a 
cég munkatársai. A társaság a 
munkavállalói számára szüksé-
ges védőfelszerelések biztosítá-
sáról és utánpótlásáról is folya-
matosan gondoskodik. 
További információ:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Kommunikációs osztály

Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Közút



Sajnos mindezt múlt időben kell 
írni, hiszen a koronavírus egye-
lőre legyőzte a sportot is. Azt már 
az elmúlt napokban olvashattuk, 
hallhattuk hogy sorra jelentik be 
a nemzetközi sportszövetségek a 
különböző versenyek elhalasztá-
sát, főleg amelyek márciusban, 
áprilisban lettek volna megren-
dezve. A Giro d’ Italia olasz szer-
vezői sem tehettek mást mint hosz-
szú egyeztetés után bejelentették, 
hogy  2020-ban elmarad a ver-
seny. A tatai szervezők még a hét 
elején tartott szervező bizottsági 
ülésen arról beszéltek amíg nincs 
hivatalos bejelentés addig úgy kell 
tekinteni hogy lesz verseny. Átbe-

szélték a szurkolók elhelyezését, 
az ideiglenes parkolók kialakítását 
és a versenyhez tartozó progra-
mokat egyeztették. Folyamatosan 
gyűlnek a felhívásra a kerékpárok, 
a Városgazda Kft megkezdte a fes-
tésüket és már kezdett kialakulni 
hogy hova lesznek ezek elhelyez-
ve, hirdetve a Giro-t. Szóval ment 
minden a maga módján, persze 
tudva azt hogy Olaszországban 
kritikus a helyzet. Aztán pénteken 
jött a hivatalos értesítés, hogy a je-
len helyzetben nem lehet garantál-
ni a verseny biztonságos megren-
dezését, így a két ország Szervező 
Bizottsága döntött a verseny elha-
lasztásáról. Az egyeztetés tovább 

folyik, hiszen Magyarország ezt 
szeretné ha 2021-ben az idei felté-
telekkel, ugyanazon az útvonalon 

kerülne megrendezésre a világ 2. 
legnagyobb országútikerékpáros 
körversenye.             Tompa Andor
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Asztalitenisz
Férfi NB ITatai AC – PTE 
PEAC III 9-5
Pontszerző: Sipos 3, Bak 2, 
Krebs 2, Nagy 1, Sipos-Krebs
Férfi NB II Tatai AC – Budaörs 
9-9
Pontszerző: Barassó 4, Adamik 
2, Szakál 2, Krebs 1

Kézilabda
Férfi felnőtt Tatai AC – Veszp-
rém KKFT Felsőörs 29-30 
(18-12)
Vezette: Medve R., Südi P.
Góllövő: Iváncsik 9, Győrffi, 
Mátó, Sárosi 4-4, Tass 3, Har-
sányi 2, Bagi, Kiss, Schekk 1-1
Edző: Sibalin Jakab
-nagy iramú, jó mérkőzés volt. 
Az első félidőben jól játszot-
tunk, a szünet után viszont sok 
technikai hibát követtünk el 
amit a Veszprém ki is használt. 
Nem érdemeltünk vereséget.
Férfi ifjúsági Tatai AC – 
Veszprém KKFT Felsőörs 26-
22 (10-03)
Vezette: Maródi I., Novák P.
Góllövő: Steczina 8, Farkas 7, 
Csányi 6, Marx 2, Hegedűs, 
Szalay, Willi 1-1
Fiú serdülő Tatai AC – Várpa-
lotai SK 26-20 (12-12)
Vezette: Kőhalmi D., Schnei-
der M.
Góllövő: Willi 7, Horváth B. 
6, Horváth D. 4, Rózsa, Szalay, 
Takács 3-3
Női ifjúsági Tatabányai SC – 
Tatai AC 21-20 (14-9)
Vezette: Nerhaft B., Simon B.
Tatai AC – XVI. ker. 22-30 
(11-13)
Vezette: Gengeliczky D., Nat-
kai N.
Góllövő: Csics 11, Siklósi 4, Si-
mon, Szivek, Willi 2-2, Tompa 
1
Edző: Gubicza István
Lány U15 Tatai AC – Angyal-
földi SI 12-13 (7-7)
Tatai AC – AKSC-BOKA 17-
21 (11-5)
Góllövő: Pálmai 10, Mali-
ch-Maszlavér 6, Kiss, Staudt, 
Szebeni 3-3, Kakas, Porpáczy 
1-1

Kosárlabda 
Női felnőtt Tatai SE – Szolno-
ki MÁV SE 63-68 
Vezette: Szőcs P., Koller I.
Pontszerző: Rozsics 24/6, 
Morcz 14/12, Mohai 12, Czom-
pó 8, Kiss J. 4, Jagicza 1

Labdarúgás 
Férfi felnőtt FC Esztergom – 
Tatai AC 1-0 (0-0)
Vezette:  Csejtei Cs.
Góllövő: Klátyik 85

Programajánló
2020. 03.19.
Valamennyi sportági szakszö-
vetség bejelentette, hogy ha-
tározatlan időre felfüggeszti a 
bajnokságait.

EREDMÉNYEK

Szerveztük a Girot!

Azt a télen bekövetkezett já-
tékos mozgás alapján lehetett 
tudni, hogy a TAC megyei I. 
osztályban játszó felnőtt labda-
rúgó csapatának nem lesz köny-
nyű dolga a tavaszi szezonban. 
Ráadásul a sorsolás  az első két 
fordulóban dobogóért hajtó 
egyesületeket dobott ki. Ezt a 
Nyerges és a Zsámbék is igazol-
ta és fölényes győzelmekkel (9-
0, 5-0) hozták  a meccseket. Esz-
tergomban jól tartotta magát a 
tatai csapat és csak a hajrában 
kapott góllal szenvedett veresé-
get. Második hazai találkozó-
ján a TAC  a Kecskéd gárdáját 
fogadta. A korona vírus okoz-
ta vészhelyzetben a Kormány 
döntése alapján ez a mérkőzés 

zárt kapus lett. Azért a kerítés 
mellett néhányan bekukucskál-
tak a pályára.  Hivatalosan csak 
a mérkőzés lebonyolításához 
szükséges személyek léphettek 
be,  ezen a szinten maximum 25 
fő sportszervezetenként. Szom-
baton délután napsütéses, de 
szeles időben került sor a mér-
kőzésre. Kiss László Játékvezető 
sípjelére az alábbi összeállítás-
ban kezdtek a csapatok:
TAC: Kovács- Széles, Felső, 
Molnár, Dragonya, Kovács, Su-
hai, Koronczi, Hauzer, Szűcs, 
Nagy. 
Kecskéd: Bábszki- Juhász, Fábi-
án, Greskó, Kese, Zuggó, Vad-
kerti, Simon, Pető, Farkas, Vad-
kerti.

Aktívabban vágtak neki a ven-
dégek és ez az első 10 percben 
két lehetőséget is jelentett szá-
mukra, de előbb Kovács kapus 
védett nagyot, majd Pető lövése 
alig kerülte el a kaput. Zuggó 
két lövése jelentett veszélyt de 
10 m-ről fölé lőtt, majd szabad-
rúgását Kovács tolta ki a jobb 
sarok elől. Az első tatai lövésre  
a 22. percig kellett várni. Szűcs 
20m-ről rúghatott szabadrúgást 
és Bábszkinak bravúrra volt 
szüksége hogy a labda ne kerül-
jön a bal sarokba. A vendégek 
játszottak mezőnyfölénybe, de 
jól működött a TAC védekezé-
se. Főleg Pető megmozdulásai 
jelentettek veszélyt. A 36. perc-
ben is ő került a 16-on belülre 

ahol buktatták, a játékvezető pe-
dig határozottan mutatta hogy 
büntető következhet. Nagy volt 
a tiltakozás hazai oldalon, Szűcs 
kapott is egy sárga lapot. Zuggó 
állt oda a labda mögé és bizto-
san lőtt a kapu közepébe (0-1) 
A szünetben Kisék edző biztos 
tüzelte csapatát, mert jól kezdett 
a TAC a második félidőben. Ez 
gyorsan eredményre is vezethe-
tett volna hiszen a 49. percben 
Szűcsöt rúgták fel a büntetőte-
rületen belül és Kiss ismét hatá-
rozottan mutatta hogy 11-es kö-
vetkezhet. A sértett állt oda, de 
a kapu bal oldalába tartó lövését 
Bábszki  kiütötte, a kipattanóra 
Szűcs érkezezett, de megrúgta a 
kapust. Kiss felmutatta a sárgát 
és mivel ez már a második volt, 
a piros lapot is, megfogyatko-
zott a TAC. Tulajdonképpen ez-
zel szinte el is dőlt a meccs, mert 
a Kecskéd nyugodtan játszha-
tott. Jöttek is a vendég gólok, 
amit rendszerint komoly hazai 
hibák előztek meg. A csereként 
beáll Minárcsik kétszer, Pető is 
kétszer talált be de Tomayer is 
rúgott gólt. A vége kiütés lett 
(0-6). A következő fordulóban 
a TAC szabadnapos lenne, leg-
közelebb Vértessomlóra utazna 
– ha folytatódik a bajnokság. -ta-

Egyelőre nem megy

Tisztelt Egyesületi Tagok, 
Szülők, Támogatók!

A Tatai Atlétikai Club Elnök-
sége 2020. március 16-án rend-
kívüli elnökségi ülést tartott, 
amelynek témái a koronavírus 
miatti vészhelyzet kihirdeté-
sével kapcsolatos kérdések és 
feladatok voltak. Az elnökség 
az alábbi két határozatot hozta: 
04/03/2020. számú elnökségi 
határozat
A Tatai Atlétikai Club Elnöksé-
ge a COVID19 – koronavírus 
járvány hatásainak és veszélye-
inek csökkentése érdekében az 
egyesületben folyó valamennyi 
sporttevékenységet azonnali 
hatállyal felfüggeszti.
Határidő: azonnal
Felelős: Hanesz József elnök
05/03/2020. számú elnökségi 
határozat

A Tatai Atlétikai Club Elnöksé-
ge a COVID19 – koronavírus 
járvány miatt a kötelező egye-
sületi tagdíjfizetést 2020. ápri-
lis 01-i hatállyal felfüggeszti. 
Kéri azokat a tagokat, akik a 
nehéz gazdasági helyzet ellené-
re önkéntes befizetéssel tudják 
támogatni az egyesületet, azt 
tegyék a továbbiakban is.
Határidő: 2020.04.01.
Felelős: Hanesz József elnök
Tájékoztatunk Mindenkit, 
hogy az Irodában a személyes 
ügyfélfogadás 2020.március 
16-tól visszavonásig szünetel. 
Az iroda dolgozóit az info@ta-
taiac.hu email címen és a +36 
34 657-069-es központi tele-
fonszámon lehet keresni, akik 
továbbra is a hét minden mun-
kanapján a tagság rendelkezé-
sére állnak. 

Tatai Atlétikai Club Elnöksége

A TAC felhívása
A TAC asztalitenisz szakosz-
tály felnőtt női csapat az Extra 
Ligában míg a férfiak az NB 
I-ben szerepelnek. A nőknél 
nincs nagy elvárás, hiszen egy 
nagyon fiatal csapatról van szó. 
A férfiak már harmadik évüket 
tapossák és minden évben si-
került feljebb lépniük. Most is 
adva van a lehetőség, hiszen 
az eddigi fordulók alapján ott 
lehetnek a dobogón. Legutóbb 
hazai pályán a PTE PEAC III. 
együttese ellen játszottak ha-
zai pályán. A vendégek a tata-
iak mögött vannak a tabellán, 
így igazi rangadó volt a mecs-
cs. Mindenki megtett mindent 
a siker érdekében így az nem is 
maradhatott el. Volt amikor biz-
tosnak tűnt a győzelem, akadt 
olyan pillanat amikor ezért iz-
gulni kellett. Ezzel a győzelem-
mel továbbra is a dobogó a cél.

Tatai AC – PTE PEAC Kalo –
Méh 9-5
Pontszerző: Sipos 3, Bak 3, 
Krebs 2, Nagy 1, Sipos-krebs
A szakosztálynál van élet a fel-
nőttek mögött is. Március ele-
jén Dágon a Megyei Utánpótlás 
versenyen 6 fiatal vett részt és 
mindegyikük dobogóra is állha-
tott.
Lány ifjúsági egyes: 
1. Adamik Csenge, 
2. Jankus Dóra
Lány páros:
1. Adamik-Jankus
Fiú ifjúsági egyes: 
2. Varga Bence, 
3. Varsányi Dániel
Fiú páros: 1. Varga-Varsányi
Összevont vegyes páros: 
1. Adamik-Varsányi, 
2. Jankus-Varga
Újonc fiú egyes: 
2. Varga Botond        -ta-

Élet az asztaloknál
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