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Önkormányzati intézkedések a koronavírus-járvány elleni küzdelemben

Tájékoztatás az időskorúak
védelméről		
		
			2.oldal
Háziorvosok, patikák
elérhetőségei		
			 2.oldal
Online fejlesztés az
óvodákban
		
3.oldal

Online programok
a múzeumban
		
			 3.oldal

Trianon 100
			3. oldal
Agostyáni mindennapok
			 4.oldal

Tatán is rendkívüli időszakot élünk
át, de az önkormányzatnál továbbra
is zajlik a munka. A városvezetés
folyamatosan dolgozik a koronavírus-járvány terjedésének megfékezéséért. Mindent megteszünk azért,
hogy a tataiak a legnagyobb biztonságban érezhessék magukat, és
igyekszünk segíteni mindazoknak,
akik nehéz helyzetbe kerülnek a járvány miatt. Az alábbiakban az elmúlt
időszak legfontosabb intézkedéseiről olvashatnak. A napról napra frissülő részletes információkat pedig
megtalálják a város honlapján (tata.

bejelentéssel) alkalmi munkára városüzemeltetési feladatok ellátására
elsősorban tataiak számára.
A város honlapján (www.tata.hu) külön aloldalt hoztunk létre a koronavírussal kapcsolatos információknak.
Minden hétköznap polgármesteri
beszámoló készül a legfontosabb,
aktuális tudnivalókról, amely a Tata
Televízió napi híradójában és Tata
hivatalos Facebook-oldalán látható.
A képviselők és bizottsági tagok
elektronikus úton küldték el a márciusi előterjesztésekkel kapcsolatos
javaslataikat a polgármesternek, a
képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket a polgármester hozta
meg.
Városi kulturális intézményeink,
sporttereink, játszótereink március
16-tól határozatlan ideig zárva tartanak.
A Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban online ügyfélfogadás működik, a munkatársak többsége távoli
munkát végez, a törzsmunkaidőt lerövidítettük.

A koronavírus információs vonal telefonszáma: (06-80) 277-455; (06-80) 277-456

HIRDETMÉNY 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése
Sport nélküli napok 		 szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezett					
ség kezdetéig nevelő intézmény.
			 6.oldal
A nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rende9000 példányszámú,
let (a továbbiakban: Rendelet) 12.
kéthetente ingyenesen
§-a alapján az óvodai nevelés a
megjelenő városi
gyermek neveléséhez szükséges,
lapunkban!
a teljes óvodai életet magában
foglaló foglalkozások keretében
06-30-962-4556
folyik.
tataivaroskapu.ujsag
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint
@gmail.com
az óvodába a gyermek harmadik
életévének betöltése után vehető
fel. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a
Bővebb információk:
felvételétől számított fél éven beTatai TV Képújság
lül betölti, feltéve, hogy minden,
a felvételi körzetben lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási
Olvassa online lapunkat: hellyel rendelkező hároméves és
www.varoskapuujsag.hu
annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthető (Nkt.
8. § (1)). A szülő gyermeke óvoKéthetente, ingyenesen
dai felvételét, átvételét bármikor
megjelenő lapunk minden kérheti. A jelentkező gyermekek
háztartásba eljut.
felvétele az óvodai nevelési évben
Aki nem találja postalá– a férőhelyek függvényében – fodájában kiadványunkat,
lyamatosan történik.
a Tatai Városkapu Zrt.-nél Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban
jelezze.
az évben, amelynek augusztus
Telefon: (34) 589-555
31. napjáig a harmadik életévét
email-cím:
betölti, a nevelési év kezdő napinfo@tataivaroskapu.hu
jától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a
gyermek jogos érdekét szem előtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
a Kormány rendeletében kijelölt

Hirdessen Ön is

hu) és hivatalos Facebook-oldalán.
A Tatai Szociális Alapellátó Intézmény folyamatosan biztosítja a
kistérségben élő idősek, rászorulók
ellátását (napi egyszeri meleg étkezés, bevásárlás, gyógyszerkiváltás).
2020. március 17-től 27-ig 1105
adag ételt szállítottak ki az intézmény munkatársai és önkéntesek.
2020. március 25-től az önkormányzati képviselők 2493 65 év feletti
tataival vették fel a kapcsolatot, és
rögzítik ellátási igényeiket.
A tatai házi- és gyermekorvosoknak,
fogorvosoknak egyenként 250 ezer

forint, a mentőállomásnak 1 millió
forint rendkívüli támogatást nyújtott
az önkormányzat.
5000 sebészeti szájmaszkot és 250
liter fertőtlenítőszert vásárolt az önkormányzat intézményei számára.
Az önkormányzati költségvetésben
15 millió forintot átcsoportosítottak
a koronavírus elleni védekezésre.
A Fidesz-KDNP frakció tagjai 1,5
millió forintot ajánlottak fel tiszteletdíjukból az önkormányzat koronavírussal kapcsolatos költségeinek
fedezésére.
A gyermekétkeztetés keretében március 17. és március 27. között 1235
adag ételt szállítottak ki az önkormányzat munkatársai az iskolások
és óvodások számára.
A városi óvodák bezártak, egy intézményben biztosítják a gyermekek
felügyeletét. Az óvodapedagógusok
bevezették az egyéni fejlesztési terven alapuló „online óvodát”.
A Tatai Városgazda Nonprofit Kft.
azonnali felvételt hirdetett egyszerűsített munkaviszonyba (napi

szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei,
sajátos helyzete indokolja. Ha az
eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a
védőnő rendelhető ki, és a függő
hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletre figyelemmel
– a 2020/2021. nevelési, illetve
tanévre történő óvodai, valamint
általános iskolai beiratkozásról
szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában a 2020/2021. nevelési
évre történő óvodai beiratkozások
vonatkozásában egyedi eljárási
szabályokat határozott meg.
Az egyedi eljárási szabályzat
értelmében a kötelező felvételt
biztosító óvoda 2020. április 21ig automatikusan, külön kérelem
benyújtása nélkül felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamen�nyi olyan gyermeket, akik 2020.
augusztus 31-ig betöltik legalább
a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Abban az esetben, ha a kötelező
felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei
alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá
beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére
vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a
veszélyhelyzet által megkövetelt
egészségügyi szempontokra különös figyelemmel beiratkozási
beosztást készít és erről az érintett
szülőt haladéktalanul értesíti.
A szülői szándéknyilatkozat-ame-

lyet a www. tata.hu oldalon találnak,- tartalmazza az intézmények
elérhetőségeit.
Kérdések esetén a tatai önkormányzat munkatársai állnak rendelkezésükre.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy
gyámsága alatt álló gyermeket a
kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1)
bekezdés a) pontja értelmében
szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az
óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
(2020. április 24.) követő tizenöt
napon belül írásban értesíteni a
gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint
illetékes jegyzőt.
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy
az év közbeni felvételi igényeket
(azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e
után töltik be a 3. életévüket,
vagyis előfelvételis jelentkezők)
a szülői szándéknyilatkozaton
szíveskedjenek jelezni az óvodáknak.
Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt
Szülőket, hogy Tata városában
az integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési igényű gyermekek
számára az önkormányzati fenntartású óvodákban biztosított, a
gyermek óvodai nevelését-oktatását a sajátos nevelési igényt
megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján. Az óvodák
elérhetőségeit tartalmazó táblázat
letölthető Tata város honlapjáról,

a www.tata.hu oldalról.
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első
óvodai nevelésének napján kerül
majd sor, melyek a következők:
• a szülő és a gyermek személyi
azonosítóját és lakcímét igazoló
hatósági igazolvány (Rendelet 20.
§ (3),
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonata,
• nem magyar állampolgárság
esetén az ország területén való
tartózkodás jogcímét igazoló okirat (Nkt. 92. §),
• a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos
nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény,
gyermekvédelmi kedvezményről
szóló határozat stb.).
Az óvoda adatvédelemmel és
adatkezeléssel kapcsolatos szabályzata a szervezeti és működési
szabályzatban található.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb
2020. április 30-ig értesítést küld.
Az óvodavezető írásbeli döntése
ellen a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet
nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák
esetében a jegyzőhöz) címezve
az óvoda vezetőjénél. Ebben az
esetben a fenntartó jár el, és hoz
másodfokú döntést.
Az egyes óvodák körzethatárait
az óvodákban elhelyezett hirdetményben, valamint Tata város
honlapján, a www.tata.hu oldalon
tájékoztatásul közöljük.
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
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Közlemény a hivatal
működéséről
Tisztelt Ügyfeleink!
Egészségük védelme érdekében
ismételten felhívom szíves figyelmüket, hogy – amennyiben erre
lehetőségük van – hivatalos ügyeiket elsősorban elektronikus úton
intézzék. Kérdéseiket telefonon
(0634/588-600) és e-mail útján
(ph@tata.hu) tegyék fel.
Az elektronikus ügyintézés részleteiről a http://tata.hu/19684/
elektronikus_ugyintezes oldalon
tájékozódhatnak. Amennyiben erre
vonatkozóan bármilyen kérdésük
lenne, kérem érdeklődjenek a 0634/
588-690, 588-600, 588-616 telefonszámokon. Az ügyfélfogadás
csak azokban az ügyekben megengedett, amelyekben jogszabály írja
elő a személyes megjelenés szükségességét. Emellett kérem, csak halaszthatatlan, azonnali ügyintézést
igénylő ügyekben keressék fel a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal épületét.
Együttműködésüket előre is köszönöm!
dr. Kórósi Emőke jegyző

Figyeljünk kutyáink
tisztaságára!
A koronavírus-járvány miatt érdemes a kutyasétáltatásból hazaérve
áttörölni az állat szőrét fertőtlenítő törlőkendővel, a mancsát pedig
szappanos vízzel megmosni – javasolja közleményében a Baráthegyi
Vakvezető Kutya Iskola.
Az iskola azt írta, ismereteik szerint
a kutyák nem kapják el a koronavírust és nem hordozók, ugyanakkor
a tisztaságukra most még jobban
oda kell figyelni, mert nincs kizárva, hogy bundájukon átvihetik a vírust. Azt tanácsolják, érdemes arra
is figyelni, hogy a gazdák ne simogassák egymás kutyáját.

Tata Város Önkormányzatának
kéthetente
megjelenő közéleti lapja
Megjelenik 9000 példányban.
Kiadja: Tatai Városkapu Zrt.
Felelős kiadó: Berczelly Attila
vezérigazgató
Szerkeszti: Tatai Televízió
Közalapítvány szerkesztősége
Főszerkesztő: Petzke Ferenc
ISSN 2416-1586
Nyomtatás:
Mediaworks Hungary Zrt.
Felelős vezető:
Horváth Gábor Ferenc
nyomdavezető
Terjeszti: Tatai Városkapu
Közhasznú Zrt.
A szerkesztőség elérhetőségei:
tataivaroskapu.ujsag@gmail.com
2890 Tata, Agostyáni u. 1-3.
Várjuk észrevételeiket,
javaslatakat.
Szerkesszünk együtt!
Az újság megjelenését támogatta:
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Tájékoztatás a kistérségben élő időskorúak védelméről

A Szociális Alapellátó Intézmény a
rendkívüli veszélyhelyzetben kibővítetten, házhozszállítással biztosítja
a szociális étkeztetést valamennyi, a
tatai kistérséghez tartozó településen.
Az időskorúak telefonon jelezhetik
az intézmény felé, ha szeretnének
meleg ebédet kérni. A személyes
adatok egyeztetését követően, az
első ebéd kiszállításakor kerül sor
az étkeztetés igénybevételéhez
szükséges megállapodás aláírására.
A rendkívüli körülményekre való
tekintettel az intézmény nem számít
fel külön díjat a szállítási költségek
fedezésére, így mindenki 410 Ft-os
egységáron juthat hozzá az ebédhez.
Az elszámolás havi rendszerességgel, utólagos számlázással, a fizetés

pedig elsősorban átutalással történik, készpénzes fizetés csak kivételes esetben lehetséges.
Az Idősek Klubjában a nappali ellátás szünetel, az étkezést kiszállítással biztosítják. A Fogyatékosok
Nappali Intézménye ügyeleti formában működik, csak azokat fogadják,
akiknek az otthoni ellátását nem lehet biztosítani.
A házi segítségnyújtás a már megállapodással rendelkezők részére a
mindennapi életvitelhez legszükségesebb mértékben biztosított.
Új megállapodások megkötésére
jelenleg nincs lehetőség, de az intézmény igény esetén segítséget
nyújt az idősek számára az olyan
tevékenységekben, amelyek csak az

otthon elhagyásával intézhetők, így
elvégzik a bevásárlást és a gyógyszerkiváltást, melyek ellenértékét
az áruk átadásakor készpénzben kell
kiegyenlíteni.
A Szociális Alapellátó Intézmény
dolgozóit arcképes igazolvánnyal
látták el, így fokozottan biztonságossá és ellenőrizhetővé tették,
hogy az egyébként is kiszolgáltatottabb helyzetben lévő időskorúak
valóban csak a segítőket engedjék
be lakásukba.
Az intézmény munkaidőben hívható telefonszámai: 30/691-0049,
30/3208-131
Éjjel- nappal hívható számuk: 30/
340-4343.
A Tatai Kistérségi Időskorúak Ott-

hona az idősek védelme és biztonsága érdekében az intézményben
2020. március 17-én teljes zárlatot
rendelt el. Az eddigi látogatási tilalmi rendelkezések szigorításaként
a Tatai Kistérségi Idősek Otthona
lakói bizonytalan ideig nem hagyhatják el az intézményt. A külső
kapcsolattartás,
(szakrendelők,
gyógyszertári beszerzések) csak a
legszükségesebb, halaszthatatlan
dolgok esetében, és csak az intézményi dolgozók közreműködésével
történhet.
Az intézmény munkaidőben hívható
telefonszámai:
Fényes fasor 2.: 34/586-660
Kocsi utca 11.: 34/588-184

Online és telefonon is elérhetőek Változások a postai szolgáltatásokban
A fertőzési kockázat minimalizáláEz azt jelenti, hogy a reggeli nyisa valamint a postai munkatársak
tást követően a postai munkatársak
a képviselő-testület tagjai
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai a jelenlegi,
rendkívüli helyzetben is a tataiak rendelkezésére állnak. Ha információra, segítségre van szükségük, a képviselő testület tagjaival e-mailben és
telefonon vehetik fel a kapcsolatot. A képviselők, személyes fogadóóráikat a következő időszakban nem tartják meg.
Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak elérhetőségei:
Michl József polgármester
34/588-611 polgarmester@tata.hu
Rigó Balázs alpolgármester
30/250-1866 rigo.balazs@tata.hu
Purgel Zoltán alpolgármester
70/542-0745 purgel.zoltan@tata.hu
Boglári Zoltán képviselő
30/571-2528 boglari.zoltan@tata.hu
Gerébi Ákos képviselő		
30/579-6350 gerebi.akos@tata.hu
Gyűrüs Károly képviselő
30/516-1893 gyurus.karoly@tata.hu
Horváth László képviselő
30/829-0453 horvath.laszlo@tata.hu
Horváthy Lóránt képviselő
30/989-0162 horvathy.lorant@tata.hu
Kovács Attila képviselő		
70/510-9722 kovacs.attila@tata.hu
dr. Popovics Judit képviselő
20/560-3818 popovics.judit@tata.hu
				
judit.popovics@gmail.com
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
képviselő			
30/647-3859 robozne.s.zsuzsa@tata.hu
dr. Varga András képviselő
70/324-4074 varga.andras@tata.hu
Viczenáné Czégény Ágnes
képviselő 			
30/326-1998 viczenane.agnes@tata.hu

Háziorvosok elérhetőségei

körzet háziorvos		
rendelő címe		
telefonszám
felnőtt			
1
Dr. Cseh Tamás		
Váralja u. 6/A.		
34/481-217
2
Dr. Reisz Kornélia
Fazekas u. 3.		
34/586-039
3
Dr. Horváth Róbert
Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 34/487-938
4
Dr. Pálfi János		
Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 34/487-938
5
Dr. Hantay Zsuzsanna Mikovényi u. 34
34/487-404
6
Dr. Sopov Krszto
Erzsébet királyné tér 18. 34/489-170
7
Dr. Jónás Ágnes		
Kosztolányi D. u. 2.
34/656-930
							20/3252795
8
Dr. Kaizer Ákos		
Váralja u. 6.		
70/6035380
9
Dr. Reviczki Sándor
Május 1. út 61.		
34/381-570
10
Dr. Vicsai Kinga Emő Váralja u. 6/A.		
34-380-583
gyermek			
1
Dr. Lakos Ildikó
Kocsi u. 44.		
34/384-031
2
Dr. Varga Mária		
Ady E. u. 7.		
34/480-316
3
Dr. Válóczi János
Váralja u. 6/A.		
34/589-674
4
Dr. Kicska Zsuzsanna Ady E. u. 7.		
34/480-316
5
Dr. Németh Ágnes
Váralja u. 6.		
70/3153117
6
Dr. Szabó Dénes
Váralja u. 6/A.		
34/589-674

A tatai patikák nyitva tartása

Alma Gyógyszertár (Tesco) 				
34/708-105
H-P: 09:00-19:00, Szombat: 09:00-20:00, V: 09:00-17:00,
Ügyelet: szombat 20:00-22:00
Angyal Patika (Mikovényi u 2.) 				
34/586-522
H-V: 08:00-20:00,
Ügyelet: vasárnap 20:00-22:00
Capricornus Patika (Fazekas u. 3.) 			
34/586-038
H-P: 08:00-17:00, Szombat: zárva,
Ügyelet: hétfõ 20:00-22:00
Castanea Patika (Gesztenye fasor 6.)			
34/382-210
H-P: 08:00-16:30, 		
Ügyelet: csütörtök 20:00-22:00
Tóvárosi Gyógyszertár (Ady E. út 7.)			
34/587-190
H-P: 08:00-18:00, Szombat: 08:00-12:00,
Ügyelet: péntek 20:00-22:00
Sanitas Gyógyszertár (Váralja út 6/A)			
34/588-118
H-Cs: 08:00-18:00, P: 08:00-17:00, Szombat: 08:00-12:00,
Ügyelet: szerda 20:00-22:00
Városi Gyógyszertár (Kossuth tér 2.)			
34/586-056
H, Sz, CS, P: 08:00-17:30, K: 08:00-18:00, Szombat: 08:00-12:00,
Ügyelet: kedd 20:00-22:00

egészségének védelme és a postai
szolgáltatás működtetésének biztonsága miatt a Magyar Posta újabb
intézkedéseket hozott.
Mivel a koronavírus-járvány terjedése miatt folyamatosan nő a
hatósági házi karanténnal érintett
háztartások száma, a társaság úgy
döntött, hogy a hatósági házi karanténnal érintett címeken mellőzi
a személyes kézbesítést, és egyben
egy új kézbesítési rendet alakít ki.
Azokon a címeken, ahol a piros, karanténra figyelmeztető felirat van, a
személyes átadást igénylő küldemények kézbesítését a karantén megszűnéséig felfüggeszti. Ez azt jelenti, hogy az ajánlott, a tértivevényes
és értéknyilvánításos levelek valamint a hivatalos iratok, valamennyi
utalvány (nyugdíj, kifizetési és külföldi) illetve a csomagok érkezése
esetén ezeket a küldeményeket nem
kézbesíti a karantén ideje alatt, de
ez időszak alatt a karanténban nem
érintett jogosult átvevők a kézbesítési ponton átvehetik azokat. A
küldemények kézbesítését a karantén lejáratát követően kísérli meg a
posta a szokásos szabályok szerint,
és sikertelen kézbesítés esetén őrzi
azokat átvételig, de legfeljebb a letéti idő utolsó munkanapjáig.
A kézbesítő a karantén ideje alatt
a közönséges levélküldeményeket
a levélszekrénybe kézbesíti, illetve tájékoztatót is tesz mellé, mely
a karanténra vonatkozó kézbesítési
szabályokat ismerteti.
A Magyar Posta további intézkedésként saját hatáskörben döntött
arról, hogy a postai nyitva tartás
első órájában elsőbbséget biztosít
a kiszolgálásban a 60 év feletti, a
járvány miatt fokozottan veszélyeztetett állampolgárok számára.

az érkező 60 év feletti ügyfeleket
előre veszik a kiszolgálásban, az intézkedés március 25-től lép érvénybe. Ugyanakkor kérik az időseket,
hogy lehetőleg maradjanak otthon,
hiszen a posták zárt terek, ahol sok
ember megfordul, ezért nem zárható ki a fertőzés veszélye minden
óvintézkedés ellenére sem, ezért ha
halaszthatatlan postai ügyintézésük
van, akkor arra lehetőleg egy hozzátartozójukat kérjék meg.
A vállalat döntött arról is, hogy
2020. március 25-től átmenetileg
csökkentett erőforrással biztosítja
telefonos ügyfélszolgálati tevékenységét, ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy az ügyfélszolgálat
elektronikus csatornáit részesítsék
előnyben, ezekre a csatornákra
többleterőforrást csoportosítottak.
Javasolják ügyfeleiknek azt is,
hogy a postai csekkbefizetés helyett
használják a Magyar Posta és a
Díjnet közös iCsekk alkalmazását,
az applikációban a csekkeken lévő
QR-kód beolvasásával könnyen és
gyorsan befizethetők a csekkek.
A koronavírus-járvány terjedése
miatt hozott kormányzati intézkedések egyike, hogy az érintéssel
történő bankkártyás fizetés értékhatára a jelenlegi 5 ezer forintról
15 ezer forintra emelkedik április
15-től. Az intézkedéshez a Magyar
Posta is alkalmazkodik.
A Magyar Posta minden munkatársa azon dolgozik, hogy a postai
szolgáltatások nyújtása és a küldemények kézbesítése továbbra is
zökkenőmentesen történjen. A vállalat az ügyfelek számára folyamatos tájékoztatást nyújt a honlapján a
változásokról, a postai nyitva tartásokról és más, az ügyfeleket érintő
információkról. (Forrás: posta.hu)

Felhívás tatai cégek, vállalkozások részére!
Tájékoztatom a tatai cégek, vállalkozások vezetőit, hogy Tata
Város Önkormányzata nevében a
koronavírus-járvány terjedésének
megelőzése érdekében meghozott
önkormányzati döntésekről szóló
polgármesteri tájékoztatót naponta
megküldjük a helyi gazdaság szereplőinek részére. A járványügyi
intézkedések reményeink szerint a
lakosság egészségének és életének
védelmén túl hozzájárulnak a gazdaság mielőbbi újraindításához, az
élet- és munkakörülmények stabilizálásához.
A kapcsolattartás során kérésünkre folyamatosan jelzéseket kapunk
a cégek működésében - termelés,
ellátási láncok, szolgáltatások közegészségügyi okból felmerült

nehézségekről. A városunkban működő vállalkozásokon keresztül, ezen
információk segítségével valós és minél pontosabb képet szeretnénk kapni
a koronavírus járvány helyi gazdaságra gyakorolt hatásairól.
Amennyiben valamelyik vállalkozás
még nem szerepel a címlistánkban, de
kérné a napi tájékoztatást, kérem vegye fel a kapcsolatot Vámosiné Illés
Márta önkormányzati munkatársunkkal a 30/ 867-6938-as telefonszámon
vagy a vamosine.illes.marta@tata.hu
e-mail címen.
A továbbiakban is minden új és aktuális információt megosztunk, hogy tudásunkkal és lehetőségeink teljes körű
kihasználásával, felelős összefogással segítsük a helyi vállalkozásokat.
Michl József polgármester

Közélet
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Online fejlesztés az óvodákban

Bár a tatai óvodák zárva tartanak és
ügyeleti rendszerben működnek, az
óvodai foglalkozások nem maradtak
abba, hiszen az intézmények már elkezdték az online, egyéni fejlesztési
tervek alapján megalkotott óvodai
foglalkozásokat. A kezdeti tapasztalatok nagyon pozitívak, kicsik és nagyok egyaránt hatékonyan használják a szokásostól eltérő ötleteket, és
az intézmények is mindennapos kapcsolatban maradtak a gyermekekkel.
A Tatai Bartók Béla Óvodában az
online óvoda az intézmény honlapján elérhető, a felületen már vannak
feltöltött anyagok. A legfontosabb
a jelenlegi helyzetben a szülőkkel
való kapcsolattartás, amelynek biztosítására ezekben a hetekben a Facebook csoportok és az ott elküldött
üzenetek játsszák a főszerepet. Mivel
a nagycsoportosokkal végzett torna
a mindennapjaik része volt, így a
nevelők már tervezik, hogy ezentúl
videó üzenetek formájában tegyék
elérhetővé a kicsik számára a célzott
mozgást. Fejlesztő pedagógusuk heti
rendszerességgel küldi az anyagot a
nagycsoportos gyerekeknek, a logopédusok pedig személyesen vették
fel a kapcsolatot a szülőkkel. Eddigi tapasztalataik szerint a gyerekek
várják az üzeneteket, az anyukák és

apukák pedig örülnek az ötleteknek,
jó tanácsoknak.
A Tatai Kertvárosi Óvodában március 23-tól szintén digitális úton juttatják el a gyermekek otthoni tevékenységéhez szükséges oktatási anyagot a
szülők számára. Az intézmény saját
Facebook oldalára töltik fel a heti feladatokat. Az óvodapedagógusok fontosnak tartják a fokozatosság elvének
betartását - hiszen a szülőknek és a
gyermeknek egyaránt át kell állniuk
erre az újfajta ismeretelsajátítási folyamatra, - ezért erre a hétre egy már
ismert mese feldolgozását tűzték ki
célul, melyhez pontos útmutatót is
készítettek. A mesével kapcsolatos
alkotásokat a szülők folyamatosan
dokumentálják, rengeteg képet és
videót kaptak már az óvónők. Folyamatosan azon dolgoznak, hogy a
gyermekek fejlődésével kapcsolatos
feladatokat lelkiismeretesen el tudják
látni minél egyszerűbb, otthon fellelhető eszközök segítségével. Hamarosan, az egyéni fejlesztő foglalkozásokat igénylő gyermekek szülei is
hozzá fognak jutni e- mailen keresztül a fejlesztő tevékenységek anyagához. Szülői segítség és felajánlás is
érkezett hozzájuk a digitális oktatáshoz szükséges feladatok támogatására, melyet ezúton is köszönünk!
A Kincseskert Óvodában az elmúlt
héten az óvodapedagógusok telefonon minden szülővel felvették a
kapcsolatot, s elmondták nekik, hogy
hétfőtől várják a gyermekeket és a
szülőket egy közös online játékra.
Mivel azt szeretnék, hogy senki se
maradjon ki, így nagyon sok gyermek számára színes ceruzát, festőfelszerelést és rajzpapírt juttattak el.
Az óvónők elmondása szerint nagyon meghatódtak és örültek ennek
a lehetőségnek a családok. A napi
szintű kapcsolattartás telefon, Facebook zárt csoport, e-mail és skype
segítségével zajlik. A pedagógusok
saját magukról felvételeket küldenek
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A könyvtár felhívása
a családoknak, amin meséket, verseket mondanak, bemutatják az otthoni kiskertben termelt növényeket és
a ház körül élő állatokat, jógaoktató
munkatársuk pedig közös családi
tornára hívja a gyermekeket és a szülőket. A mindennapos testneveléshez
kaptak egy linket, melyben közös
(szülő-gyermek) tornát ajánlottak a
családok figyelmébe. A víz világnapjához kapcsolódva mintázás témakörében különböző barkácsolási lehetőségeket kínáltak fel a családoknak.
A Geszti Óvoda eddigi tapasztalatai
szerint is jól működik az online ovi.
Heti terveket készítenek, és kiküldik
a szülői csoportokba, így a családok
megkapják azokat a programokat, játékokat, fejlesztéseket, amelyeket az
óvodában is nyújtanának. Napi szinten beszélnek a szülőkkel, skype-on
mesélnek és érdeklődnek arról, mivel
telik a napjuk. A kisgyerekek is üzennek nekik „ nagyon hiányoztok” feliratú képeket töltenek fel az otthoni
tevékenységeikről.
A Tatai Fürdő utcai Néphagyományőrző Óvoda is jó megoldásokat
kínál az új helyzetre. Honlapjukon
„online ovi” aloldalt hoztak létre,
melyen óvodai csoportokra lebontva szerepelnek a feladatok, heti beosztásban. Ezek a képességfejlesztő
feladatsorok többek között tartalmazzák a vizuális nevelés, a zenei
képességfejlesztés, a mese és versmondás, a mozgás és a bennünket
körülvevő világ megismerésének
lehetőségeit. Az óvodapedagógusok
Ötletbörze címmel olyan hasznos
linkek válogatását is elérhetővé tették, melyeknek segítségével a szülők
érdekes tippeket kaphatnak, és újabb
javaslatokat találnak az idő hasznos
eltöltéséhez gyermekeikkel.
Az online óvodai fejlesztés tehát zavartalanul elindult Tatán, köszönet
minden óvodapedagógusunknak, és
természetesen az együttműködő szülőknek is!

KEDVES OLVASÓINK!
A kialakult helyzetre való tekintettel könyvtárunk határozatlan ideig
zárva tart. A Biblioboxot naponta ürítjük, kérjük, hogy lejárt határidejű
könyveiket oda dobják be! Március 14-től április 30-ig késedelmi díjat
nem számítunk fel. Kérdés esetén 9.00 és 16.00 között használják honlapunkon a Segíthetünk? funkciót, vagy telefonon is rendelkezésükre
állunk a 34/380-281-es számon. A
változásokat folyamatosan figyelemmel kísérheti honlapunkon és
facebook oldalunkon!

Online programokat
kínál a könyvtár
A Móricz Zsigmond Városi
Könyvtár a járványügyi helyzetre való tekintettel zárva tart,
ezért átköltöztek az online felületekre. Olvasóik naponta friss
bejegyzésekkel találkozhatnak,
amelyek között az állandó programok éppúgy megtalálhatóak,
mint az alkalmiak.
A tatai könyvtár nemcsak a felnőtt korosztály kíváncsiságát
elégíti ki, hanem a gyermekekét
is. A tematikus kvízektől az irodalmi érdekességeken át a pályázatokig sokszínű skálán mutatják
meg, hogy a könyvtár karjai milyen messzire nyúlnak a nagy világhálón. Elindult többek között
a könyvtár Napi érdekes rovata,
amelynek keretében minden nap
más irodalmi érdekességet tárnak
az érdeklődők elé, s olyan olvasmányok listáját is összegyűjtötték témák szerint, amelyek
online, legálisan és ingyenesen
elérhetőek.
Mindeközben a könyvújdonságok feldolgozása sem marad el,
s mire újra kinyitnak, olvasóikat
az újdonságok tára várja majd.
Addig is találkozzunk online a
könyvtárral és munkatársaival az
alábbi elérhetőségeken:
https://mzsvktata.hu/
https://gyermek.mzsvktata.hu/
https://www.facebook.com/mzs
vk/
-áá-

Online programok
a múzeumban
A Kuny Domokos Múzeum kiállítóhelyei (Vármúzeum, Német
Nemzetiségi Múzeum, volt zsinagóga kiállítóhely) a kialakult
járványügyi helyzetben határozatlan ideig zárva tartanak.
Intézményünk falai között azonban nem állt meg az élet, gyűjteményeinkkel, műtárgyainkkal és
egyéb tartalmainkkal - várhatóan
napi rendszerességgel - az online
térben találkozhatnak.
Facebook-oldalak
https://www.facebook.com/
kunymuzeum/ és https://www.
facebook.com/UngarnsDeutschesMuseum/
YouTube-csatornánk
https://www.youtube.com/user/
kunymuzeum
Bízunk benne, hogy minél hamarabb személyesen köszönthetjük
Önöket múzeumunkban, addig is
jó böngészést kívánunk!
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
A Kuny Domokos Múzeum munkatársai

Trianon 100
A trianoni békediktátum hatása Magyarország két világháború közötti történetére
A trianoni békediktátum jelentősen átalakította Magyarország
gazdasági szerkezetét, megszűnt
az egységes piac, a nyersanyagok
vagy lelőhelyük elcsatolása okán
vagy a felbomló vasúthálózat miatt nem juthattak el a feldolgozó
üzemekbe.
Az utódállamokból egészen 1924ig érkező 426 ezer menekültekről
való gondoskodás is komoly feszültségeket okozott. Ez a hatalmas tömeg ugyanis az akkori 8
milliós magyarországi lakosság
több mint 5%-át tette ki. Különösen nagy gondot jelentett a menekültek lakáshoz és munkához
juttatása. Ezt mutatja az is, hogy
egyes becslések szerint 40-50 ezren fordultak meg közülük vasúti
pályaudvarok mellékvágányain
álló tehervagonokban, de sokak
kényszerültek nyomortelepekre
vagy tömegszállásokra.
A politikai helyzet is meglehetősen instabil volt a békediktátum
aláírását követő időszakban. Az
Osztrák-Magyar Monarchia utolsó uralkodója, IV. Károly 1921
folyamán kétszer próbálta meg
visszaszerezni hatalmát Magyarországon. A második kísérleti
törekvésben a tatai uradalom örököse, Esterházy Ferenc gróf támogatását is élvezte, elfogatására

is a tatai kastélyban került sor. A
két puccskísérletet Horthy Miklós
elhárította, annál is inkább, hiszen
a király visszatértével az eddig elért külpolitikai stabilitást kockáztatták volna, az utódállamok nem
akartak a Habsburg-házból uralkodót látni a magyar trónon.
A konszolidáció korai eredményei
gróf Bethlen István miniszterelnökségének első éveiben váltak
láthatóvá. Magyarországot 1922ben – Németországot megelőzve –
felvették a Népszövetségbe, mely
lehetővé tette a gazdaság stabilizálását, újraindítását megindító kölcsön felvételét. A külföldi kölcsönök egy jelentős részét az oktatás
fejlesztésére használták fel. Ennek
nyomán három és fél év alatt ötezer
népiskolai tanterem és tanítólakás
épület Magyarországon. Ennek a
népiskolai programnak tudható be
az is, hogy 1938-ra a hat éven felüli lakosságnak 7,3 százaléka volt
analfabéta az 1920-as 15 százalékos aránnyal szemben.
A békediktátum aláírása után a
magyar önálló külpolitika háttérbe szorult, kitörési lehetőségek, a
lehetséges szövetséges hatalmak
irányába való tapogatózási kísérletek kezdődtek meg. A kormány
„teljesítési politikát” folytatott,
mérsékelte a külső és belső revízi-

ós propagandát, de az irányadó cél
a békediktátum revíziójában állt.
Bethlen István 1927-ben látta elérkezettnek az időt a külpolitikai
aktivitás fokozására: ettől kezdve
a magyar diplomáciai tárgyalásokon nyíltan és hangsúlyosan került
szóba a békeszerződés revíziója.
1927 júliusában a kormány jóváhagyásával megalakult a Magyar
Revíziós Liga, melytől a reprezentatív és hatékony, külföldön is
színvonalas revíziós törekvések
népszerűsítését várták. A magyar
diplomácia ugyanakkor általában
kételkedett az eltúlzott akciók sikerében. Több rémes botránnyal
fenyegető megmozdulást sikerült
is megakadályozni, így Réthey
Ferencné – „a revízió nagyasszonya” – genfi felvilágosító előadásait és az azt követő ceremóniát,
melyen nemzeti ruhába öltözve,
gyászfátyolos küldöttség élén memorandumot nyújtott volna át a
Nemzetek Szövetségének a revízió ügyében.
A területi revízió azonban nem került érzékelhető közelségbe annak
ellenére sem, hogy az 1920–30-as
évek fordulóján a győztes országokban is egyre több olyan elképzelés született, amely számolt
kisebb-nagyobb határmódosításokkal.

Hitler hatalomra jutása után a
francia és a brit álláspont megváltozott, de a magyar külpolitikát
pedig ezt követően a revíziós törekvések egyre inkább a formálódó tengelyhatalmak szövetségéhez
kötötték. Az 1938–1941 közötti terület- visszacsatolások éppen arra
mutattak rá, hogyan rendelődtek
alá a magyar érdekek a német politika terjeszkedési törekvéseinek.
Ausztria Németország általi bekebelezésével, majd a müncheni
egyezmény 1938. szeptemberi létrejöttével érzékelhetővé vált, hogy
a franciák és a britek lemondtak
Kelet-Európáról. Ennek köszönhetően, német és olasz támogatást
élvezve, kerülhetett sor az első
bécsi döntésre, s így a felvidéki
területek visszacsatolására 1938
novemberében. A békeidőben született első bécsi döntést az európai
nagyhatalmak ekkor még nemzetközi jogi érvényűnek ismerték el,
álláspontjukon azonban rövidesen
változtattak. Miután Hitler bevonult Prágába, Magyarország 1939.
március közepén megszállta Kárpátalját. A második bécsi döntésre
és Észak-Erdély Magyarországhoz való visszacsatolására 1940.
augusztus 30-án került sor. Németország és Olaszország ezzel azt a
fegyveres konfliktust kívánták

elkerülni, amely szövetségeseik,
a magyar és román fél között volt
várható a korábbi területátengedési tárgyalások sikertelensége miatt.
Az utolsó terület visszacsatolásra
1941 áprilisában került sor, miután a Jugoszlávia elleni német támadást – és Teleki Pál miniszterelnök öngyilkosságát – követően
a magyar csapatok megszállták a
Muraközt, a Muravidéket, a baranyai háromszöget és a Bácskát.
Ezen területszerzések hatására a
magyar kormány még a háborúban
való részvételt is vállalta, hiszen
megfelelő elismerés és biztosítás
hiányában a megszerzett területek
megtartására csak a tengelyhatalmak győzelme esetén volt lehetőség. 1943-ban, tapasztalva a német
sikertelenségeket, az elsődleges
cél immár a visszacsatolt területek
megőrzése lett.
A II. világháborút követő párizsi
békeszerződések megkötésekével
a győztes hatalmak a két bécsi döntést nem ismerték el, az úgynevezett- pozsonyi hídfő elcsatolásával
Magyarország területe a trianoni
békediktátum által elcsatolt területekhez képest még tovább csökkent. Az 1947-es békét követően a
bécsi döntések hitelességének és
érvényességének felülvizsgálatára
máig nem került sor.
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Részlegesen, de újra kinyit
a tatai piac
A piac üzemeltetőjével történt
egyeztetés alapján a tatai piacot
részlegesen, de újra nyitja az üzemeltető - jelentette be sajtótájékoztatóján Michl József polgármester
március 31-én. A piac továbbra is
szerdán és szombaton, 6 és 14 óra
között várja a vásárlókat.
A piacon mind a vásárlók, mind az
árusok egészségének megőrzése
érdekében az árusítóhelyek 3 méteres távolságra kerülnek felállításra, így összesen harminc darab árusítóhelyet alakítanak ki, melyekre
a helyi őstermelők jelentkezését
várja az üzemeltető.
Csak az alábbi termékek árusítására lehet igényt benyújtani:
- hús és füstölt áru,
- tojás,
- virág és palánta
-zöldség és gyümölcs.
Ezen termékeken túl más termék
árusítására jelenleg nincs lehetőség. Amennyiben a meghatározott árusítóhelyek száma megtelik,
további árusítóhelyet a kialakult
közegészségügyi helyzetre való

tekintettel nem áll módjában kialakítani az üzemeltetőnek. Michl
József polgármester kiemelte: - Az
árusok a piacon történő tartózkodási idejük alatt kötelesek többek
között szájmaszkot és gumikesztyűt hordani, valamint az árusítóhelyük folyamatos fertőtlenítéséről
gondoskodni.
A vásárlók, a piacon történő tartózkodásuk alatt többek között az
alábbiak betartására kötelesek:
- 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet
alapján 6 és 9 óra, valamint 12 és
14 óra között csak és kizárólag a 65
év alattiak, míg 9 és 12 óra között
csak és kizárólag a 65 év felettiek
tartózkodhatnak a piac területén,
- valamennyi vásárló csak a vásárlása céljából és annak időtartama
alatt tartózkodhat a piacon.
A piac területének tisztán tartásáról
és fertőtlenítéséről a piac üzemeltetője folyamatosan gondoskodik.
Kérjük a vásárlókat, hogy a piac
területén történő tartózkodásuk
során a járványügyi szabályokat,
előírásokat tartsák be!

FELHÍVÁS

Fokozottan figyeljünk a háztartási
hulladékok elhelyezésére!
A szemét szétszórása, eldobálása, az illegális hulladékok közterületre való kidobása komoly fertőzésveszélyt jelenthet, hiszen
növeli a bakteriális, vírusos megbetegedések kockázatát, ezért
ebben az időszakban fokozottan figyeljünk a tisztaságra!
Kiemelten figyeljünk ebben az időszakban a környezetünkre, ne
pakoljuk, ne dobáljuk szét a hulladékot! A háztartási szemetet
semmiféleképpen se rakjuk közterületi szemetes edényekbe,
azokat a lakóházak szemetes kukáiba szabad csak bedobni!
A városban egy kivétellel minden közterületi WC zárva tart (kizárólag a Bercsényi utca 1.sz alatti mosdó használható). Kérünk
mindenkit: figyeljen arra, hogy közterületen ne könnyítsen magán!

Az időskorúak mellett a fogyatékkal élők is a koronavírus-járvány által leginkább veszélyeztetett körbe tartoznak, ezért
rendkívül fontos, hogy őket is
fokozott figyelemmel kísérjük a
veszélyhelyzet idején és szükség esetén részükre is megfelelő segítséget tudjunk nyújtani
mindennapi életük megszervezéséhez.Kérjük a Tisztelt Tataiakat, hogy jelezzék a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal
Humánszolgáltatási Irodájának,
ha családjukban, ismeretségi
körükben vagy környezetükben
fogyatékkal élő személyről van
tudomásuk.
Jelzéseiket az alábbi elérhetőségeken várjuk:
Telefon: 34/588-694 (hétköznap
8-16 óra között)
E-mail: humaniroda@tata.hu
Köszönjük felelősségteljes segítségüket!
Michl József polgármester

Agostyáni mindennapok

Húsvét a magyarországi németeknél

Mi jut eszébe az embernek általában húsvétról? Talán a húsvéti nyúl vagy a lányok meglocsolása húsvéthétfőn. Nos,
az, hogy a nyúl hozza a húsvéti tojásokat. De valószínűleg
ez egy félreértésből ered, a locsolás pedig csak néhány évtizede van szokásban a magyarországi németeknél.

Azt, hogy a nyulak nem raknak tojásokat, mindenki tudja.
Mivel azonban a nyulak rendkívül szaporák, a termékenység és a megújulás szimbólumává is váltak, ami egy tavaszi
ünnephez remekül illik.
A húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe, az egyházi
év csúcspontja. Maga a nagyböjt is egy 40 napos felkészülés erre, de az utolsó héten, a nagyhéten, felgyorsulnak az
események. Virágvasárnap szentelik meg a fűzfák barkáit.
A néphit szerint ezeknek a gallyaknak gyógyító ereje van,
és ami még jobban hangzik, a boszorkányoktól is védelmet
nyújtanak. Több magyarországi német vidéken vihar- és
jégkárok elleni hatást is tulajdonítanak nekik.
Krisztus szenvedése az utolsó vacsorával vette kezdetét
nagycsütörtökön. A magyarországi német szokások is az étkezéshez kötődnek. A szentmisén a harangok Rómába mennek, ami azt jelenti, hogy a nagyszombat esti feltámadási
miséig nem szólaltatják meg azokat. Harangok és csengők
helyett ez idő alatt kereplőket használtak. Régen állítólag
egyes falvakban iskolás gyerekek kereplőkkel járták az utcákat, jelezve a napszakokat és imára szólították a lakosokat. Szolgálatukért tojásokat kaptak.
Nagypéntek az elcsendesedés napja. Egyike annak a két
napnak, amelyen az egyház parancsai szerint böjtölni kell
és nem szabad húst enni. Nem tartanak teljes misét, csak rövidített liturgiát, amelyből hiányzik az ostya átváltoztatása.

A nagyszombati szertartások hagyományosan a tűzszenteléssel kezdődnek. A tűz mellett a húsvéti víznek is különös
jelentősége volt. A jó termés biztosítására érdemes volt a
harangok visszatértekor megrázni a gyümölcsfákat.
Húsvétvasárnap került sor az ételek megszentelésére, természetesen a sonkákéra és a húsvéti tojásokéra is. Utóbbiakat hagyományosan hagymahéjjal festették barnára.
A nyúl ideje csak húsvéthétfő reggelén jött el: a tarka húsvéti tojásokat az előző napokban készített díszes fészkekbe helyezték. Mint sok más dolog, a tojás is termékenységi szimbólum. Húsvéthétfőn a legények megöntözik a lányokat.
Néhány évtizeddel ezelőtt ennek a legelterjedtebb formája a
vödörből locsolás volt, esetleg vályúba vetették a lányokat.
A mi időnkben az utóbbi néhány évtizedben egyre inkább
kölnivel, néha szódával manapság leginkább valódi parfümmel locsolnak azok a bátor fiúk-férfiak, akik tartják a
népszokást. Az elmaradhatatlan kellékek: a kölni, a parfüm,
a locsolóvers, a hímes tojás, gyakran a pénz és a többféle
sütemény is.
Számos szokás kapcsolódott a húsvéti tojásokhoz, melyek
közül itt csak a tojásgurítást említem meg. Ennek során egy
dombról gurították le a tojásokat, az nyert, akié nem tört el.
Manapság is hál’ Istennek sokat felelevenítenek ezen szokások közül. Kedves hagyomány a tojásfestés, a locsolkodás
és a tojásgurítás.

Tojásgurítás Agostyánban
A bátrabbak dobálják a tojásokat
fentről lefelé olyan messzire, amilyen messze csak tudják. A tojások
pattognak a füvön és akad, amelyik
túléli a megpróbáltatást. Amint legurultak a fiatalok lefutnak a tojásokért a domb aljába és visszahozzák
őket a dombtetőre.
A tojások egy ideig bírják, mivel főtt
tojások. Persze egy idő után széttörnek, ezért több tojással készülnek a
gyerekek, családok. A rutinosabbak
már fatojásokat is gurítanak. A főtt

Agostyánban nagyon régi hagyomány, húsvétkor a „tojásgurítás”.
Az emberek kimennek a falu határán lévő „tojásdomb”-ra, ami a
présházakkal szemben húzódó kissé meredek domboldalt jelent. Itt a
fiúk és lányok felmennek a domb
tetejére, onnan gurítják le a húsvéti
tojásokat. A domb alján a családtagok várják a húsvéti tojásokat.
Amint legurultak, megpróbálják
úgy visszadobni a dombtetőre,
hogy a tojások ne törjenek össze.

tojások sem vesznek kárba, mert
húsvét után a madarak felcsipegetik a tojásgurítás maradékait.
Ez a sváb hagyomány arra is jó,
hogy az emberek a húsvéti nehéz
ebédek után a jó levegőn egy kis
mozgásra kimenjenek. Ilyenkor
az ismerősökkel lehet találkozni,
beszélgetni. Vannak olyan családok is, akik kis piknik kosárral
érkeznek. Ez tehát egy kis tojásgurítós, beszélgetős családias,
együtt töltős hagyomány.

Első negyedév
Az Agostyáni Önkéntes Tűzoltó
Egyesület élete az év első negyed
évében sem állt le, habár a jövőbe
tekintő terveit a vírus áltál bevezetett korlátozások és törölt események
nagy részben átírták.
Első körben szeretnénk megköszönni
Ganzler Gyula és Pintér József helyi
lakos közreműködését a legutóbbi falut is érintő tűzesetnél, melynél egyesületünk tagjai közül senki sem tartóz-

kodott otthon. József észlelte a tűzet a
Tojás-dombon, aki értesítette a hivatásos állományt és telefonon nyújtott
segítséget, míg Gyula aki a közvetlen
környezetében fékezte meg a lángokat
és a hivatásos állomány tájékozódását
segítette. Ezúton is szeretnénk megköszönni nekik az önzetlen segítségüket!
Egyesületünk megejtette a szokásos év
eleji közgyűlését, amelynek vendége
volt Ágoston Gábor a Komárom-Esz-

tergom Megyei Tűzoltó Szövetség
Elnöke is, aki elfogadta az egyesület
meghívását. Az előre meghatározott
napirendi pontok ismertetése és átbeszélése után, Gábor vette át a szót, aki
ismertette a Szövetség idei terveit, gyakorlatait és cél kitűzéseit, valamint választ adott minden felmerülő kérdésre.
A hivatalos közgyűlést egy kötetlenebb
beszélgetés követett az egyesület tagjai
és a szövetség elnöke között.

A 2019. évi BM OKF pályázaton
elnyert 3db PÁV I. vizsgán egyesületünk tagjai februárban vettek részt,
amelyen mind a 3-an megfeleltek,
így örömmel tudathatjuk, hogy
egyesületünkben immár 4 fő rendelkezik PÁV I-es vizsgával. További
nagyszerű hír, hogy egyesületünkből
további 5fő vesz részt március hónapban a 40 órás tűzoltó alaptanfolyamon, amelyhez sok sikert és ered-

ményes vizsgát kívánunk.
A 2020-as NEA pályázaton is jól szerepelt egyesületünk, melyen a maximálisan megpályázható 200.000Ft-os
vissza nem térítendő összeget nyertük
el felszerelések vásárlására. Mindezek
mellett a 2020-as BM OKF pályázat
előkészületei zajlanak, melyen egyesületünk szeretné szintén a maximálisan
pályázható keretösszeget megnyerni a
szertár épület korszerűsítésére.
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Társadalmi célú hirdetés
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Vírus, vírus …
Fotó:www.olimpia.hu

Az utóbbi hetekben sajnos a sportesemények helyett is a vírusról
szólnak a hírek. Hogy mennyire
leállt a sportélet mi sem bizonyítja
jobban, mint az hogy a sportnapi-

lap is megsoványodott – nem nagyon van miről írni. Azért a múlt
közepén vezető hír volt a világ
minden részén amikor Thomas
Bach a Nemzetközi Olimpiai Bi-

zottság (NOB) vezetője bejelentette a 2020-as Tokiói olimpia
elhalasztását. Leghamarabb 2021
nyarán kerülhet megrendezésre,
de nevében akkor is 2020-as marad. A két világháború miatt maradtak már el olimpiai játékok, de
békeidőben ez az első olyan eset,
hogy nem tudják rendes időben lebonyolítani. Lehet azon meditálni,
hogy kit, mit milyen kár ér a halasztással, de talán szíve mélyén
mindenki úgy gondolja jó döntés
született. Nyilván pénzügyileg
Japán szenvedte el a legnagyobb
kárt, de a sportolók közül többen
utolsó olimpiájukra készültek és
nem biztos hogy vállalnak még

egy évet. Még a bejelentés előtt
Kanada és Ausztrália Olimpia Bizottsága döntött úgy amennyiben
mégis lesz idén olimpia, sportolóik nem vesznek részt rajta. A
megrendezés azért is lett volna
nehéz, mert gyakorlatilag a világban májusig megállt a sportélet.
Nagyon sok kvalifikációs verseny
maradt el és tulajdonképpen két
hónap maradt volna minden ilyen
esemény megrendezésére. És akkor még nem beszéltünk arról,
hogy jelenleg edzések sem nagyon
vannak. A magyar sport átélt már
egy olyan időszakot amikor hiába
készültek a versenyzők, az 1984es Los Angelesi olimpiára nem

mehettek el a szocialista országok
bojkottja miatt. Ez sok esetben pályafutásuk befejezését is jelentette.
Most is, a bejelentés után több magyar sportoló is úgy nyilatkozott,
még komolyan gondolkozik azon
rászán-e még egy évet a felkészülésre. Nem irigylem a NOB testületeit a döntés következményei
miatt, hiszen 2021-ben is több világverseny lenne, így tulajdonképpen a jövő évi olimpiai rendezés
teljesen átírja a világ sportjának
esemény naptárát. Nem véletlenül
született meg nehezen a döntés, de
győzött a józan ész, mert legfontosabb az egészség, ne hogy a vírus
Tompa Andor
legyen a győztes.

is szerepelt. Még 6 forduló van
hátra az alapszakaszból. A megyei I. osztályból 2 csapat esik
ki és a következő bajnokságot
12 együttessel tervezi a Megyei
Labdarúgó Szövetség.
A férfi U19-es csapat jó helyzetből várja a folytatást, hiszen
sikeres őszt tudhatnak maguk
mögött. Ők is egyéni feladatokat
kaptak, amit otthon kell elvégezzenek. Ebben az osztályban 16
fordulót játszottak le a csapatok,
de a TAC-nak van egy elmaradt
mérkőzése. Szoros az élmezőny,
hiszen az első és ötödik között
mindössze 2 pont a különbség.
A TAC a 3. helyről indulhat, egy
ponttal a vezető Zsámbék mögött, ráadásul amennyiben az 5.
helyen álló Mocsa elleni idegenbeli mérkőzését megnyeri átvehetné a vezetést a tabellán. De
hát egyelőre az is kérdés lesz-e
folytatása a bajnokságnak. Az
előbbiekben említett bajnokságok már elkezdődtek, de az utánpótlás alacsonyabb korosztályos
küzdelmei az elmúlt hétvégén
kezdődtek volna. Az U16 és az
U14 tavaszi szezonja kb. egy hónapos, így egy esetleges április
végi kezdéssel még befejezhető.
Ennél bonyolultabb a női bajnokság, hiszen ők csak április
4-én kezdtek volna, de június
elejéig lettek volna mérkőzések.

Röplabda:

lenne. Czina László vezetőedző
kollégáival együtt rendrakásban,
javításban van, festenek, takarítanak, hogy mire vége a kényszerszünetnek jobb körülmények
várják a sportolókat. Feladatokat
ők is adtak a gyerekeknek amit
otthon kell megcsináljanak, mert
a Kajakházból hajó nem mehet
ki. Abban bízik, hogy április
végére javul annyira a helyzet,
hogy legalább az edzéseket el
tudják kezdeni. A Szövetség a
májusi versenyeket törölte.

Sport nélküli napok
Március harmadik hétvégéjén
még rendeztek bajnoki mérkőzéseket (akkor már csak zárt
kapuk mögött), de azután megállt az élet a sportpályákon. Így
már előző számunkban sem
tudtunk mit írni a programajánlatban, csak azt az egyszerű
mondatot amit most is olvashatnak. És egyelőre nem is lehet tudni mikor folytatódhatnak
a bajnokságok. A kosárlabda és
a jégkorong bajnokságok nem
fognak folytatódni, a szövetség
úgy döntött a pillanatnyi állás a
végeredmény. A többi szövetség
még bízik benne, hogy be lehet
fejezni a küzdelmeket. Akad
olyan sportszervezet ahol április 15-vel a sportolókkal, nem
főállású edzőkkel felbontották a
szerződéseket. Ahol egyelőre a
bajnoki rendszerek folytatásán
gondolkoznak, ott is figyelni kell
arra, hogy pl. labdarúgásban általában junius 30-ig van szerződésük a játékosoknak. Esemény
híján körbenéztünk a tatai csapatoknál: mi a helyzet, tudnak-e
valamit a folytatásról? A legkomolyabb nehézség az utánpótlás
esetében van, hiszen ott a tanévre is figyelni kell.

Kézilabda:

a TAC férfi felnőtt csapata március 8-án játszotta utolsó bajnoki
mérkőzését, a Magyar Kézilabda Szövetség ezután döntött úgy
hogy felfüggeszti valamennyi
osztályban a bajnokságot. Az
együttes az NB I/B Nyugati csoportjában 15 fordulót követően
az 5. helyen áll. Nagyon szoros
az élmezőny, pillanatnyilag ez
az állás.
Veszprém KKFT Felsőörs 27
pont
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Még 7 forduló van hátra, egyelőre nem lehet tudni a további

menetrendet.
A férfi ifjúsági csapat a tabella
élén áll azonos pontszámmal a
mögötte lévő Pécsi VSE előtt. Itt
is közel egyforma eséllyel pályázik 5 együttes a bajnoki címre,
hiszen mindössze 2 pont a különbség az első és ötödik gárda
között. Az elmúlt hétvégén Tatán
került volna sor a TAC – Pécsi
VSE találkozóra. Az eredmény
akár az első hely sorsáról is
dönthetett volna, bár itt is még
7 forduló hátra van. Somogyvári Tamás szakosztályvezető
szerint esélyük van a bajnokság
megnyerésére és ebben az esetben vállalják is a szereplést az I.
osztályban.
A fiú serdülő együttes remekül
szerepelt a bajnokság eddigi
mérkőzésein és 3 pont előnnyel
vezeti is a mezőnyt, A csapatok
16 fordulót tudtak le eddig és
a TAC a 15 győzelem mellett
mindössze egy döntetlent játszott. A nagy rivális Pénzügyőr
áll a második helyen és a sorsolás érdekessége, hogy az utolsó
fordulóban egymás ellen Budapesten lépnek pályára. A három
pontos előnyhöz az is hozzátartozik, hogy a pestiektől egy
pontot büntetésből levontak. De
ez mit sem von le a tatai fiatalok
érdemeiből. A góllövőlistát Willi
Olivér vezeti 147 góllal.
Ahogy a szakosztályvezető elmondta a három csapatnál az
edzők egyéni programot dolgoztak ki és ezt a játékosoknak otthon kell elvégezni.

Labdarúgás:

egyelőre, ahogy Csákány József
szakosztályvezető elmondta a
csapatok nem edzenek, de kaptak otthonra feladatokat. A felnőtteknél 20 forduló után a TAC
a 11. helyen áll 15 ponttal, négy
ponttal előzi meg a már kiesőhelyen található Vértessomló
együttesét. Kérdéses mi lesz a
további menetrend, mert az eredeti versenykiírásban rájátszás

Kosárlabda:

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége valamennyi
bajnoki osztályban befejezettnek nyilvánította a bajnokságokat. Így befejezték szereplésüket
a Tatai SE csapatai is. Az hogy
a következő idény hogy indul kiesések, feljutások – további
döntések szükségesek. Nem állt
meg teljesen az élet mert a TSE
edzői is otthoni feladatokat adtak a játékosoknak. Szabó Judit
több csapat edzőjeként –amikor
felhívtam- éppen a kiadandó feladatokon dolgozott.

a Magyar Röplabda Szövetség
körkérdést intézett a klubokhoz, véleményeket, javaslatokat
kérve a bajnokságokkal kapcsolatban. Tatán az ÉDRA csapatai
játszanak különböző korosztályokban. Tálosné Ruzsinszki
Rita elmondása szerint ők azt
javasolták tekintsék befejezettnek ezt az idényt. Persze a klubnál itt sem álltak le az edzők és a
játékosok, mindenkinek vannak
otthoni feladatai. Játék is folyik
„Kihívás” néven, aminek az a lényege, hogy ki milyen feladatokat tud kitalálni amit edzésként
lehet csinálni. Most is kiderült
mennyire kreatívak a gyerekek.
A csapatsportágak mellett bajban vannak az egyéni sportágak is, neki is meg kell oldani a
versenymentes időszak közbeni
felkészülést. Három tatai egyéni
sikersportág vezetőjénél érdeklődtünk mi a helyzet, mit tudnak
tenni?

Vívás:

asztal nélkül nehéz ezt a játékot
játszani, ez jelenti most a legnagyobb gondot. A bajnokságok,
versenyek itt is szünetelnek.
Ahogy a TAC elnöke is kérte a
szakosztályoktól, edzést senki
sem tart. Lukács Csaba szakosztályvezető elmondása szerint ők is tartják magukat ehhez.
Legjobb versenyzője, Adamik
Csenge is otthon dolgozik. Neki
van otthon asztala, a szakosztály rendelkezésére bocsátott
egy adogatógépet és labdákat,
ő legalább jó körülmények között folytathatja a felkészülést.
A továbbiakat illetően a Magyar
Asztalitenisz Szövetség hivatalosan nem közölt semmit a folytatásról, bajnokságokról, egyéni
versenyekről.
Kajak-kenu: a télen alig várták a
sportolók hogy eljöjjön a tavasz
és végre vízre mehetnek. Egyelőre ezzel várniuk kell, pedig
az Öreg-tó lassan használható

március elején Büki Lili, Kun
Anna és Plásztán Attila vezetőedző részt vett a budapesti
világ kupán. Utólag kiderült,
hogy koreai és kínai versenyzők
közül többen megfertőzödtek,
így a magyar vívóknak önkéntes karanténba kellett vonulni.
Az elvégzett tesztek negatívok
lettek. Egyelőre otthon erőnléti
edzésekkel készülnek a versenyzők. Sűrű lett volna a tavaszi
versenyidény, de egyelőre nem
lehet látni mikor kezdődik. A
vezetőedző szerint ahhoz hogy a
sportolók elérjék a felkészülésben azt a szintet amellyel versenyezni lehet kb. 4 hét szükséges.
Normális esetben a vívók tavaszi
versenyidénye június végéig tart,
de jelen helyzetben nem hiszi,
hogy lesz még tavasszal verseny.
Büki Lili ebben az évben eddig
ragyogóan szerepelt, ennek apropóján az Utánpótlássport Magazin készített vele egy interjút
ahol elmondta: bántja hogy a
világversenyen mind egyéniben,
mind csapatban egy tuson múlt
az aranyérem, de utólag eddigi
legjobb eredményének tartja az
ezüstöket.
Nehezen viseli a mostani helyzetet, mert egyébként szeret
jönni, menni. Kapott edzőjétől
házi feladatot, amit becsülettel
el is végez. A digitális tanulással
is boldogul, bár sok időt kell rá
fordítani. 		
-ta-

ron meg tudják rendezni. Ennek
tervezett helyszíne a Fényes-fürdő. De ahogy a szabadidősport
rendezvények elmaradnak, nem
kerülnek megrendezésre a Diákolimpia körzeti és megyei versenyei sem. Igaz, hogy szervezett
keretek között nem lehet spor-

tolni, mozogni, otthon viszont
mindenki igyekezzen valamilyen
alkalmat, alkalmatosságot keresni mert a mozgás kell. Ahogy
annak idején a TV torna bevezető
zenéje is szólt: „egy kicsi mozgás
mindenkinek kell, a gonosz székből álljatok most fel…”.
-ta-

Asztalitenisz:

Maradj otthon!
Szinte mindenütt olvashatjuk,
hallhatjuk ezt a felhívást. Aki
szeretne sportolni szervezett keretek között, annak is ezt tudjuk
ajánlani már csak azért is, mert a
szabadidős sportrendezvények is
elmaradnak tavasszal. Nem kerül
megrendezésre a hagyományos

Gerecse Túra sem, legközelebb
2021. április 17-én indulhatnak
neki az 50-30-20-10 km-es távoknak. Nem futhatnak azok sem,
akik arra készültek, hogy elindulnak a május 23-i Tó-futáson.
A szervezők úgy döntöttek, hogy
ebben az évben ősszel kerül meg-

rendezésre az idei évben az egyetlen Tó-futás. A középiskolások is
búslakodhatnak, mármint azok,
akik az áprilisban tervezett 3. Tatai HEXATLON versenyen akarták próbára tenni ügyességüket.
Egyelőre várniuk kell, de a szervezők bíznak benne, hogy nyá-

