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Bővebb információk:
Tatai TV Képújság

Virtuális locsolásról készült felvételek és videós köszöntések
árasztották el a közösségi oldalakat, miközben üres volt a tatai

tópart, az utcákon és a parkokban sem sétáltak. Ez a húsvét
más volt, mint a többi. A kijárási
korlátozás és a “Maradj otthon!”

kampány értelmében mindenki
otthon, szűk családi körben ünnepelt. A koronavírus-járvány
féken tartása miatt meghosszab-

Új bölcsődékkel és kerékpárúttal is bővül Tata
A pályázatban 742 millió forint jut a városi fejlesztésekre
A megyei önkormányzat támogató döntésével a Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretében
újabb huszonegy projekt kapott zöld utat. A több mint
hárommilliárdos
csomagból
bölcsődei és vízrendezési fejlesztéseket valósítanak meg,
illetve kerékpárút épül, vala-

mint az egészségügyi alapellátás korszerűsödik – olvasható
Bencsik János országgyűlési
képviselő honlapján. Komárom-Esztergom
megyében
húsz településen valósulnak
meg újabb fejlesztések, köztük
Tatán is. Az új bölcsődei férőhelyek számának növelésére,
illetve új nevelési intézmény

létrehozására 12 pályázatot támogatott a megyei közgyűlés.
Ennek keretében Tatán egy 14
fős családi bölcsődét alakítanak ki, amelyre megközelítőleg 107 millió forint támogatást nyert el a Tatai Református
Egyházközség. Emellett egy
új, 36 fős bölcsőde is épülhet
Tata-Újhegyben a programban,

Helyi termelőkre fókuszál az új piac

Hirdessen Ön is
9000 példányszámú,
kéthetente ingyenesen
megjelenő városi
lapunkban!

06-30-962-4556
tataivaroskapu.ujsag
@gmail.com

Kéthetente, ingyenesen
megjelenő lapunk minden
háztartásba eljut.
Aki nem találja postaládájában kiadványunkat,
a Tatai Városkapu Zrt.-nél
jelezze.
Telefon: (34) 589-555
email-cím:
info@tataivaroskapu.hu

bították a kijárási korlátozást.
Az önkormányzat a húsvéti hétvégére lezárta az Angolkertet,
az Esterházy-kastély környékét,
az Öreg-tóhoz vezető utakat, az
Építők parkját és a Tatabányára
vezető kerékpárutat is. A hosszú
hétvége alatt a rendőrség szigorú járőrözéssel ellenőrizte a tatai korlátozásokat. Michl József
polgármester az intézkedésekkel
kapcsolatban így fogalmazott: –
az elmúlt időszak tapasztalatai
azt mutatják, hogy még mindig
sokan gyűltek össze az érintett
közterületeken, ezért a magunk
és mások védelme érdekében
meg kell tennünk ezeket a lépéseket.
A városvezető azóta is nyomatékosan arra kér mindenkit, hogy
maradjon otthon és csak a legszükségesebb esetben hagyja el
lakását.

Tata Város Önkormányzata a
Terület és Településfejlesztési
Operatív Program keretében
megvalósította a TOP-1.1.315-KO1-2016-00003 azonosítószámú, a „Helyi gazdaság
erőforrásaira épülő piac és agrárlogisztikai fejlesztés Tatán”
című projektet, amely 225,12
millió- Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesült.
A projekt a
térségi termelők termékeinek
közvetlen,
helyi piacra
jutását támogatja. A beruházás keretében megépült az új piac épülete
a Tata 1879/18 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon.
Tata Város Önkormányzata az
új piacépület méretét és befogadóképességét az árusítóhelyek
és a várható vásárlóközönség
számának figyelembevételével
tervezte meg, amelynek ered-

ményeként a funkcionális igényeket minden téren kielégítő,
optimálisan üzemeltethető pi-

amelyre több mint 350 millió
forint áll rendelkezésre. További 286 millió forint fordítható
a Baji úti kerékpárút építésére,
így újabb szakasszal bővülhet
Tata kerékpár-úthálózata is. A
mostani pályázati fordulóban
Tata városa összességében 742
millió forint támogatást nyert
el.

acteret alakított ki 30 db parkolóhely és kültéri árusító helyek
megvalósításával.
A piac épületében összesen
680 m2-en helyet kap 4 db üzlethelyiség, melyek alkalmasak
tőkehús, tej, tejtermékek, sütőipari termékek, illetve élő hal
árusítására. Az üzletek a piaci
vásári napokon kívül is üzemelni tudnak. A piac épülete
teljes körűen akadálymentesített, így az mindenki számára
elérhető és megközelíthető.
A piac üzemeltetőnek történő
átadására 2020. április 9-én került sor Tatán, a Piac téren. - áá-
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Önkormányzat

Ingyenesen utazhatnak
Tata helyi közlekedésében az
egészségügyi dolgozók díjmentes utazását Tata Város
Önkormányzata kérésére a
Volán április 6-tól biztosítja.
Az egészségügyi dolgozók a
díjmentes utazási jogosultságukat az alábbi okmányok
felmutatásával igazolhatják:
-az egészségügyi szolgáltató
vagy fenntartó által kiállított, évi 12 alkalomra szóló
,,Utazási utalvány” valamint
személyi igazolvány és lakcímkártya (ezek együttesen)
vagy,
-egészségügyi
szolgáltató
vagy fenntartó által kiállított
igazolás vagy,
-az egészségügyi szolgáltatás
nyújtására jogosító hatósági
igazolvány.
Az ingyenes utazás költségét
Tata Város Önkormányzata
biztosítja.

FELHÍVÁS
Munkalehetőség
A Tatai Városgazda Nonprofit
Kft. azonnali felvételt hirdet
egyszerűsített munkaviszonyba (napi bejelentéssel) alkalmi
munkára tatai városüzemeltetési feladatok ellátására.
Jelentkezni Acsai Zoltán ügyvezetőnél lehet telefonon a
06-30/691-0026-os számon,
valamint levélben az
ugyvezeto@tataivarosgazda.
hu e-mail címen.

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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Újabb rendkívüli önkormányzati intézkedések

Immár közel egy hónap telt el azóta, hogy Tata Város Önkormányzata meghozta az első döntéseket
a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében. A veszélyhelyzet
még mindig fennáll, ezért a városvezetés az előző lapszám megjelenése óta további intézkedéseket
tett, amelyek a tataiak biztonságát
és a járvány miatt nehéz helyzetbe került magánszemélyek és
családok megsegítését szolgálják.
Ezek közül a legfontosabbakról
olvashatnak az alábbiakban.
2020. április 10. és 13. között az
Angolkert, az Építők parkja, a
Kastély tér, a Vár, az Öreg-tó és a
Réti VIII-as tó körüli sétány, valamint az Által-ér völgyi kerékpárút
Tata és Tatabánya közötti szakaszának lezárását rendelte el Michl József polgármester a kijárási
korlátozás meghosszabbításáról
szóló 95/2020. (IV.9.) Kormányrendelet által számára biztosított
felhatalmazás alapján. Az intézkedés célja az volt, hogy megaka-

dályozza a turisták és a városban
élők tömeges megjelenését a húsvéti hétvégén a leginkább látogatott területeken, és ezzel csökkentse a fertőzés terjedésének
lehetőségét a városban.
Az önkormányzati képviselők
az elmúlt hetekben is folytatták
a 65 év feletti tataiak személyes
megkeresését és ellátási igényeik felmérését. Minden bizonnyal
ennek is köszönhető, hogy a Tatai
Szociális Alapellátó Intézmény
egyre több idős rászorulót lát el
naponta egyszer meleg ebéddel. A
2020. március 17. óta eltelt közel
egy hónap alatt már mintegy 3800
adag ételt juttattak el az intézmény munkatársai az igénylőkhöz. Emellett naponta 70-80 főt
támogatnak házi segítségnyújtással, bevásárlással és gyógyszerkiváltással.
Az ünnepi hétvégét megelőzően
4 millió forint értékben húsvéti
élelmiszercsomagokat állított ös�sze és juttatott el az önkormány-

zat a leginkább rászoruló tataiakhoz a Máltai Szeretetszolgálattal
együttműködésben.
A polgármester kérésére 2020. április 6-tól a Volánbusz Zrt. a tatai
buszjáratokon is ingyenes utazási
lehetőséget biztosít az egészségügyi dolgozók számára. Az ebből
fakadó többletköltségeket az önkormányazt fedezi.
18,1 millió forint gyűlt össze Kamocsay Ákos, a Hilltop Neszmély
Zrt. főborászának kezdeményezésére annak érdekében, hogy a
tatabányai Szent Borbála Kórház
beszerezhessen egy olyan diagnosztikai berendezést, amely a
koronavírus-fertőzés kimutatására is alkalmas. A tatai cégek
és magánszemélyek, Tata Város,
illetve a tatai önkormányzat közvetítésével négy járási község,
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály
és Szomód összesen 7,6 millió
forinttal járultak hozzá az eszköz megvásárlásához. Az elsők
között csatlakozott a felhíváshoz

Bencsik János, a Tatai-medence
országgyűlési képviselője is. A
gyűjtés sikere nyomán már meg
is kezdődött a műszer üzembehelyezése.
Az önkormányzat létrehozott egy
szolidaritási alapot, amelyet Tata
Város Szociális Háló Közalapítvány szakmai támogatásával
fognak felhasználni, elsősorban a
koronavírus-járvány miatt nehéz
helyzetbe került tatai családok
megsegítésére. A városvezetés
megkezdte a 2020. évi önkormányzati költségvetés teljes felülvizsgálatát is, a koronavírus elleni
védekezésre, illetve a helyi gazdasági károk enyhítésére átcsoportosítható további pénzösszegek felmérése érdekében.
A legújabb önkormányzati intézkedésekről és a koronavírussal
kapcsolatos további aktuális információkról Tata Város honlapján (tata.hu) és hivatalos Facebook-oldalán tájékozódhatnak az
érdeklődők.

Felvidékről kitelepítettek emléknapja
2012 decemberében az Országgyűlés április 12-ét, a magyar lakosság Felvidékről való
kitelepítésének
kezdőnapját
országgyűlési emléknappá nyilvánította, hogy méltó módon
emlékezzen meg a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt,
Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról.
Az Országgyűléshez csatlakozva, Tata Város Önkormányzata
is évről évre tisztelettel adózik
azon családoknak, akik állampolgárságuktól, közösségüktől,
vagyonuktól megfosztva, szülőföldjükről elűzve, kemény
akarással otthont teremtettek
maguknak, és nagyrabecsülését
fejezi ki mindazoknak, akiket
az adott időszakban csehországi
kényszermunkára deportáltak,
és ebben a szenvedésekkel teli
helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.
Az úgynevezett csehszlo-

ÉletMentő

Koronavírus infógombbal és
értesítésekkel bővül az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő applikációja.
A mentőszolgálat közleménye szerint a korábban kifejlesztett applikációban az
egyik újítás a „Koronavírus
információ gomb”, amely
közvetlenül átvezeti a felhasználókat a kormány hivatalos, koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldalára.
A másik újítás, hogy az applikáció a koronavírus-helyzettel kapcsolatos lényeges és
aktuális információkról mostantól push (felugró üzenetek) értesítésekkel is tudja tájékoztatni használóit. Előnye,
hogy a felhasználó akkor is
megkapja ezeket a fontos
üzeneteket, ha éppen nincs
megnyitva telefonján az alkalmazás vagy épp nem használja telefonját. Az Országos
Mentőszolgálat mindenkinek
ajánlja az értesítések enge-

lő-testület 1992-ben
az Újhegy egyik utcájának a Szőgyéni
utca elnevezést adta.
1995-ben
Szőgyén
Község Önkormányzata megszervezte a
kitelepítettek első találkozóját. Az egykori
kitelepítettek megkeresésében Tata Város
Önkormányzata
is

vák-magyar lakosságcsere keretében Szőgyénből
135 magyar családot telepítettek át Magyarországra. E családok jelentős része Tata környékére
került. Később közülük
sokan beköltöztek Tatára,
jellemzően az Újhegyre.
A rendszerváltást követően megalakult, első
szabadon választott tatai
önkormányzati képvise-

délyezését, hiszen így fontos
üzenetek,
figyelmeztetések
juthatnak el a felhasználóhoz.
Az ÉletMentő applikáció januárban indult el a Vodafone
Magyarország Alapítvány és
az Országos Mentőszolgálat
együttműködésében. Az applikáció célja elsősorban az,
hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a segélyhívást.
Az alkalmazásban a felhasználó előre feltöltheti egészségügyi adatait, és ezek az
adatok a segélyhíváskor azonnal megjelennek a diszpécser
monitorján. Szuper pontos
helymeghatározó rendszere
pedig abban segít, hogy akkor
is gyorsan megtalálják a bajbajutottat, ha az például nem
tud pontos címet mondani.
Az applikációt eddig több
mint 450 ezren töltötték le és
csaknem 2500 segélyhívás érkezett ezen keresztül, amiből
680 tényleges ellátást igénylő
eset volt.
(Forrás: MTI)

közreműködött. 1997-ben, pontosan ötven évvel azután, hogy
a vasúti szerelvények megindultak a Felvidékről, Szőgyén
község és Tata városa hivatalos
testvértelepülési
kapcsolatot
kötött.
2015. június 4-én Tata Város
Önkormányzata – Szőgyén Község Önkormányzatának segítő
közreműködésével – keresztet
állított a Felvidékről 1947-48ban elűzöttek szenvedéseire emlékezve. A
kereszten függő korpusz eredetijét a Méry
család menekítette át
a határon. A 18. században készült alkotást a család ajánlotta
fel a városnak. A tatai
keresztállítást követően 2015 júliusában
Szőgyén Község Önkormányzata felavatta
ennek a keresztnek az
ikerpárját Szőgyénben.

Az életmentés nem állhat
le, nem szünetelhet, sőt:
most még fontosabb, mint
valaha!
A véradó és a vért kapó
betegek egészségének
védfelme
érdekében
az OVSZ megelőző intézkedéseket
vezetett
be, melyek garantálják
a biztonságos véradást.
NE JELENTKEZZEN VÉRADÁSRA, ha az utóbbi 1 hónapban külföldön járt, kimutatták Önnél a koronavírust, valószínűsítetten vagy igazoltan koronavírus fertőzött személlyel került szoros kapcsolatba, hirtelen megjelenő betegsége volt.
AZ OVSZ véradóknak szóló tájékoztatója itt tekinthető meg:
www.ovsz.hu/OVSZ/veradoknak-szolo-tajekoztatas
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Társadalmi célú hirdetés
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Trianon 100

Mit jelent nekünk Trianon és a testvérkapcsolat Tatával
TRIANON ÁRNYÉKÁBAN
„Magyar az, akinek fáj Trianon.”
Találó, rövid és lényegre törő
idézet.
Száz évvel ezelőtt a nagyhatalmak
igazságtalan, kegyetlen ítéletet
hoztak Magyarország és a magyar
nemzet fölött. Mái napig meghatározza mindennapjainkat. Különösen az elszakított területeken élő
magyarokét, de a maradék országrészben élőkét is. Száz év hosszú
idő. Azóta megváltozott a világ. A
magyar közgondolkodás is másként tekint az elszakítottságunkra,
mint például a két világháború között. Talán megszoktuk a megszokhatatlant és elfogadtuk az elfogadhatatlant. Más módszerekkel, más
eszközökkel, más úton elindulva
kell gyógyírt találnunk a még mindig fájó sebekre, mint közvetlenül
a békediktátum után.
Számba kell vennünk eszközeinket, lehetőségeinket és az
együttműködés jegyében egy új
poszt-trianoni Közép-Európát kell
megteremtenünk. Nehéz küldetés,
még magyar-magyar viszonylatban
is, hiszen mély ellentét húzódik
azon magyarok között is, akiknek
„fáj Trianon” és azok között, akik
szerint mi magyarok megérdemeltük ezt a történelmi sorscsapást.
Nem is beszélve Trianon haszonélvezőiről, az utódállamokról,
amelyek velünk ellentétben a történelmi igazság megvalósulásáról
beszéltek és beszélnek ma is Tria-

non kapcsán. Fel lehet-e oldani ezt
az ellentétet? Meg lehet-e győzni
szomszéd államok vezetőit arról,
hogy a megszerzett területükön
élő magyar nemzetrészek számukra nem jelentenek ún. nemzetbiztonsági veszélyt? Felül tudnak-e
kerekedni azon a száz éves nemzetpolitikai stratégiájukon, hogy
a megszerzett területeken minél
kevesebb magyar éljen? Nem lehetetlen küldetés! Igaz, hogy lassú és
nehézkes feladat, lehet, hogy még
száz évnek kell eltelnie, de sikerülhet. Közép-Európa sikere ettől
függ. Bármilyen furcsának, sőt első
hallásra felháborítónak tűnhet, de
nekünk, az első világháborúban a
végletekig megalázott magyaroknak kell gesztusokat tennünk, sőt
békejobbot nyújtanunk a minket
legyőzőnek. Ez is a magyar történelmi küldetése.
Természetesen a megbékéléshez,
sőt az együttműködéshez is két fél
szükséges. A délvidéki magyarok
és szerbek készen álltak erre a történelmi megbékélésre. A kölcsönös gesztusok megtétele vezetett
el odáig, hogy száz évvel Trianon
után most először bennünk, magyarokban nem veszélyforrást lát a
szerbiai politikai elit, sőt a szerb lakosság túlnyomó többsége, hanem
megbízható partnert és jó szomszédot. Ma itt a Délvidéken jó magyarnak lenni. Szerbiában reneszánszát
éli a magyar kultúra, és ami lényeges, ennek a kultúrának nem csak

mi, magyarok vagyunk a hordozói
és célcsoportja. Belgrádi értelmiségi körökben divat magyar zenét
hallgatni, a pesti operába járni,
Hamvas Bélát olvasni és magyarul tanulni. Az is természetes, hogy
több száz év ellentétét nem lehet
négy-öt év alatt teljesen elsimítani,
különösen nem szabad a szőnyeg
alá söpörni. Vitáink vannak és lesznek is, de mindkét nemzet átlépte a
Rubicont és a pozitív folyamat már
visszafordíthatatlan. Megértettük,
hogy közös a jövőnk. Idő kérdése,
hogy Pozsony, Kijev és talán legkésőbb, de Bukarest is felismerje,
hogy előbb a megbékélésnek, majd
az együttműködésnek nincs alternatívája.
Kávai Szabolcs, a magyarkanizsai Községi Tanács közoktatással megbízott
tagja, történelemtanár

TESTVÉRKAPCSOLAT
Magyarkanizsa és Tata testvérvárosi kapcsolata hosszú évtizedekre nyúlik vissza, még a hivatalos
dokumentum megfogalmazása és
kétoldalú megerősítése előtti időre. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy
elindultunk, közösségeink elindultak egymás irányába, és megérkeztek HAZA. Az állampolgárság felvételével ugyanis az egyén
lép be új közjogi otthonába, míg
a testvérvárosi megállapodás aláírásával a városok vállalják, hogy
ezentúl nem csupán kedves vendégként, sokkal inkább hazalátogató testvérként üdvözlik egymás

képviselőit.
Történt ugyanis, hogy magyarkanizsai és tatai sportemberek barátságot kötöttek és kölcsönösen
látogatták egymás rendezvényeit,
elsősorban a futó-maratonokat.
Egy ilyen magyarkanizsai rendezvényen az egyik tatai dobogóstól
a színpadon hangzott el a mondat:
„Tatáról érkeztem, Magyarkanizsa
testvérvárosából!” Pedig akkor
még hivatalos, az önkormányzatainkat összekötő kapcsolat nem
is volt. De ez sem váratott magára
sokáig, hiszen ki tudta volna gátját
vetni egy ennyire természetes, a
polgárok köréből érkező kezdeményezésnek? 2012. július 4-én megkötöttük a testvérvárosi szerződést: akkor Tatán volt a hivatalos
aláírási ceremónia, majd Magyarkanizsán is megerősítésre került
2014. március 15-én, nemzeti ünnepünkön. Azért akkor, mert ez az
ünnep évről évre az újrakezdés, a
cselekvési vágy, a nemzeti összefogás lehetőségét is magában hordozza. Ennek szellemében mi is,
magyarkanizsaiak és tataiak, egy
ma már magától értetődő összetartozást építünk, fejlesztünk. Közös
vállalás ez részünkről, mely érdekközösségen, kölcsönös megértésen és feltétlen bizalmon alapul.
Tata és Magyarkanizsa egy folyamatosan épülő, építkező kapcsolatot tudhat maga mögött és biztosak
vagyunk benne, hogy egy perspektivikus, biztató, tartalmában

folyamatosan bővülő közös jövő
áll előttünk. Nyilvánvaló, hogy
testvérvárosi
megállapodásunk
nem csupán pusztába kiáltott szó,
hiszen valódi tartalommal töltjük
meg évről évre – közösségeink
kölcsönös érdekei mentén.
És azt kell, hogy mondjam: ez
az igazi testvérvárosi kapcsolat!
Amikor már nemcsak a hivatali
viszonyok és protokolláris látogatások keretében valósul meg,
hanem kiterjed az intézményi,
civilszervezeti együttműködésre,
sőt! a személyes kapcsolatokra is,
melyekről bátran mondhatjuk, barátsággá fejlődtek.
Tamási Áron így fogalmazott:
„Azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne.”
Ennek az otthonnak a megélése
viszont nem helyhez kötött, hanem emberi kapcsolatokra épülő,
a kölcsönös elfogadás teszi valódivá. Bízom benne, hogy egyre több
magyarkanizsai és tatai polgár éli
majd meg otthonának a testvértelepülést, és hazatérve honvágy keríti hatalmába.
Abban pedig biztosak vagyunk,
hogy a kialakult különleges kapcsolat sokáig tart majd városaink
között, hiszen nem csekélységeken alapul, ezért csekélységek
nem is változtathatnak rajta; nem
a múló pillanatnak szól, hiszen
hosszú időn át építettük, mert volt
miből építkeznünk.
Fejsztámer Róbert,
Magyarkanizsa polgármestere
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Társadalmi célú hirdetés
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Tekerni szabad!

A koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében 2020. március 28-tól kijárási korlátozásokat
vezettek be egész Magyarországon. A Kormány a rendeletben nem
tiltotta be a kerékpározást, csak
szigorú szabályokhoz kötötte több
sporttal és szabadidős tevékenységgel együtt – hívja fel a figyelmet
a Magyar Kerékpáros Szövetség.
A bicikli továbbra is használható,
sőt a vírus terjedésének megelőzése érdekében jobb alternatíva
lehet a tömegközlekedés helyett
mindazoknak, akik munkába, boltba, orvoshoz vagy gyógyszertárba
mennek. Szabadidős célból viszont
csak egyedül vagy azokkal tekerhetünk, akikkel egy háztartásban
élünk. Másoktól legalább 1,5 méter
távolságot kell tartani.

Szünet!

Az iskolában mindig nagyon vártuk
a szünetet. Az óraközit is hiszen ki
lehetett menni az udvarra beszélgetni, rohangálni. de a téli-, tavaszi- és
a nyári szünidőnek is mert mienk
volt a világ, iskola helyett játék ,
játék…Most viszont szerintem már
senki sem örül ennek a kényszerszünetnek és az otthon ülésnek. Szünet
van a sportban is. Sajnos már hetek
óta sportesemények nélkül vagyunk.
A sportoldal is jobban nézne ki, ha
lehetne válogatni a programok között. Megnéztem, ezen a hétvégén
nyolc esemény is lett volna a városban. Asztaliteniszben, kézilabdában
és labdarúgásban bajnoki mérkőzések, míg tekében amatőröknek rendeztek volna versenyt. A legutóbbi
számban a kézilabdáról és a röplabdáról még azt írhattam, hogy nem
született szövetségi döntés a bajnokságok folytatásáról. Nos azóta ez is
megszületett. A Magyar Kézilabda
Szövetség (MKSZ) és a Magyar
Röplabda Szövetség is bejelentette,
hogy befejezettnek nyilvánít minden
bajnoki küzdelmet. Bajnokokat nem
hirdetnek, de egyelőre a részletek
nem láttak napvilágot a következő
szezont illetően. A kiesések, feljutások kérdésében előbb-utóbb döntéseket kell hozni. A kézilabdában
a TAC NB I/B-s együttese az 5. he-
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A jelenlegi helyzetben közzétett
korlátozások mellett természetesen
fontos a kerékpározásra vonatkozó
általános szabályok betartása.
A KRESZ értelmében a kerékpár
is jármű, tehát alapelvként ismerni
kell a KRESZ szabályait. Elengedhetetlen, hogy a kerékpár alkalmas
legyen közúti közlekedésre. Ehhez
a rendőrség honlapján közzétett információk állnak rendelkezésre.
A közúti közlekedésben résztvevő
kerékpárokat a következő felszerelésekkel kell ellátni:
- könnyen kezelhető, megbízható
kormányberendezés,
- két egymástól független fék (első
és hátsó fékek),
- fehér vagy kadmiumsáraga fényt
adó első lámpa, ami villogó is lehet,
- piros fényt adó hátsó lámpa, ami

villogó is lehet,
Az első és hátsó lámpa elhelyezhető a kerékpáros testén is.
- csengő,
- borostyánsáraga színű küllőprizma, legalább az első keréken
(legalább két darab), amelyet kiegészítheti, vagy helyettesítheti az
abroncson lévő reflexcsík,
- piros színű hátsó fényvisszaverő
- fényvisszaverő ruházat lakott területen kívül, éjszaka vagy rossz
látási viszonyok között az úttesten.
A kötelező felszerelés mellett sisak viselése is ajánlott, amelyet
balesetmegelőzési céllal szintén
érdemes használni. (A KRESZ előírások szerint a kerékpáros lakott
területen kívül, sisakban 50km/h,
sisak nélkül 40km/h sebességgel
haladhat!)

lyen állva fejezte be az idényt, míg
az ifi és a serdülő csapatok a másodosztályban az élen álltak. Mint
Somogyvári Tamás szakosztályvezető az előző számban nyilatkozta:
a serdülő csapat amennyiben megnyeri a bajnokságot vállalja az első
osztályban történő szereplést. Ezért
is várhatják érdeklődéssel a clubnál
az MKSZ döntéseit.
Az már szinte biztosra vehető, hogy
a Diákolimpia 2019-2020-as tanévi
versenyei elmaradnak. Több sportágban még a körzeti versenyeket
sem tudták megrendezni. Azok
szempontjából sajnálatos a versenyek elmaradása akik végzősök a
középiskolában, mert egy jó szereplés a felsőfokú felvételi esetében
plusz pontokat jelenthetne. A Magyar Diáksport Szövetség elnöksége hamarosan dönt a következő
tanév versenykiírásáról. A járvány
kapcsán a szakemberek azon a véleményen vannak, hogy talán május
végén, június elején folytatódhat a
sportos idény.
Persze nem csak a versenysportban
nincsenek események, de a szabadidős rendezvények is elmaradnak,
elmaradtak. Így elmarad a Gerecse
50-30-20-10 túra, de a Tó futás is hiányozni fog a kínálatból. Eddig úgy
volt, hogy a Víz-Zene-Virág Fesz-

tivál keretében kerül sor a 2. Tatai
Tóátúszásra, ami továbbra is igaz,
csak a dátum változott. A Fesztivál,
így az úszás is augusztus utolsó hétvégéjére került, augusztus 30-án lehet átúszni az Öreg-tavat.
Harmadik éve költözik Tatára a
triatlon társadalom, hogy az OLD
LAKE MAN versenyen mutathassák meg magukat. Ebben az évben
is lesz verseny, de egyelőre kérdéses
az időpont. Eredetileg július 1819 szerepelt a versenynaptárban. A
Szövetség még nem döntött, egyelőre az biztos hogy május 30-ig valamennyi versenyét törölte. Roth Balázstól a FOOTOUR elnökétől azt
tudtuk meg, hogy május 30-ig dönt
a Szövetség, nyilván a járvánnyal
kapcsolatos információk birtokában, hogy marad-e az időpont, vagy
később kerül megrendezésre. Klubjának versenyzőiről is kérdeztem,
mire ő is csak azt tudta mondani
mint általában az edzők: az erősítés
otthonra marad. A triatlonból két
számra tudnak úgy ahogy készülni,
kis (1-2 fős) csoportokban futnak,
kerékpároznak. Sajnos úszni nem
lehet, mert az uszodák bezártak.
Egyelőre a Tatai Minimaraton időpontja marad augusztus 1, bízva abban, hogy addig visszatér a sportélet
is a régi kerékvágásba. Tompa Andor

Segítsük a tatai sportegyesületek munkáját!
Tisztelt Tatai Sportbarátok!
„Aki a jövőre gondol, fát ültet!”
Egy kisváros sportegyesülete azt a feladatot vállalta fel 110 évvel ezelőtt,
hogy a jelen és a jövő generációinak szellemi és testi egészségét segítse
karban tartani. A mai nehéz időszakban megtapasztaljuk, hogy a közösség
mennyire hiányzik az embereknek, hogy a szolidaritásra mindenkinek szüksége lehet.
Értjük a helyzet komolyságát, tudjuk, hogy az emberélet megóvása a jelen
mindent felülíró feladata. Bízunk azokban, akiknek a mindennapok döntéseit
kell meghozni és szurkolunk azoknak, akik a frontvonalban küzdve a mindennapok hőseivé válnak. Mi magunk pedig mentálisan, szervezetileg készülünk
arra, hogy készen álljunk, hogy folytassuk azt a munkát, amit elődeink feladatul szabtak számunkra.
Két világégés sem tudta ellehetetleníteni a város sportbéli zászlóshajóját,
most sem szabad feladnunk! Ahhoz, hogy a jövőben is tenni tudjunk, nekünk
is segítségre van szükségünk! Szűkös anyagi lehetőségeink vannak, amit racionálisan arra kell fordítanunk, hogy életképesek tudjunk maradni.
Minden tagunkat, támogatónkat, szurkolónkat és szimpatizánsunkat arra
kérjük, hogy lehetőségükhöz mérten az önkéntes tagdíjjal, támogatásukkal
adjanak esélyt a közös folytatásra! Ígérjük, ahogy eddig is, a jövőben is a
várost, a közösséget fogjuk szolgálni!
Számlaszámunk: 10401976-19700038-00000000
Elérhetőségünk: info@tataiac.hu +36 34 657 069		
				

A Tatai Atlétikai Club Közössége

Az önkormányzat azzal a kéréssel fordul a tatai sportolókhoz,szülőkhöz, hogy lehetőségük szerint támogassák szeretett sportegyesületüket. Ha módjukban áll, ezekben a hetekben-hónapokban is segítsék
saját klubjaikat a tagdíj befizetésével.

Maradj otthon!
Nap mint nap halljuk, olvassuk
a címben leírt felszólítást. Egyre
nehezebben viseli az ember a bezártságot. Ha kertes házban lakik
valaki akkor még hagyján, de a
panelben lakóknak igazán nem
könnyű. Eddig lehetett sétálni, futni, kerekezni az Öreg-tó,
Cseke-tó partján, de a legutóbbi intézkedés után ez a lehetőség sincs meg. Pedig mozogni
kell(ene) és erre bármilyen kis
hely megfelel. Ha semmi mást
csak néhány felülést, esetleg
fekvőtámaszt csinál valaki már
tett valamit a mozgás érdekében.
Bármilyen segédeszközt lehet
használni, akár egy vízzel megtöltött 2 literes flakont amivel
törzsdöntéseket, törzshajlításokat lehet végezni, vagy éppen a
felülésben lehet nehezék. Annak
idején atléta edzőként dolgozva
találkoztam egy „finn gimnaszti-

ka” elnevezésű gyakorlatsorral,
amit kis is próbáltam a tanítványaimmal. Gyakorlatilag helyben végezhető, nem kell hozzá
különösebb képzettség és eszköz
sem. Érdemes kipróbálni, néhány perc alatt megcsinálható.
Az a lényeg hogy egymás után
folyamatosan hajtsuk végre a
feladatokat. Eredetileg minden
feladatot 10x kell ismételni, de
persze kevesebb, több is lehet. A
sorrend: guggolás állásból, fekvőtámasz, felülés, felugrás páros
lábról. Ezekben a hetekben talán
kevesebb kalóriát használ el az
ember és lehet hogy az evéssel
néhány deka (esetleg kiló is)
felszalad. Ne hagyjuk hogy így
legyen, mozgással segíthetünk
hogy ne így legyen. Az egészség
a legfontosabb, saját magunk
tehetünk érte a legtöbbet – akár
mozgással is.		
-ta-

mondja, hogy: „Hazánk szentje,
szabadság vezére, sötét éjben fényes csillagunk. Oh Rákóczi, kinek emlékére lángolunk és sírva
fakadunk! Az ügy, melynek katonája voltál, nemsokára diadalmat
ül, de Te nem lész itt a diadalnál,
nem jöhetsz el a sír mélyibűl…
Oh de lelked, lelked nem veszett
el, ilyen lélek el nem veszhetett,
szállj le hozzánk hősi szellemeddel, ha kezdődik majd az ütközet… S majd ha eljön győzedelmünk napja, a szabadság dicső
ünnepe, így kiált föl millióknak
ajka: Aki kezdte, az végezte be!”
És valóban! II. Rákóczi Ferenc a
nagyságos és vezérlő fejedelem
a magyar történelem meghatározó személyisége volt. Tisztalelkű és becsületes vezetőként él
ma is a magyarság szemében.
Örök nagyság és példa hűségből,
hazaszeretetből, bátorságból és
emberségből. Elvesztette vagyonát, családját, otthonát, hazáját

és száműzetésbe kényszerült, de
a Szatmári Békekötés után a felkínált közkegyelmet nem volt
hajlandó elfogadni, végig kitartott a magyar függetlenség ügye
mellett.
A Tatai Versbarátok előadását
gazdagították dr. Lakatos Jánosné zenetanár a Rákóczi-dalok és
Kuruc-nóták eléneklésével, valamint Nágel Balázs zenész a tárogató hangjával.
A verseket és prózát előadták:
Simon Csabáné, dr. Sopovné dr.
Bachmann Katalin, Hartmann
Mártonné, Dobiné Sebestyén Mária, Boda Zsófia, Benya Zsuzsa,
Gútay Jánosné, dr. Jónás Béla,
Cs. Balogh Anna, dr. Bicskey István, Keresztes József, Visnyovszki Vendel, Nagyné Borza Erzsébet, dr. Rigó Kornélia, dr. Lakatos
Péterné, dr. Bicskey Istvánné és
Bohács Katalin.
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„Haj Rákóczi, haj Bercsényi”
Véget ért a II. Rákóczi Ferenc emlékév
Folytatás előző lapszámunkból

A nagyságos vezérlő fejedelemnek és kíséretének Rodostó adott
utolsó menedéket. Elhangzottak
Mikes Kelemen „Törökországi
leveleiből” II. Rákóczi Ferenc
halálának körülményei: „Virágvasárnap a gyengeség miatt nem
mehetett a templomba, hanem a
közelvaló házból hallgatta a misét. A mise után amely pap odavitte neki a szentelt ágat, térden
állva vette el kezéből, mondván,
hogy talán több ágat nem fog
venni. De azt csudálta mindenikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig a háznál való rendben
el nem mulasztott, s meg nem
engedte, hogy őérette valamit elmulasszanak. Mindennap szokott
órában felöltözött, ebédelt. Noha
alig volt el, de mégis úgy megtartotta a rendet, mint egészséges
korában. Csütörtökön éjszaka
mindnyájan mellette voltunk. A
pap kérdezte tőle, hogy akarja é

felvenni az utolsó kenetet? Intette szegény, hogy akarja. Láttuk,
hogy a szemeiből könnyhullatások folytanak. Nagypénteken
hajnal 3 órakor az Istennek adván
lelkét, elaluvék, megholt. Ő szegény árvaságra hagyott bennünket ezen az idegen földön.”
Ez történt 1735. 04. 08-án, húsvét
hetében.
„Az Isten mára halasztotta halálát
urunknak azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak
érdemével, aki ma meghalt érettünk.”
És ott volt Mikes Kelemen, a hűséges, aki mindvégig kitartott a
fejedelem mellett, akit hazájában
fő- és jószágvesztésre ítéltek, és
aki hontalanságában is „úgy szerette Rodostót, hogy nem tudta
elfelejteni Zágont.”
Ezt a sorsot énekelte meg Lévay
József költő a „Mikes” című versben: „Egyedül hallgatom tenger
mormolását, tenger habja felett

futó szél zúgását. Egyedül, egyedül a bujdosók közül nagy Törökországban… Körülöttem lebeg
sírjában nyugovó Rákóczi nagy
lelke.” Miközben: „Zágon felé
mutat egy halovány csillag, hol
a bércek fején hókorona csillog.”
De hazamenni nem lehetett. Haláláig száműzött volt. Végül Mikes Kelemen is Rodostóban halt
meg 1761-ben.
Petőfi Sándor a „Szent Sírról”
emlékezik meg, azonos című
versében, mely 1906-ig Törökországban volt. Ekkor helyezték át
a fejedelem földi maradványait
a kassai dóm altemplomába. Petőfi Sándor némi szomorúsággal
állapítja meg versében, hogy: „S
otthon már nevét is alig ismerik,
csak egy emlékszik rája, egyedül
csak egy… a Költő, a szabadság
ez örök lámpája.”
De mégsem! Ezt Petőfi Sándor
„Rákóczi” című versében maga
is mintha cáfolná. Hiszen azt

dr. Sopovné dr. Bachmann Katalina
Tatai Versbarátok krónikása

