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Az önkormányzat is segíti a tatai érettségi vizsgák lebonyolítását
Csak írásbeli érettségi vizsgákat
szerveznek a koronavírus-járvány
miatt május 4-től a kormány döntése alapján. A központi támogatás
Példaértékű társadalmi
mellett Tata Város Önkormányzata
szerepvállalás
is segíteni fogja a helyi vizsgák le			5.oldal		
bonyolítását.
Rosszkor jött kényszerpihenő Májusban kizárólag azoknak lesz
lehetőségük érettségit tenni, akik		
nek a továbbtanulás miatt erre
			6.oldal
szükségük van, ez hazánkban a
legtöbb diákot érintő. Az írásbeli
vizsgák a nagyobb tárgyakból nem
reggel nyolckor, hanem kilenckor
kezdődnek, ezzel is szeretnék elkerülni, hogy a diákok egy időben
A Tatai Televizíó és a Körzeti utazzanak a nyolc órára munkáTelevízió már a Telekom előfi- ba érkezőkkel. Egy tanteremben
zetőknél is nézhető.
Amennyiben nem látják a csatornák között, forduljanak
szolgáltatójukhoz!

Bővebb információk:
www.tata.hu
Tatai TV Képújság

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

legfeljebb tízen lehetnek majd, és
legalább másfél méteres távolságot kell tartani. Szóbeli csak azon
tárgyaknál lehet, ahol nincs lehetőség írásbelire. Minden épületben
kötelező fertőtlenítés lesz, és igény
esetén a diákoknak, a pedagógusoknak maszkot, ahol szükséges,
kollégiumi elhelyezést is biztosítanak, de egy szobában csak egy
diákot lehet majd elhelyezni.
Michl József polgármester április
27-i sajtótájékoztatóján a témához
kapcsolódóan a Városházán elmondta: - az állami feladatellátást
kiegészítve, az önkormányzat is
szeretne segítséget nyújtani, ezért
már egyeztettek is a tatai középis-

kolákkal.
Az érettségit szervező iskolák
kapnak az önkormányzattól egy
fertőtlenítőszerekből, felülettisztítókból álló csomagot, továbbá
az intézményvezetők kérésének
megfelelő egyéb támogatást nyújt
számukra a város. A Bláthy Ottó
Szakgimnázium és Szakközépiskola a termek vizsgák utáni fertőtlenítésében kért segítséget, az
Eötvös József Gimnáziumnak
gumikesztyűket, a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolának pedig
sebészi maszkokat ad az önkormányzat. Az érettségi időszakában átmenetileg módosul a forgal-

mi rend az Eötvös Gimnáziumhoz
felvezető utcában, a Tanoda térnél.
Annak érdekében, hogy elkerülhetővé váljanak a várhatóan nagy
forgalommal együtt járó torlódások, egyirányú forgalmi rendet
vezetnek be ezen az útszakaszon
az érettségi hetében. A Volánbusz
Zrt. a polgármester kérése alapján az érettségi első három napján visszaállítja az iskolai tanítás
szerinti menetrendet. Michl József
hozzátette: - Nagyon fontos, hogy
a gyerekeink a lehető legnagyobb
biztonságban legyenek és, hogy
ebben a különleges évben ez a
különleges érettségi is sikeres legyen.

Polgármesteri döntések a rendkívüli helyzetben
A járványügyi helyzetre való
tekintettel a tatai képviselő-testület továbbra sem ülésezik, a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló törvény
alapján a döntéseket a rendkívüli
jogrend következtében a testület
hatás- és feladatkörében eljárva
a polgármester hozza meg. Ezt
megelőzően a Humán és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési
Bizottság tagjai minden esetben
elektronikus úton eljuttatják a városvezetőhöz a napirendre tűzött
előterjesztésekre vonatkozó észrevételeiket.
A koronavírus-járvány komoly
károkat okoz Tata városának, a
gazdaságnak, mely együtt járhat
munkahelyek átmeneti megszűnésével, családok kerülhetnek
nehéz helyzetbe, ezért a polgármester április 28-án döntött a
2020. évi városi költségvetésről
szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatáról és a veszélyhelyzet miatti kiadások forrásainak biztosításáról. Ennek alapján veszélyhelyzeti tartalékként
15 millió forintot különített el
az önkormányzat. Mintegy 180
millió forintos összegben pedig

kivezetett olyan kiadásokat, amelyek bevételi oldala a rendkívüli
körülmények miatt várhatóan
nem fog teljesülni. A polgármester arról is döntött, hogy az önkormányzati alapokat érintő idei
pályázatok kiírását és elbírálását
felfüggeszti.
Az említett összegek átvezetéséről és a pályázatokról a 2020.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosításakor születik majd
döntés. Ugyancsak ekkor fogják
átvezetni a költségvetésben a tatai háziorvosoknak, gyermek háziorvosoknak és fogorvosoknak,
valamint a tatai mentőállomásnak
a koronavírus elleni védekezéshez nyújtott összesen 5,4 millió
forintos rendkívüli önkormányzati támogatás összegét.
A veszélyhelyzetre való tekintettel polgármesteri rendelet született arról, hogy a lakhatáshoz
kapcsolódó, valamint a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott
rendszeres települési támogatásokat a veszélyhelyzet megszűnését
követő második hónap végéig
folyósítani fogják a támogatásban részesülőknek a jogosultság
meghosszabbításának külön kérvényezése nélkül.

Több jelentést, illetve beszámolót is elfogadott a polgármester
április 28-án. Ezek között volt az
önkormányzat 2019-es belső ellenőrzési tervének végrehajtásáról
szóló összefoglaló, a Volánbusz
Zrt. előző évi tevékenységéről
szóló tájékoztató, a Tatai Rendőrkapitányság tavalyi közbiztonsági helyzetre vonatkozó jelentése,
valamint a Tatabányai Hivatalos
Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
tűzvédelmi tevékenységét ismertető beszámoló. A polgármester
jóváhagyta az önkormányzat által benyújtott európai uniós pályázatok megvalósulásáról szóló
előterjesztésben foglaltakat is.
A Volánbusz Zrt. működéséhez
kapcsolódó határozatban arról
is nyilatkozott, hogy a tavalyi
évben az önkormányzat a helyi
közlekedés működéséhez és annak fejlesztéséhez saját forrásból
38,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A most meghozott döntés értelmében Michl József polgármester Tata Város Önkormányzata
nevében támogatja, hogy a tatai
6. számú gyermek háziorvosi
körzetet 2020. december 1-jétől
legalább öt évre dr. Honti Anna
vegye át dr. Szabó Dénestől.

Honti doktornő 1984 óta Tatán
él, 20 éve házi gyermekorvos
Tatabányán. Diplomájának átvétele után éppen dr. Szabó Dénes
mellett dolgozott a tatai kórház
gyermekosztályán, a tatai Klinikus Emlőcentrum munkatársaként pedig részt vesz a Tata és
vonzáskörzete lakosságának emlőszűrésében.
A polgármester döntése nyomán
az önkormányzat lemondott a
Derítő-tó és annak közvetlen környezetében található, összesen
435 millió forint értékű ingatlanokra vonatkozó elővásárlási
jogáról. Az érintett területek eladásukat követően így továbbra
is magántulajdonban maradnak.
Döntés született még az önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal gazdálkodására vonatkozó könyvvizsgálói feladatok
ellátásáról szóló szerződés 2022.
május 31-ig történő meghosszabbításáról, valamint arról, hogy a
Csillagsziget Bölcsőde jelenlegi vezetőjét 2020. október 1-től
további öt évre bízzák meg az
intézmény vezetői feladatainak
ellátásával.
A polgármesteri döntések elérhetők Tata Város hivatalos oldalán
(tata.hu).
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Változások a piacon
A piac üzemeltetőjével történt
egyeztetés alapján a tatai piac részlegesen, de újra megnyílt, s továbbra
is szerdán és szombaton, 6 és 14 óra
között várja a vásárlókat.
Korábban beszámoltunk arról, hogy
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 jelentkezhetnek.
A korábban meghirdetettől eltérően
a piac látogatási rendjében változás
történik április 18. szombattól, jelentette be Michl József polgármester.
A tataiak visszajelzései és a képviselő-testület tagjainak véleményei
alapján meghozott döntés szerint április 16-ától a 65 év felettiek a piacot
10 és 12 óra között látogathatják, 6
és 10 óra, valamint 12 és 14 óra között pedig csak a 65 év alattiak vásárolhatnak majd helyi termékeket a
városi piacon.

Tatai tűzesetek

A régi, remeteségi strand területén
egy viharkár után összerakott fakupac
gyulladt ki április 27-én. A tűzoltók és
a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. halászati
őrei kivonultak a helyszínre, ahol a tüzet sikerült eloltani. A tűz már érintette
az erdőt és 3 fa is megsérült, melyekből kettőt biztosan ki kell vágni a balesetveszély megelőzése érdekében. Az
Öreg-tó túlsó oldalán ugyancsak hétfő
délelőtt a Fáklya utcától nem messze
szintén kigyulladt egy hasonló farakás,
amelyet a halászati őrök oltottak el. A
mögöttünk álló hétvégén pedig hasonló tűz keletkezett a Cseke-tó partján is,
így mindegyik esetben felmerült annak
a lehetősége, hogy esetleg gyújtogatás
történt, a vizsgálat már elindult. Mivel
hosszú ideje nem esett jelentős csapadék, a szárazság miatt különösen
oda kell figyelnünk a környezetünkre, tartsuk be a tűzgyújtási tilalmat, és
kiemelten vigyázzunk arra, hogy égő
csikket ne dobjunk el! Michl József
polgármester elrendelte a szárazság
miatt veszélyeztetett területek fokozott
ellenőrzését.

Tata Város Önkormányzatának
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Bölcsődei beiratkozások
Beiratkozás a Csillagsziget Bölcsődébe

Értesítjük a bölcsődei ellátás iránt érdeklődő szülőket, hogy a Csillagsziget Bölcsődébe (Tata, Új út 14/a) a 2020/21-es nevelési évre a bölcsődei
beiratkozás időpontja:2020. május 04 – 15.
A korona-vírus járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek, a családok egészségének védelme érdekében bölcsődénkbe a beiratkozás a „Bölcsődei felvételi kérelem” kitöltésével és a bölcsődébe e-mailen való megküldésével lehetséges.
A „Bölcsődei felvételi kérelem” a tata.hu honlapon letölthető, melyet kitöltés
után word dokumentumként vagy fotóként a csillagsziget.bolcsode@tata.hu
e-mail címre kell visszaküldeni. A bölcsőde vezetője 2020. június 5-ig tájékoztatja a szülőket e-mail vagy levél formájában a felvételi kérelmek elbírálásáról, elutasítás esetén a fellebbezés lehetőségéről.
Azon gyermek esetében, aki 2020. szeptember 1. és december 31. között tölti
be a 3. életévét, a szülőnek/törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell arról,
hogy a következő év augusztus 31-ig gyermeke napközbeni ellátását bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani. A felvételt nyert gyermekek fogadása a nevelési év első napjától, 2020. szeptember 1-től folyamatosan történik.
A gyermek bölcsődei beszoktatása előtt két héttel szükséges az alábbiakban felsorolt iratok, igazolások bemutatása:
-A gyermek és a szülők (törvényes képviselő) lakcímkártyájának, a gyermek TAJ kártyájának bemutatása,
-A gyermek születési anyakönyvi kivonata
-Nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Tata Város Önkormányzat Polgármesterének a temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 5/2020.
(III.25.) rendelete alapján 2020. május 1-jétől a Környei úti és a Kocsi
úti köztemetőben a temetőn belüli, az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő
szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírba helyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel, és exhumálásával kapcsolatos tevékenységek elvégzéséhez az üzemeltetőkön kívüli temetkezési
szolgáltatók kötelesek az üzemeltető szakszemélyzetét és berendezéseit
igénybe venni.
Az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezéseinek igénybe vételéért a megrendelő által fizetendő díjak:

jogcímét igazoló okirat
-Gyermek egészségügyi kiskönyv, oltási könyv
-Munkáltatói igazolások (hány órában és mikortól fognak dolgozni a szülők)
-Nettó jövedelemigazolások, GYED, GYES, családi pótlék és minden
egyéb jövedelemről
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek esetén a
jogosultságot megállapító határozat
-Sajátos nevelési igényű illetve korai fejlesztésre és gondozásra jogosult
gyermek esetén a jogosultságot megállapító SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY
-Tartós betegség esetén szakorvosi igazolás
További információ kérhető a csillagsziget.bofvf d7x lcsode@tata.hu
e-mail címen vagy a 06-30-691-0021-es telefonszámon.

Beiratkozás a Juniorka Bölcsődébe

A Juniorka Bölcsőde tájékoztatja a szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre a jelentkezés:
2020. május 04 – május 08 között zajlik.
A jelenleg kialakult helyzet miatt a jelentkezésre a www.juniorkabolcsode.hu weboldalon van lehetőségük a szülőknek. A jelentkezési lapot letöltve, ezt kitöltve és aláírva, beszkennelve vagy lefotózva kérik, hogy
a bolcsode@juniorka-alapitvany.t-online.hu e-mail címre küldjék el. A
jelentkezést követően a gyermek felvételéről a bölcsőde vezetője dönt. A
bölcsőde vezetője a felvételi kérelemnek helyt adó döntését és az esetleges kérelem elutasítására vonatkozó határozatát írásban közli a szülővel
legkésőbb 2020. május 22 –ig.
Megnevezés
nettó díj Ft-ban
Koporsós temetés esetén
Elhunyt hűtése
3500 Ft / fő /nap
Ravatalozás
50000 / fő / alk.
A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő
halottszállítás 		
15 000
Sírásás 		
45 000
Sírásás gyermeksír esetén 22 500
Sírba helyezés 		
10 000
Visszahantolás 		
17 500

Megnevezés
nettó díj Ft-ban
Visszahantolás gyermeksír
esetén 			
10000
Exhumálás
7500/-tól
Urnás temetés esetén
Elhunyt hűtése
3500 Ft /fő/nap
A temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő 15000
Ravatalozás 		
40000
Urnasír ásás 		
15000
Urnaelhelyezés
10000
Hamvak szórása
70000

Támogatási alapot hozott létre az önkormányzat
A koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet komoly károkat okoz
Tata városának, a gazdaságnak,
mely együtt járhat munkahelyek
átmeneti megszűnésével. Családok kerülhetnek nehéz helyzetbe,
ezért Dr. Kórósi Emőke jegyző
asszonnyal együtt úgy döntöttünk,
hogy létrehozunk egy támogatási alapot, amelyet a Tata Város
Szociális Háló Közalapítvány
szakmai támogatásával fogunk
felhasználni.
A Szociális Háló Közalapítvány
kuratóriumának elnöke Magó
Ottó – a Kistérségi Időskorúak
Otthonának nyugalmazott vezetője –, akinek időskora miatt személyesen nincs lehetősége részt venni a veszélyhelyzet kezelésében,
de a szociális területen szerzett
tapasztalatai garanciát jelentenek
a támogatás megfelelő felhaszná-

lására. A Szociális Háló Közalapítvány kuratóriumi elnöke és a
kuratórium tagjai - Sziklai Tiborné, Andorka Ferencné, Vámosiné
Illés Márta és Király Veronika - az
alap felhasználására tett javaslataira, véleményére elektronikus
úton számítanak az alap kezelői.
A támogatási alap céljai:
- természetbeni és pénzügyi támogatást nyújtani a veszélyhelyzet
miatt nehéz helyzetbe került magánszemélyeknek, családoknak,
- segíteni a helyi védekezésben közreműködő önkéntesek munkáját,
- segíteni a helyi és térségi egészségügyi alapellátásban és szakellátásban, szociális ellátásban
közreműködő intézmények feladatellátását, támogatni eszközbeszerzésüket.
Az alap pénzügyi forrását a Tatai
Közös Önkormányzati Hivatal

köztisztviselőinek a felajánlásai
alkotják. Szeretnénk, ha ehhez
a kezdeményezéshez az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, a városi
tulajdonú cégek dolgozói is csatlakoznának lehetőségeik szerint.
Várjuk magánszemélyek, cégek
segítő felajánlásait is.
Az alap forrásainak felhasználásáról Tata Város polgármestere és a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője együtt dönt a Szociális
Háló Közalapítvány kuratóriuma
véleményének kikérését követően,
a kuratórium véleményét az elnök,
Magó Ottó küldi meg az alap kezelőinek.
Az alap felhasználása külön eljárásrend szerint történik.
Tata Város támogatási alapjához
az alábbi elkülönített bankszámlán lehet hozzájárulni:

A tatai patikák nyitva tartása és az ott kapható maszkok elérhetőségei
Ellátottság 2020.04.29. állapot szerint

Gyógyszertár 			

Telefonszám		

Sebészi maszk Vizsgálókesztyű

Elkülönített bankszámla száma:
50440016-10030091
A számlatulajdonos neve: Tata
Város Önkormányzata
A számlatulajdonos címe: 2890
Tata, Kossuth tér 1.
Aki adományozni szeretne, kérjük, a fenti bankszámlaszámra
utalja át támogatását
Aki érdeklődik az alapról, munkanapokon 08:00 és 13:00 óra között
a következő telefonszámot hívhatja: +36-34-588-616, vagy e-mailt
küldhet a ph@tata.hu címre.
Összefogással, egymás megsegítésével könnyebben tudjuk megoldani a felmerült problémákat.
Minden támogatás - legyen az bármilyen mértékű - segít egy embertársunknak, kérjük, csatlakozzon
Tata Város támogatási alapjához!
Michl József polgármester
Dr. Kórósi Emőke jegyző

A fogorvosok rendelési
idejének változása

A fogorvosok rendelése az alábbiak szerint alakul a
veszélyhelyzet idején:
1. sz. fogorvosi körzet
Kedd: 12-16 óráig
(Dr.
Szanda
Mátyás)
Szerda: 12-16 óráig
nincs
Hétfő: 10-14 óráig
Csütörtök: 8-12 óráig
Szerda:
10-14
óráig
Péntek: 8-12 óráig
50 Ft/db
Csütörtök: 10-13 óráig
Péntek: 8-12 óráig
4. sz. fogorvosi körzet
80 Ft/db
(Dr. Kiss Éva)
2. sz. fogorvosi körzet
Hétfő: 14-16 óráig
50 Ft/db
(Dr. Kadlecsik Teréz)
Kedd: 10-13 óráig
Hétfő: 8-11 óráig
Szerda: 7-10 óráig
Kedd: 12-16 óráig
Csütörtök: 7-10 óráig
110 Ft/db
Szerda: 8-11 óráig
Csütörtök: 10-14 óráig
5. sz. fogorvosi körzet
Péntek:
8-11
óráig
(Dr. E. Balog János)
nincs
Hétfő: 12-16 óráig
3. sz. fogorvosi körzet
Kedd: 8-12 óráig
(Dr. Keresztes Beatrix
Szerda: 12-16 óráig
Az itt szereplő adatok a táblázatban feltüntetett napra vonatkoznak. Kérjük, a vásárlás előtt felIldikó)
Csütörtök: 12-16 óráig
tétlenül tájékozódjanak a gyógyszertáraknál a termékek elérhetőségével kapcsolatban a megadott
Hétfő: 12-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
telefonszámokon!

Alma Gyógyszertár (Tesco) 34/708-105				
nincs
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			400 Ft/db
H-V: 08:00-20:00, Ügyelet: vasárnap 20:00-22:00
Capricornus Patika (Fazekas u. 3.) 34/586-038 			
550 Ft/db
H-P: 08:00-17:00, Szombat: zárva,
Ügyelet: hétfõ 20:00-22:00
Castanea Patika (Gesztenye fasor 6.) 34/382-210 			
300 Ft/db
H-P: 07:00-15:00, Ügyelet: csütörtök 20:00-22:00
Tóvárosi Gyógyszertár (Ady E. út 7.) 34/587-190			
450 Ft/db
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			
595 Ft/db
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 			
660 Ft/db
H, Sz, CS, P: 08:00-17:30, K: 08:00-18:00, Szombat: 08:00-12:00,
Ügyelet: kedd 20:00-22:00

XS-es 45 Ft/db
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4 Közélet
Határtalan élmények

A tatai Kőkúti Általános Iskola
7.A osztályának – 27 tanulónak és
3 kísérő tanárnak – tavaly ősszel
lehetősége nyílott 5 napra elutazni
Erdélybe, a ,,Határtalanul” program
keretében. Szeptember 23-án, hétfőn a korai órákban indultunk bus�szal az erdélyi határ felé.
Első utunk Nagyváradra vezetett,
ahol megtekintettük a Székesegyházat és a benne kiállított kegytárgyakat. Ezt követően a város nevezetességeit néztük meg.
Ellátogattunk Kolozsvárra is, ahol
megcsodálhattuk a város főbb látnivalóit, és még egy kis szabadidőnk
is maradt. Este családoknál szállásoltak el bennünket. Nagyon szép
szobáink voltak. A finom vacsora
után kipihentük a nap fáradalmait.
Másnap az ízletes reggeli után a
közeli iskolába látogattunk el, ahol
megismerkedtünk a román tanítási
rendszerrel. Beszélgettünk az ottani
7. osztályos tanulókkal is.
Marosvásárhelyen a Kultúrpalotát
néztük meg. Itt még egy zenekari
próba fültanúi is lehettünk.
Rövid fagyizás és pihenő után Szovátára érkeztünk megnézni a Med-

ve-tavat, majd megebédeltünk, az
osztály nagy örömére egy játszótér
közelében. Útközben egy bazársoron ajándékokat vásárolhattunk az
otthoniaknak.
Innen Tamási Áron nyughelyéhez
vezetett utunk, ahol meghallgattuk
élettörténetét.
Mivel Székelyföldön jártunk, nem
maradhattak ki a székelykapuk sem,
amelyeket Szejkefürdőn tekinthettünk meg, majd Orbán Balázs sírjánál emlékeztünk meg a legnagyobb
székelyről. A szállásunk a medvejárta Tusnádfürdőn volt.
Szerdán reggel túrázni indultunk.
1,5-2 óra hegymászás után feljutottunk a Sólyom-kőre. A kilátás
gyönyörű volt, megérte a sok gyaloglást. Miután leértünk, megebédeltünk, majd indultunk a következő helyszínre, Tusnádra, ahol
megkóstolhattuk a helyi borvizet.
Eltúráztunk az Apor-bástyához is.
A kilátás itt is feledhetetlen volt.
A leérkezés után sokat játszottunk.
A vacsora után volt még 2 óra szabadidőnk, amit egy kis mókázással
töltöttünk. Szállásunk nem változott, így már a megszokott helyün-
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kön hajtottuk álomra fejünket.
Másnap ébresztő után mindenki sietett a buszhoz, mert programokkal
zsúfolt napnak néztünk elébe.
Első állomásunk a Borvízmúzeum volt, ahol sok érdekes látnivaló akadt. Következő úticélunkon a
Mohos-tőzegláp területét járhattuk
körbe, miközben megcsodáltuk ritka növényeit.
Innen a Szent Anna-tóhoz utaztunk,
ahol a parkolóból legyalogolva
gyönyörű látvány tárult elénk. Itt
volt szabadidőnk, így sokan kürtőskalácsot vettek, de voltak, akik
megörökítették a tájat is.
Következő célpontunk a torjai Büdös-barlang volt. A kén miatti oxigénhiánytól nagyon fontos volt
betartanunk a szabályokat. Hacsak
egy kis részébe is, de bekukkanthattunk a barlangba.
A búcsúesten izgalmas kvízjátékot
játszottunk, amelynek témája az átélt élmények voltak. Ezután a hos�szú nap után mindenki azonnal el is
aludt.
A hazaút napján korábban kellett
kelnünk és összecsomagolnunk.
Utunk Sepsiszentgyörgyre vezetett,

ahol megnéztük a Székely Nemzeti Múzeumot. Egy hosszabb út
után Déván álltunk meg, ahol szemünk elé tárult a fellegekbe nyúló
híres vár. Felvonó szállított minket
a magasba, ahonnan csodás látvány
tárult elénk, ami a vár körbejárása
közben végigkísért minket.
Utolsó utunk Aradra vezetett, ahol
megkoszorúztuk az aradi vértanúk
síremlékét.
Nagy bánatunkra ez volt az utolsó
erdélyi úticélunk, ezért el kellett

búcsúznunk az idegenvezetőnktől,
Alpártól, akit az út során nagyon
megkedveltünk.
8 órás fárasztó út után este 11-re
visszaérkeztünk az iskolához, ahol
már izgatottan vártak a szüleink.
Óriási élmény és feledhetetlen hét
volt ez számunkra. Emléke örökre
bennünk marad, és nagyon reméljük, egyszer még visszamehetünk a
csodás Erdélybe.
Musicz Lorina 7.A osztályos tanuló
Kőkúti Általános Iskola,

Trianon 100
„Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga!“ – Illyés Gyula
Testvéri szeretet, mely összeköt

A naptárban minden évben egy
szomorú dátum kerül elénk – június 4-e. Ez a dátum minden magyar
ember gondolkozását befolyásolja.
Az idén erre a dátumra az utódállamok politikusai is odafigyelnek,
mert kerek száz évvel ezelőtti
eseményekre emlékeztet. A versailles-i békediktátum nem igazságos Európát teremtett, hanem egy
újabb világháborúnak nyitott utat.
A II. világháborút követő évek pedig, Európának ezen a felén, ismét
nem hoztak békességet, megnyugvást a nemzeteknek – így a felvidéki magyaroknak sem, akiknek
máig tartó hatású jogfosztottságot
kellett elszenvedniük.
És a mai napig korlátozzák, nyirbálják jogainkat. A szlovákiai magyar
alapiskolákban a történelmet olyan
tankönyvekből tanítják, amelyek a
szlovák tankönyvek pontos fordításai. Ezek nem olyan tankönyvek,
melyekből bármit is meg lehetne
tanulni a magyar történelemről.
A történelmet a szlovákság szempontjából tanítják, és ez a magyar
iskolákban érdekes helyzeteket teremt. Gyerekeink az alapiskola 7.
osztályában találkoznak először a
magyar történelemmel, a tankönyv
Magyarországot „Uhorsko“-nak
említi. Tehát, ha a tanár a tanterv
szigorú betartása mellett kizárólag
ezekből a tankönyvekből tanít, az
a helyzet következik be, hogy egy
magyar diák alig hall valamit saját
népének a történelméről. Amikor
egyáltalán említik, akkor főleg negatív, elnyomó szerepben tüntetik
fel a magyarokat. Ilyen helyzetben
tanár legyen a talpán, aki nemzeti
büszkeséget tud nevelni a gyerekeinkbe.
A felvidéki magyarok a magyar
állampolgárságot sem tudják felvenni. Amikor Michl József polgármester úrral azt tervezgettük,
hogy hol és hogyan is tudnánk mi,
szőgyéniek letenni az állampolgári esküt, azzal kellett szembesülnünk, hogy a szlovák kormány
úgy döntött, hogy aki felvesz más

állampolgárságot, automatikusan
elveszíti a szlovákot. Ez az álláspont azóta annyiban változott,
hogy a külföldi állampolgárságok
többségét elfogadta Szlovákia, de
a magyart és az ukránt még mindig
nem. Csak hogy ne legyünk egyedül...
A kitelepítések miatt sokan reszlovakizáltak, kérték a vezetéknevük
szlovakizálását is. Lemondtak
magyarságukról azért, hogy ne
vegyék el földjeiket, házukat, ne
telepítsék ki őket egy „másik“ országba, gondolván: magyarul így
is, úgy is beszélhetünk, azt nem
felejtjük el. De sok esetben az ő
gyermekeik, unokáik bizony már
nem beszélnek magyarul.
Immár tíz éve június 4-e a Nemzeti
Összetartozás Napja. Az összetartozás pozitív érzés. Enyhíti a fájdalmunkat. A magyarságnak kulturális összefogó ereje van, és ehhez
elengedhetetlen a magyar nyelv.
A külföldiek megkérdezik, mely
nyelvhez is hasonlít a magyar? Sokan úgy gondolják, hogy a finnhez,
mások szerint pedig a törökhöz. Az
igazság az, hogy minket senki nem
ért meg Európában. De mi tudjuk:
mégis jó magyarnak lenni!
Kossuth Lajost szabadon idézve:
nem hagyhatjuk azon a ponton a
nemzetet, melyről többé a jövőjének nem lehet mestere. Ha valami
nem jól működik, azt ne hagyjuk
ott, ne forduljunk el tőle, keressük a megoldást, tanuljunk belőle
és javítsuk ki a hibákat! Az a közösség, amely hagyta, hogy más
mondja meg, hogy neki mi a jó,
milyen célokat tűzzön maga elé, a
történelem tanulsága szerint eddig
mindig rosszul járt!
Az emberek többsége ösztönösen
él, napról-napra. Nem fogják fel,
hogy a pénz hajhászása helyett tudatosan kell élnünk. Megélni mindennapjainkat, ápolni értékeinket,
kemény, kitartó munkával haladni
céljaink felé.
Köszönjük a tataiak testvéri szeretetét, mely közösségünk minden

területén áldásos együttműködéssel gazdagít bennünket. Az országhatárok felett is eggyé tudott válni
nemzetünk a Kárpát-medencében,
és mi, az elszakított északi országrészben az összetartozást, a magyar nemzethez tartozást a Gondviselés ajándékának tekintjük.
Kívánom, hogy a nemzetünket ért
fájó igazságtalanságok ellenére is
bátran éljük meg magyarságunkat – azt a gazdag örökséget, mely
őseink hagyatéka, és amelyet közös rendezvényeinkkel erősítünk,
tovább adunk az utánunk következő generációk számára. Mert
Trianon ugyan szétválasztotta a
magyarságot, de a szeretet és az
Istenbe vetett hit összeköti a nemzetet. A felvidéki Ghymes együttessel énekeljük és valljuk:
„Nézd a szemeimet, minden kiderül, kár mondani már,
A magyarság szívbe menekül, úgy
is jót talál, úgy is jót talál.“
Méri Szabolcs, Szőgyén polgármestere

Mi, szőgyéniek, az elmúlt tíz évben június 4-én, minden alkalommal testvérvárosunkban, Tatán
emlékezünk szétszakítottságunkra
– erdélyi és a vajdasági nemzettestvéreinkkel közösen. Ez a rendezvény így számunkra valójában
a nemzet összetartozásának jelképévé vált. A koronavírus járvány
sem feledtetheti velünk, hogy a
2020-as év, az Országgyűlés határozata alapján a trianoni békediktátum centenáriumának jegyében
telik, nem csak az anyaországban,
de Kárpát-haza szerte.
Az elmúlt több mint ezer esztendőben számos tragédia és megpróbáltatás érte nemzetünket. A mi
sorsunk száz évvel ezelőtt pecsételődött meg véglegesen, amikor
erőszakkal elszakítottak bennünket egymástól. Consummatum
est! – mondhatnánk, hisz száz év
óta „hazánktól távol”, „anyanyelvünkhöz sírközelben” élünk, más
ország „fogadott gyermekeként”
– miként Vári Fábián László vall

az Illyés Gyula fejfája előtt című
versében.
Sok minden történt az elmúlt
száz esztendő folyamán. Trianon
után egy kicsit megcsillant számunkra a remény, mert volt bécsi
döntés és volt Hazatérés. Aztán a
második világháborút követően
a Beneš-dekrétumok jogfosztottá
nyilvánítottak bennünket, felvidéki magyarokat. Ennek következtében történt a deportálás a csehországi Szudéta-vidékre, mely 120
szőgyéni kényszermunkáját jelentette. És volt fehér-lap és volt elűzettetés is. 1948-ban Szőgyénből
135 magyar család volt kénytelen
elhagyni szülőföldjét, és élni:
„Fogcsikorgató türelemmel/ Ös�szeszorított szájjal / Krisztust-követő bús próbálkozással, / Majd
daccal, lobbanóval, / Fojtott igével
és visszanyelt szóval, / Tenyérrel,
mely sima örökké, / Csak a zsebben szorul ököllé / Keserű, tehetetlen nevetéssel / Békülve meg akármi rendeléssel / Nem csodálkozva
már – csodálkozva mégis, / Hogy
rajtunk ez is , az is megeshet…”ahogy Wass Albert írja, mert az
elszakítottság Erdélyben és Felvidéken ugyanazt jelenti.
Számtalan megaláztatás érte nemzetünket a kommunizmus éveiben.
A rendszerváltás után azt reméltük,
jobbra fordul sorsunk. Ehelyett
volt nyelvtörvény és lassú, tudatos
beolvasztás az élet minden területén. Azt reméltük, hogy az Európai
Unió leveszi vállunkról Trianon
nyomasztó terhét, a Beneš-dekrétumok gyalázatát. Azt reméltük,
hogy az elszakítottságban a szlovákiai „magyar ügy” Európa ügyévé válhat. Ennek ellenére a mai
napig folynak a megaláztatások:
Malina Hedvig története, a magyar
állampolgárságot igénylők megalázása, a nemzeti szimbólumaink
tiltása, és újabban Falat Zsuzsanna
meghurcolása.
Mi, az elszakítottságban élő
szőgyéniek a száz esztendő árnyékában, de az elmúlt 23 év fényé-

ben emlékezünk meg arról, amit
a Tatával fenntartott testvérvárosi
kapcsolatunk nyújt számunkra.
Mert kiben is bízhatnánk, ha nem
a testvéreinkben? Mert mi lehet
nagyobb a testvéri szeretetnél?
Elmondhatjuk, hogy összetartozásunk nem más, mint testvéri szeretet. A felvidéki kitelepítésekben
és a Szőgyénből elűzöttek fájdalmában gyökeredzik az a kapcsolat,
mely mára testvéri szeretetté, ös�szetartozássá nemesedett.
Mostoha sorsunkat megfényesítették azok a gesztusok, melyek az
anyaország felől érkeztek. Ennek
köszönhetően létezik a Magyar
igazolvány, vannak anyaországi
támogatások, testvérvárosi rendezvények, Felvidék szerte. Nekünk,
szőgyénieknek, hosszú volna ebben az írásban felsorolni a rengeteg közös programot, melyeket a
tatai testvérvárosi kapcsolat biztosít számunkra, és amelyek mára
a magyar egység tanúságtételévé
váltak. Az élet minden területére
kiterjedő, a közösségeink minden
korosztályát megmozgató találkozások a szétszakított Magyarország lelki és szellemi újraegyesítését jelentik számunkra.
Összetartozásunk egyik látható és
magasztos jelévé vált a Testvériség keresztje Tatán és Szőgyénben,
mely Krisztus szeretetét és a feltámadás üzenetét hirdeti. Mindkét
kereszt fáját szőgyéniek, a talapzatul szolgáló tardosi követ tataiak
adományozták. Az egyazon fából
hasított kereszteken, 2015-ben,
újra a magasba emelkedett az a
korpusz, mely hajdan a vagonban
menekült Szőgyénből Tatára.
Felvidéki költőnkkel, Sajó Sándorral együtt elmondhatjuk: hordozzuk a „magyar sors keresztjét”, s
tudunk „magyar lenni megtiportan
is”. Hiszünk a „két legfőbb jóban,
az Istenben – az Igazságban, és
belekulcsoljuk e hitbe honszerelmünknek szent hitét s a boldogabb,
büszkébb, szebb jövőt.”
Berényi Kornélia, Tata díszpolgára

Közélet
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Példaértékű társadalmi szerepvállalás
A Kormány által az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető
humánjárvány következményeinek elhárítása, az állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében kihirdetett veszélyhelyzet előre nem látott terheket
ró mindenkire. Ezért a mostani
időszak az összefogás, de átvitt
értelemben az összekapaszkodás
ideje is, bár sokszor halljuk, hogy
lehetőség szerint mindenki MARADJON OTTHON.
Közel 600 tatai vállalkozás, érdekképviseleti szervezetek és
cégvezetői közösségek részére
elektronikus úton március 16-tól
naponta tájékoztatót küldünk a város járványügyi intézkedéseiről, a
település veszélyhelyzetben történő működéséről.
A helyi ügyek ismertetése mellett
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében hozott rendelkezésekről
szóló jogszabályokról, a koronavírus-járvány által érintett vállalkozások támogatására vonatkozó
új lehetőségekről is a lehető legrövidebb időn belül informáljuk a
cégvezetőket.
Amennyiben valamelyik vállalkozás még nem szerepel a címlistánkban, de kérné a napi tájékoztatást,
kérjük vegye fel a kapcsolatot Vámosiné Illés Márta önkormányzati
munkatársunkkal a 30/ 867-6938as telefonszámon vagy a vamosine.
illes.marta@tata.hu e-mail címen.
Ezzel a kialakított információcserével mi is valós és minél pontosabb képet szeretnénk kapni a
településünkön működő vállalko-

zásokon keresztül a koronavírus
helyi gazdaságra gyakorolt hatásáról. Ez a partnerség kiválóan működik. Ennek a példaértékű ös�szefogásnak lehetünk tanúi, a tatai
vállalkozások és magánszemélyek
természetbeni és pénzügyi önkéntes felajánlásait és adományait tekintve is.
Eddigi pénzügyi adományozók:
AÁB General Kft., Boglári Zoltán, Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., De Barro Építőipari
Kft., Derideo Kft.,Derik Hungária
Kft., Varga András, Dr.Varga József, FTK Építő Kft., Gabler-Mirelta Hungária Kft., Gasztro-MAS
2011.Kft., Horváthy Lóránt Imre,
J§S Speed Kft., Kovács Attila,
Michl József, Perfekt Motorgép
Felújító Kft., PLANBAU Mérnöki Iroda Kft., Purgel Zoltán, Rigó
Balázs, Rigó Erik, Rigó Péter,
Robozné Schönfeld Zsuzsanna,
Sofa Faipari Kft., Taigetosz Kft.,
Tatai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Vértes-Út Építő és
Szolgáltató Kft., Viczenáné Czégény Ágnes, ZOFI Rendezvényszervező Kft., + 3 névtelenséget
kérő adományozó.
Eddigi természetbeni felajánlók:
B + L Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft., Boglári Zoltán, B-Vital Kft.,
Chmelo Trans Kft.,
DEPÓ-TRADE ‚94 Nagykereskedelmi Bt., Dr. Varga András, Esőemberekért Egyesület, Fleet-Log
Kft., Gasztro-MAS 2011.Kft.,
Gyermelyi Holding Zrt., HELL
ENERGY Magyarország Kft., INTERMED-PLUSZ Gyógyászati

Társadalmi célú hirdetés

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,
Kiss és Társai Szolgáltató Kft.,
Magyar Vöröskereszt KEM Szervezete, Michl József, Nemesfalvi
Réka, PETRE 1986. Kft., PLANBAU Mérnöki Iroda Kft., Poligon Transz Kft., Purgel Zoltán,
Rigó Balázs, „Segítsünk, hogy
segíthessenek” Facebook csoport,
ROLLMASTER Kft., Spar Magyarország Kereskedelmi Kft.,
Szabó és Lipóth Járműkereskedelmi és Szolgáltató Kft, SZÉLES
ÚT Építőipari és Szolgáltató Kft.,
Szűcs Attila (Bokod), Szücs Éva
- É-VILL Villamossági Szaküzlet
tulajdonosa, Tata Város Önkormányzata, Tesco-Global Áruházak
Zrt., TOPI Vegyesbolt Hartmann
Attila, Turul Média Kft. tulajdonosaként Havellant István , Városi
Nyugdíja Klub, Vendég-Art Kft.,
Vértesker Kft. Visegrádi József
képviseletében, Zöld Út Kft., + 2
névtelenséget kérő felajánló.
Tata Város Önkormányzatának a
rendkívüli helyzetben és az elkövetkezendő hónapokban azon kell
dolgoznia, hogy a város működése továbbra is biztosítva legyen, a
közösségünket érintő problémák
kezelésén túl az egyik legfontosabb feladat, hogy felkészüljünk
a lakosság, különösen az idősek
ellátására.
A magánszemélyek és vállalkozások ehhez nyújtott támogatását
nagyon köszönjük, a felajánlók
szociális érzékenysége, társadalmi szerepvállalása ebben a jelenlegi rendkívüli helyzetben Tatán
mindenképp példát mutat!

Adomány
Michl József polgármester, Rigó Balázs és Purgel Zoltán alpolgármesterek, valamint Boglári Zoltán a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság elnöke és dr. Varga András a Humán és Ügyrendi
Bizottság elnöke két intézményt is adományokkal támogatott Tatán. A
városi hajléktalan szállóba és az Új úti Gyermekotthonba április 22-én
érkeztek meg az adományok, tisztító és fertőtlenítő szerek, tartós élelmiszer csomagok, maszkok és édesség.
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Kár, hogy vége
Hú de régen volt már amikor kézimeccsen szurkolhattunk. Március
8-án hazai pályán fogadta a TAC a
Veszprém KKFT Felsőörs csapatát
és drámai küzdelemben szenvedett egy gólos vereséget (29-30).
Akkor nem gondoltuk volna, hogy
a bajnokságból ennyi volt. Azóta
viszont kiderült, hogy a Magyar
Kézilabda Szövetség minden bajnokságot befejezettnek nyilvánított. Nincsenek bajnokok, kiesők,
feljutók (bár ez utóbbi kettő még
kérdéses) és a csapatok hosszú pi-

henőre szorultak. Az NB I/B-ben
még 7 forduló várt az együttesekre. Ebből a TAC háromszor lehetett volna pályaválasztó és a 7-ből
négyszer a tabella utolsó négy helyezettjével találkozott volna. Túl
sok a volna, pedig Sibalin edző
mindig mondja „ a volna nem játszott”. De hát ez a helyzet, az ember játszik a számokkal és eljátszik
a gondolattal: hány pont maradt
ebben a 7 meccsben? A tabella eleje így nézett ki az utolsó lejátszott
forduló után:

Veszprémi KKFT Felsőörs 27 pont
PLER
21
Balatonfüred KSE U21
20
AGROFEED ETO-SZESE
20
TAC
19
Telekom Veszprém U21
19
Az szinte biztosra vehető hogy a
Felsőörs megnyerte volna a bajnokságot. De hogy utána mi lett
volna a sorrend? A TAC a PLERel idegenben, míg a Győrrel itthon
játszott volna, így ennek a két mérkőzésnek az eredménye döntően
befolyásolta volna a végső helye-

zéseket.
A TAC tulajdonképpen kiegyensúlyozottan szerepelt, hiszen hazai pályán 8 mérkőzésből 10, míg
idegenben 7 mérkőzésből 9 pontot szerzett. A 15 mérkőzésen 18
játékos lépett pályára közülük 12
valamennyi találkozón lehetőséget kapott. A csapat legfiatalabbja Csányi volt (2002.08.02), míg
a „nagy öreg” Harsányi Gergő a
maga 39 évével (1991.05.03). A
házi góllövőlista élcsoportja a következő: 71 Iváncsik, 66 Győrffi,

62 Harsányi, 53 Schekk, 41 Tass.
Sárgalapokból Mátó szedte össze
a legtöbbet (12), de két percre is
neki kellett legtöbbször büntetésből leülnie (20).
Szóval ennyi volt a kézilabda NB
I/B Nyugati csoportjának 20192020-as idénye. Hogy milyen lesz
a következő arra még- a kezdésigtöbb mint négy hónapot kell várni.
Eddig legalább is mindig szeptember közepén kezdődött az idény.
Persze lehet hogy a koronavírus
miatt ez is változik.

Így kezdjük el! - Tanácsok kezdő bicikliseknek
“Biciklizni mindenki tud, csak
felülsz rá és gurulsz.” “A biciklizést nem lehet elfelejteni.” Ki ne
hallotta volna már ezeket a mondatokat kezdő vagy újrakezdő biciklisként. Ha valaki elhatározta,
hogy belevág, nem árt mefogadni
néhány jó tanácsot. Összeszedtük,
mire érdemes odafigyelni.
1. Találd meg az igazit!
Válasszunk olyan kerékpárt magunknak, ami illik a testalkatunkhoz, és amivel biztonságosnak
érezzük a tekerést. Vásárlás előtt
mindenképpen próbáljuk ki, mert

azt is ellenőrizni kell, hogy men�nyire kényelmes. Ha nem tudjuk
melyik a megfelelő kerékpár, kérjünk segítséget egy kerékpár szaküzletben, ők segítenek kiválasztani a legideálisabbat.
2. Szerezd be a kötelező tartozékokat!
Pontosan 7 dologgal kell rendelkeznie a kerékpárnak:
egy könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel
két fékkel
egy csengővel
egy fehér fényt adó lámpával
egy piros fényt adó lámpával
két fényvisszaverővel
az első keréken legalább két db bo-

rostyánsárga színű küllőprizmával
a sisak ugyan nem kötelező, de
nem árt, ha van (főleg kezdőknél)
3. Nézd át a KRESZ-t!
A közlekedési szabályok a kerékpárosokra is érvényesek, elengedhetetlen, hogy képben legyünk
minden szabállyal. Fontos, hogy
pontosan tudjuk, mit kell csinálni
egy útkereszteződésben, körforgalomban, átjárónál, vagy mit jelentenek a közlekedési táblák.
4. Gyakorolj!
Ismerkedjünk meg közelebbről a
megvásárolt biciklivel. Ha van lehetőség rá, akkor ne a csúcsforgalomban, hanem például egy parkban, vagy egy kevésbé forgalmas

Rosszkor jött kényszerpihenő

Még nem tudni mikor térhetnek vissza a tatamira a tatai judósok

A TAC judo szakosztályánál nagy
reményekkel láttak neki az idei
esztendőnek, hiszen egyre jobban
beérik az öt éve elkezdett munka.
Márciusig jöttek is az eredmények, országos bajnokságon dobogós helyezéseket szereztek a
klub sportolói, majd jött a korona
vírus. Az elmúlt hónapok eredményeiről, az előttünk álló hónapokról Szeles Viktor szakosztályvezetővel beszélgettünk.
-Hogyan sikerült a tatai judósok számára az első negyed év?
-Jól indultunk, de sajnos a járvány közbe szólt. A legnagyobb
munkát az ifik végezték, két hazai
válogató versenyen léptek tatamira, az egyik a magyar bajnokság
volt – mondta Szeles Viktor a
Tatai Atlétikai Club judo szakosztályának edzője, szakosztályvezetője. - A mindössze öt éves
szakosztályunk hét sportolóval
képviselteti magát ebben a korosztályban, ez nagy eredmény. Az
ifi ob-n Kovács Bence ezüstérmes
lett, ikertestvére, Attila pedig a
dobogó harmadik fokára állhatott. Pápai Brendon pedig a pontszerző hetedik helyen végzett.
A felnőtt országos bajnokságon
Kovács Bence hetedik, a serdülő
országos diákolimpián Tölgyesi Réka, valamint a még serdülő
korú Török Eszter ötödik lett. A

magyar bajnokságok eredményei
után tavaly összesen 83 pontot
szereztünk, idén már 56-nál járunk. Februárban Kardos Tímea
révén csatlakozott hozzánk egy
junior válogatott versenyző, akinek leigazolását ugyan anyagi lehetőségeink nem tették lehetővé,
de nálunk edz, és edzésmunkája,
eredményei inspirálják a fiatalabb
sportolóinkat. Az edzőknek pedig visszajelzés, hogy válogatott
sportolók is elismerik a Tatán folyó szakmai munkát és itt akarnak
edzeni. Ráadásul a TAC elnöksége elfogadta a költségvetésünket,
melynek köszönhetően elkezdtük
szervezni egy japán edző szerződtetését. Aztán jött a vírus…
-A koronavírus a judo-szakosztálybab folytatott munkát is átírta. Mennyiben változott meg a
szakosztály élete az elmúlt időszakban?
-Sajnos a vírus a mi életünket is
megnehezíti, március közepe óta
nem tudunk edzést tartani. Az
utolsó edzés után néhány szülővel fertőtlenítettük a termet,
hogy újraindulásnál minden a
legnagyobb rendben legyen. A
szakosztály tagjaival facebookon
tartjuk a kapcsolatot, különféle
feladatot adunk a sportolóinknak, versenyeznek egymással. Az
egyik nap arról kell videót külde-

niük, hogy hány felülést tudnak
csinálni, másnak arra vagyunk
kíváncsiak, hogy ki mennyi lábfelhúzást csinál egy perc alatt. A
nap végén van eredményhirdetés.
Öröm, hogy szülők is csatlakoztak a kezdeményezéshez, de akár
amatőrök is beszállhatnak a versenybe. Ezek mellett vicces feladatokat és szellemi vetélkedő is
szerepel a facebookos aktivitásaink között. Előbbinél sportolóink
kiskori képei alapján kell kitalálni, hogy kiről van szó, utóbbinál
Tata judo történeti totó keretében
adhatnak számot tudásukról a játékos kedvűek. A Kovács ikrek
pedig otthon is tudnak judózni,
miután biztosítottunk számukra néhány tatamit. Ami a legnagyobb problémánk, hogy sajnos
a mi költségvetésünket is érinti
a járvány. Az említett japán edző
szerződtetése például biztosan
csúszik egy évet.
- Mennyire nehéz a tervezés az
esztendő további részére?
- Lehetetlen a tervezés. Úgy gondolom, hogy legkorábban szeptemberben kezdődhet a versenyszezon. De ez is csak találgatás.
A számunkra legfontosabb versenyeket ősszel rendezik. Az ifjúsági Európa-bajnokságot júniusról
decemberre halasztották, erre két
sportolónkkal szeretnénk eljutni.
A nemzetközi válogató versenyek
elmaradtak, nem tudjuk, hogy
ezeket pótolják-e. Ha nem, akkor
a hazai válogató versenyek alapján dönt a szövetség. Itt Kovács
Bence második, Kovács Attila a
harmadik helyen áll a rangsorban.
A győri serdülő Európa-kupa elmarad, pedig Hufnágel Balázs
éremeséllyel indult volna. A gyerekeinket ismerve újrakezdés után
hamar elkapják majd a fonalat,
és az évkezdéshez méltó módon
folytatjuk majd a versenyszezont.
Bárcsak már ott tartanánk!

kis utcában gyakoroljunk.
5. Indíts kisebb távokkal!
Nem kell rögtön 100 kilómétereket tekerni! Használjuk minél
többször a kerékpárt, de eleinte
csak kisebb távokra. A tekeréssel
olyan izmaink is “életre kelnek”,
amelyeket addig nem is éreztünk.
A szervezetnek hozzá kell szoknia
az újfajta terheléshez, ezért lassan,
fokozatosan növeljük a távokat.
6. Szerezd be a megfelelő ruhákat!
Nem is gondolnánk, hogy tekerés
közben mennyire fontos a megfelelő öltözet, egy rossz nadrág,
vagy egy kényelmetlen póló rémálommá változtathatja a tekerést.

A megfelelő öltözet hatással van a
teljesítményre, de nem csak emiatt
fontos, hiszen a rossz ruhaválasztás balesetveszélyes is lehet: egy
csúszós cipő miatt eleshetünk, a
nadrágot becsípheti a lánc, ha nem
jól választjuk meg öltözékünket.
7. Nem csak neked kell rendben
lenni!
A biciklit érdemes rendszeresen
ellenőrizni, karbantartani, elvégre
neki is szüksége van egy kis törődésre!

Maradj otthon!
Nem tudom ki hogyan viseli a koronavírus miatt kialakult helyzetet, de gyanítom hogy sokan egyre
nehezebben. Persze jól hangzik a
„Maradj otthon!” és egy ideig élvezi
is az ember hogy otthon maradhat,
ráér kicsit később kelni, együtt reggelizhet, ebédelhet a család. A szülő
csak kapkodja a fejét ahogy a gyerek az iskolai munkáit csinálja. Órát
hallgat, dolgozatot ír, közben az osztálycsoportban is akad megbeszélni
való. Ez lehet hogy csak magán vélemény, de ennyit még nem láttam
a gyereket tanulni mint ezalatt a
másfél hónap alatt. De azért egy idő
után fárad mindenki, talán egy kicsit
idegesebb is mint általában. Jól esik
kimenni egy-egy sétára, vagy éppen a boltba. Kell a mozgás és ezt
a városban is látom. Az Öreg-tó és
a Cseke-tó körül a hétköznapokon
sokan sétálnak, futnak, kerekeznek.

Így a jó időben sokan indulnak neki
a kerékpár úton is akár Tatabánya,
akár Dunaalmás felé. A kutyát sétátáltatókat pedig számolni is nehéz.
A kérdés: ki sétáltat kit? Mozogni
kell és nem feltétlenül sportolást
kell jelentsen. Az előző számban
említettem egy gimnasztikát amit a
lakásban lehet végezni. Egyre több
videó jelenik meg a közösségi médiában, amelyeken különböző gyakorlatokat lehet látni. Érdemes ezek
között is keresgélni és mindenki igényének, képességének megfelelően
tud is választani közülük. Egyelőre
közös programokra nincs lehetőség,
de talán hamarosan ennek eljöhet
az ideje. Sajnos a májusi Tó-futás
elmarad, de egyelőre a Tatai Minimaraton időpontja (augusztus 1,
szombat) még érvényben van. Tehát
egyelőre otthon, de mozogjon mindenki.

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 lakosokhoz, hogy
lehetőségük szerint támogassák a város minden sportegyesületét.
Ha módjukban áll, ezekben a hetekben-hónapokban is segítsék saját
klubjaikat a tagdíj befizetésével.

