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Kéthetente, ingyenesen 
megjelenő lapunk minden 

háztartásba eljut. 
Aki nem találja postalá-
dájában kiadványunkat, 

a Tatai Városkapu Zrt.-nél 
jelezze.

Telefon: (34) 589-555
email-cím: 

info@tataivaroskapu.hu 

Olvassa online lapunkat: 
www.varoskapuujsag.hu

Tájékoztatás a tatai 
egészségügyi ellátásról    
   6.oldal

Köszönet a tűzoltóknak!  
  
             9.oldal

Az Év Kerékpárútja   
  
            10.oldal

Időskorúak Otthonának 
működése a veszélyhelyzet 
idején    4.oldal

Online szavaltak   
    
   6.oldal

Megkezdődött a Komáromi 
utca felújítása  
    3.oldal

Hónapok óta élénk érdeklődés 
kíséri az Avalon Center Tatára 
tervezett beruházásának kérdé-
sét. A nagynevű HELL cégcso-
port tatai terveinek akár örül-
hetne is a város, hiszen számos 
érv szól az ötcsillagos luxusho-
tel megépítése mellett, ám az el-
képzelést árnyalja a beruházást 
ellenző tiltakozói csoport tény-
kedése, ugyanis a valóssággal 
szöges ellentétben lévő állítá-
sokat fogalmaznak és osztanak 
meg a lakossággal - derül ki az 
alábbi interjúból, melyet a beru-
házó cég marketing igazgatójá-
val, Tóth Eszter Annával készí-
tett lapunk.
Hogy nyerhet-e Tata azzal, ha 
elveszti ezt a lehetőséget, dönt-
sék el olvasóink az alábbi interjú 
után! 
Tata mellett ugyanis még két Ba-
laton parti település is verseny-
ben van a szálloda beruházásért 
azt remélve, hogy javukra dől el 
a több milliárd forint értékű fej-
lesztés. 

- Úgy tudjuk, hogy a végleges 
döntés a szállodaberuházás 
helyszínéről még nem született 
meg. Milyen városok vannak 
versenyben, és ott hogyan fo-
gadták a lehetőséget, illetve 
mikor várható döntés a hely-
szín vonatkozásában?  
- Amikor cégünk arról határozott, 
hogy szeretne a miskolci Avalon 
Park mintájára egy hasonló szín-
vonalú beruházást megvalósíta-
ni, hat magyarországi települést 
térképeztünk fel és kerestünk 
meg. Ebből három maradt ver-
senyben, három terv készült. 
Tata mellett Zamárdi és Balaton-
földvár a lehetséges helyszínek a 
beruházásra. A döntés finisében 
járunk, napokon belül határoz a 
cég arról, hogy melyik település-
re esett a választás.

- A tatai ellenzék négy képvi-
selője a teljes tatai lakosságra 
hivatkozva kommunikálja azt, 
hogy ez a beruházás a helyi 
lakosságnak nem szolgálja az 
érdekét.  Vannak felvetések, 
melyek szerint ez a beruhá-
zás elcsúfíthatja az Öreg-tó 
környezetét. Mekkora lenne 
a szálloda - mert minimum 
19 méter magas gerincmagas-
ságról beszélnek -, igaz-e ez 
az adat, s  hogyan viszonyul a 
tervezett épület fölött elhelyez-
kedő gimnázium látképéhez az 
épület, kitakarja-e?  
-Teljes megdöbbenéssel fogad-
tuk a hírt, hogy mi történik Ta-
tán, hogy milyen légből kapott 
állításokkal árasztotta el a köz-
véleményt egy - ismereteink 
szerint - szűk csoport. Követtük 

ezeket a megnyilvánulásokat, és 
nem gondoljuk, hogy pár ember 
véleménye az összes tatai véle-
ményét képezné. Mindig teljes 
mértékben együttműködünk 
a helyiekkel, ahol beruházást 
valósítunk meg. Ezért hoztuk 
létre az Avalon szállodaberuhá-
zás-oldalunkat, ahol minden hírt 
megosztunk az érdeklődőkkel. 
Január végén indult el a közlés-
folyam, hogy helyet keresünk 
legújabb szállodánknak. Tatán 
kívül mindenhol örömmel - sőt 
egymással csaknem versenyez-
ve - kedvező ajánlatokkal vártak 
bennünket a települések, felis-
merve, hogy egy ötcsillagos 120 
szobás luxushotel befogadása 
több szempontból is előnnyel 
jár.  Megrökönyödve olvastuk, 
hogy milyen fals információk 
keringenek az épület magassá-
gát, kivitelét illetően.
A tervező Csikós Mihály neves 
építész márciusban mutatta be a 
terveket a város képviselő-tes-
tülete és bizottsági tagjai előtt a 
Városházán, ahol a képviselők 
és a bizottsági tagok is fel te-
hették kérdéseiket. Azért kértük 
fel őt a tervek megrajzolására, 
mert máshol is páratlanul szé-
pen megoldotta a feladatot, ha 
műemlék mellé kellett építeni, 
illetve tájba illeszteni egy létesít-
ményt. Az ismertetett tervekből 
kiderült, hogy az épület a gimná-
zium alatt helyezkedik el, és nem 
takarja ki a látképet, klasszicista 
stílust választott a hotel kivite-
lére - igazodva az istálló építé-
szeti stílusához -, megvizsgálta 
a környezeti, természeti adott-
ságokat, madártani szemponto-
kat, a vízrendszer sajátosságait. 
A hotel mindezek alapján tájba 
illeszkedő épület lenne, melynek 
átlagmagassága - az állított 19-el 
ellentétben - 7 méter, a legmaga-
sabb pontja 19 méter, de ez sem 
éri el a gimnázium talapzatának 
szintjét. A fákat sem takarja ki az 
épület, mert a telekhatáron lévő 
fasort az építkezés nem érinti, a 
telken belüli fák és bokrok pe-
dig olyan becsben vannak tartva, 
hogy építész úr ezek köré rajzol-
ta a terveket, tehát közéjük ter-
vezte az épületet gyakorlatilag. 
A hotel három szintes lenne, s a 
parkoló sem veszi el a tó körüli 
teret, hiszen a sokkal költsége-
sebb mélygarázs kivitelezését is 
vállaljuk, hogy ez az épület - ha-
sonlóan a miskolcihoz - valóban 
igényes, tájbarát legyen. 
Láttuk a közösségi oldalakon 
posztolt, az építkezést ellenző 
„terveket”, melyeknek a valódi 
tervekhez semmi közük nincs, a 
tó mellé tervezett hotel egy olyan 
impozáns és környezetbarát épü-
let, mely nem csak a jelenben, de 

a jövőben is büszkesége lehetne 
Tatának. Nem beszélve arról, 
hogy értékteremtő beruházás, 
adók formájában hozzájárul a 
város költségvetéséhez, és mun-
kahelyeket is teremt.

 - A tó körbejárhatóságának 
kérdése minden tatait érdekel. 
Ha a beruházás megvalósul, 
akkor az ellenzéki képviselők 
szerint nem lesz körbejárható 
a tó. Mi ennek a valóságtartal-
ma?
- A hír hamis. A tó körüljárható 
lesz, a tavat körülölelő sétány 
nem magánterület, hanem közte-
rület, ez egy manipulatív állítás.

 - Milyen pozitívumokkal jár-
na Tatán a szálloda megépíté-
se?  
- Egy ilyen volumenű, több mil-
liárdos beruházás növeli Tata 
épített értékeit, örökségét, azt 
gondolom, hogy hozzáad valami 
rendkívül értékeset a városhoz, 
ami a jelenben is fontos, de a jö-
vőben is büszkeségre adhat okot.  
Előnyt jelentene a város szem-
pontjából, mert adóbevételeket 
generál.
Előnyt jelentene, mert 80-100 új 
munkahelyet teremt, s mivel ma-
gas színvonalú létesítményről 
lenne szó, olyan bérekkel, mely 
versenyképes a külföldiekkel.
Előnyt jelentene, mert az épít-
kezésbe több helyi cég, vállal-
kozás, beszállító is bekapcso-
lódhat. Utóbbiak a beruházást 
követően is.
Előnyt jelentene, mert az étte-
rem, wellness a helyiek számára 
is igénybe vehető szolgáltatást 
nyújtana. A műemlék istálló je-
lenleg méltatlan állapotban van, 
nem is látogatható. Ezt újítanánk 
fel az étterem céljára, megnyitva 
a tó felé gyönyörű terasszal.   
Előnyt jelentene, mert az AVA-
LON cégcsoport hitvallása, 
hogy a városra, amely befogad-
ja,  a sajátjaként tekint. Szikszón 
működik a HELL üzemünk, a 
városban minden fontos dolog 
mellé odaállunk, fesztiválokat 
támogatunk, adományt osztunk, 
szívükön viseljük a helyiek sor-
sát. Ez Tata esetében is így len-
ne.
Előnyt jelentene, mert a beruhá-
zás mellett felújítanánk a játszó-
teret és az erdei tornapályát.
Összességében Tata magasabb 
szintre kerülne az ország és Eu-
rópa turisztikai térképén is, a ho-
tel marketing tevékenysége pe-
dig a város szolgáltatói szektora 
számára is többlet forgalmat és 
bevételt generálna.

 - Önök szerint mégis mire ala-
pozza az ellenzék az aggodal-

mát, hiszen ha jól tudjuk, nin-
csen még végleges látványterv, 
illetve a döntés sem végleges.
- Cégünk tőkeerős befektető-
ként a legjobb helyet keresi az 
országnak ebben a szegletében 
beruházásához. Tata tetszik ne-
künk. Barátságos, nyitott embe-
rekkel találkoztunk, leszámítva 
a sokak véleménye szerint poli-
tikai indíttatású ellenakciót szer-
vezőket. Az önök polgármestere 
jó menedzser és jó gazda, vala-
mi igazán maradandót szeretne 
ennek a városnak, és az alka-
lom most adott. Ha cégünk Tata 
mellett dönt, és Tata is befogad 
minket, azt nem fogja megbán-
ni a későbbiekben.  A politikai 
játszmákból mi kimaradunk, 
számunkra egyetlen fontos do-
log van: értékteremtő, minőségi 
beruházást megvalósítani.
Az Avalon Park megálmodásá-
nál például mindenki csodálko-
zott: a szegény borsodi térség-
ben van-e létjogosultsága egy 
ötcsillagos beruházásnak, de 
exkluzivitása miatt rövid időn 
belül az ország legjobbjai közé 
emelkedett. Célunk az új hotel 
esetében is ez lenne.

- A szálloda megépülése ese-
tén önök szerint ez milyen 
hatással lesz Tata turizmusá-
ra, illetve azokra a tatai vál-
lalkozásokra, amelyek turiz-
musból élnek?  
- Ahogy fentebb említettem, 
pozitív hatással lenne, hiszen az 
idelátogató turisták nem csak a 
hotelben, hanem a városban is 
igénybe vesznek majd szolgál-
tatásokat, a marketing, amit a 
hotel a megismertetésre költ, 
hozzájárul a város megismer-
tetéséhez is, nevet ad az addigi 
mellé. Miskolcra például van-
nak, akik csak az étterem ked-
véért, egy vacsorára utaznak el 
az ország sok pontjáról.

- Ha döntés születik, az mikor 
várható? Hogyan értesülnek 
a tataiak?  
- A három terv elkészült. Za-
márdi, Balatonföldvár és Tata, 
akik között döntenünk kell. A 
finisben járunk, heteken belül 
egy sajtótájékoztató keretében 
jelentjük be, hogy hol valósít-
juk meg a beruházást. Közös-
ségi oldalunkon pedig mindig 
friss és korrekt tájékoztatással 
szolgálunk.
Ezért is érthetetlen számunk-
ra egyesek ellenérzése, de bí-
zunk benne, hogy ez valóban 
csak egy szűk kör által generált 
hangulatkeltés, mert cégünk to-
vábbra is partnerként tekint az 
önök városára.     
    Ábrahám Ágnes

Nyerhet-e Tata azzal, ha veszít?
Az Öreg-tó mellé tervezett luxusszállodáért három balatoni településsel versenyez városunk

A Tatai Televizíó és a  Körze-
ti Televízió már a  Telekom 

előfizetőknél is nézhető. 
Amennyiben nem látják a 
csatornák között, fordulja-

nak szolgáltatójukhoz!
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Hirdessen 
Ön is

9000 példányszámú, 
kéthetente ingyenesen   

megjelenő városi 
lapunkban!

06-30-962-4556       
tataivaroskapu.ujsag@

gmail.com

Az alábbiakban az Avalon Center Kft. által városunkba tervezett turisztikai fejlesztés kezdeményezéséről és előkészítéséről szóló határo-
zatot olvashatják. A határozat-tervezetet 2020. április 2-án kapták meg a képviselő-testület és a bizottságok tagjai, akik április 5-ig küldték 
vissza az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. Michl József polgármester a beérkezett vélemények alapján a határozatot ponto-
sította, majd jóváhagyta. Az elfogadott határozatból látható, hogy a fejlesztéssel kapcsolatban szakmai előkészítő munkákat kell elvégezni, 
s később a témával kapcsolatos lakossági fórumra lesz szükség, melyet követhet a döntés meghozatala.  

Tata Város Önkormányzat Polgármesterének 29/2020. (IV.8.) határozata
Egy, a városban tervezett turisztikai fejlesztés kezdeményezéséről és előkészítéséről szóló határozat elfogadása
A rendkívüli jogrend következtében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXX-
VIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva döntésem az alábbi:
Tata Város hagyományai alapján nyitott az idegenforgalmi beruházások fogadására is.
Az Avalon Center Kft. kérésére, fejlesztési szándékát figyelembe véve – 5*-os szálloda építése Tatán –, kiemelt fejlesztési helyszínként 
kezelem az Öreg-tó partján lévő tatai 1841 hrsz.-ú ingatlant és annak környezetét.
Felkérem az Avalon Center Kft.-t, hogy a fejlesztés megvalósítására más tatai helyszíneket – elsősorban a Fényes forrásvidék melletti terü-
letet – is vizsgáljon meg. 
Felkérem továbbá az Avalon Center Kft.-t, hogy az általuk tervezett beruházáshoz szükséges szabályozási terv módosításának előkészíté-
se érdekében a megvizsgált területek vonatkozásában – saját költségre és kockázatra – az önkormányzat által meghatározott szakértővel 
készíttessen egy, – a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 7. melléklete szerinti – telepítési tanulmányt és 
beépítési tervet. 
A kormányrendelet szerinti telepítési tanulmány környezeti hatásvizsgálatát olyan részletességgel szükséges kidolgozni, hogy a nemzetközi 
védettségből fakadó előírásoknak való megfelelés megnyugtató módon ellenőrizhető legyen. Különösen hangsúlyosan kell vizsgálni a ter-
vezett szálloda komplexum környezeti hatásai között az Öreg-tavon zajló madárvonulásra gyakorolt hatásokat. 
A telepítési tanulmány örökségi és környezeti értékre gyakorolt hatása tárgykörében végzett vizsgálatot, oly módon kell kidolgozni, hogy 
azok megfeleljenek az örökségvédelmi hatástanulmány, illetve a tájvédelmi szakértői vizsgálat követelményeinek. 
Az infrastrukturális igény szükségletet, a környezeti hatásvizsgálatot, valamint az örökségvédelmi hatástanulmányt és a tájvédelmi szak-
értői vizsgálatot az érintett közlekedési hatósággal, az illetékes nemzeti park igazgatósággal és az örökségvédelmi hatósággal egyeztetve 
szükséges elkészíteni. A beruházás koncepciótervét, valamint a szabályozási tervjavaslatot oly módon kell kialakítani, hogy az megfeleljen 
a hatóságok által elvárt követelményeknek.
A szabályozási terv módosítandó paramétereiről a leegyeztetett, telepítési tanulmány és beépítési terv alapján a szabályozási tervjavaslat és 
javasolt szabályozási paraméterek, illetve az ezek alapján készült koncepcióterv ismeretében, további döntést kell hozni. A kormányrende-
letben előírt lakossági fórumot az eljárásrend keretében meg kell tartani.
                                                                  

Dr. Popovics Judit, Gyűrüs Ká-
roly és Horváth László ellenzéki 
képviselők sajtótájékoztatón is-
mertették a tatai Öreg-tó partjára 
tervezett luxusszálloda és a hozzá 
vezető út építésével kapcsolatos 
álláspontjukat. Dr. Popovics Judit 
a beruházással kapcsolatban érve-
ket sorakoztatott fel pro és kontra. 
Az ellenzék eszerint támogatná 
az új szálloda építését egy másik 
helyszínen a városban, viszont a 
minimum 19 méter magasra ter-

vezett, 100-120 szobás luxusszál-
ló és a hozzákapcsolódó bekötő út 
Öreg-tó parti részén történő építé-
sét a város érdekeivel ellentétes-
nek tartják.
„Dr. Popovics Judit így nyilatko-
zott a témával kapcsolatban: –Mi 
úgy látjuk, hogy ennek a városnak 
a legértékesebb része a tatai Öreg-
tó és a környezete. Ettől a látvány-
tól lett egy ékszerdoboz a város, 
és ennek az ékszerdoboznak a kis 
gyémántjai az Esterházy-hagya-

ték: a kastély, a kastélyhoz tartozó 
melléképületek, a gimnázium, a 
kollégium, az mögöttük magaso-
dó Kálvária-domb, az ott található 
épületek, és nem utolsó sorban – a 
legfontosabb – a Tatai vár. Ezek 
azok az értékek, amelyek miatt a 
városlakók imádják Tatát és ezek 
az értékek azok, amiért nagyon 
sok turista idejön. Ez az, amit egy 
19 m magas, 5 szintes luxusszálló 
szeretne most – megítélésünk sze-
rint– tönkretenni fák kivágásával, 
olyan magas épület létrehozásá-
val, ami a fák fölé magasodna, és 
a szállodához való bejutás olyan 
természetvédelmi és műemlékvé-
delmi területeken keresztül történ-
ne, ami ramsari és Natura 2000-es 
védelem alá esik. Tehát nemzet-
közi egyezményeket is sértenénk, 
ha ezt a szállodát így megépíte-
nénk. Mi elemeztük az előnyeit, a 
hátrányait egy ilyen szállodának. 
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy 
sok előnye lenne, hiszen való-

ban a városnak különböző adót: 
iparűzési-, idegenforgalmi-, épí-
tési adóbevételt hozhatna. Nem 
látjuk, hogy a munkaerőt igazán 
segítené, mert a jelenlegi turiz-
musból élő, vendéglátó-ipari egy-
ségek most is munkaerő-hiánnyal 
küzdenek. Egyetértünk abban, 
hogy ezzel az épülettömbbel itt 
valamit kezdeni kell, de úgy gon-
doljuk, hogy mindazok az elő-
nyök, amik egy ötcsillagos szál-
lóból adódnának Tata számára, 
megépíthető és megvalósítható 
lenne a Fényes Fürdőn is. Amúgy 
is egy wellness luxusszállót akar-
nak. Ennél jobbat, mint a Fényes, 
el sem tudok képzelni, hiszen ott 
forrásvízben, karsztvízben tud-
nak fürdeni az idelátogató vendé-
gek. Úgyhogy mi, mint ellenzéki 
képviselők, ellenezzük a szálloda 
megépítését erre a területre, és 
javasoljuk a városon belül más 
helyszín választását a Fényes pre-
ferálásával.”

Ellenzéki állásfoglalás a szálloda építéséhez

FELHÍVÁS
Az időskorúak mellett a fogya-
tékkal élők is a koronavírus-jár-
vány által leginkább veszélyez-
tetett körbe tartoznak, ezért 
rendkívül fontos, hogy őket is 
fokozott figyelemmel kísérjük a 
veszélyhelyzet idején és szük-
ség esetén részükre is megfele-
lő segítséget tudjunk nyújtani 
mindennapi életük megszerve-
zéséhez.Kérjük a Tisztelt Ta-
taiakat, hogy jelezzék a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
Humánszolgáltatási Irodájának, 
ha családjukban, ismeretségi 
körükben vagy környezetükben 
fogyatékkal élő személyről van 
tudomásuk.
Jelzéseiket az alábbi elérhetősé-
geken várjuk:
Telefon: 34/588-694 (hétköznap 
8-16 óra között)
E-mail: humaniroda@tata.hu
Köszönjük felelősségteljes se-
gítségüket!

   Michl József polgármester

Tata Város Önkormányzatának 
kéthetente 
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Határozat a vizsgálatról

Az Index internetes hírportál 
2020. május 10. napján cikket 
jelentetett meg: ”Kapóra jött a 
vírus, a polgármester egyedül 
dönthet a vitatott szállodaépítés-
ről” címmel. A cikkben több va-
lótlan állítás jelent meg, egyebek 
között személyemre vonatkozó-
an is, ezért ezzel kapcsolatosan 
sajtó helyreigazítást kezdemé-
nyezek és erről itt, a Városkapu 
újság keretein belül az alábbiak-
ban tájékoztatom a tataiakat. 

Tisztelt Index.hu Zrt./Vezérigaz-
gató Úr!

Alulírott dr. Kórósi Emőke, a Ta-
tai Közös Önkormányzati Hivatal 
Jegyzője, a tatai Helyi Választási 
Iroda vezetője a sajtószabadság-
ról és a médiatartalmak alapvető 
szabályairól szóló 2010. évi CIV. 

törvény 12. § (1) bekezdése, va-
lamint a polgári perrendtartás-
ról szóló 2016.évi CXXX. törvény 
495. § (1) bekezdése alapján az 
alábbi helyreigazító közlemény 
szó szerinti, kommentár nélküli 
közlését kérem jelen levelem kéz-
hezvételét követő öt napon belül 
a lent jelzett közlemény sérel-
mezett részéhez hasonló módon 
és terjedelemben, tehát a sérel-
mezett cikkel azonos webhelyen, 
azonos módon és betűszedéssel 
legalább 30 napra, illetve ezt 
meghaladóan legalább addig, 
amíg az eredeti cikk elérhető.
Helyreigazító közlemény:
„Az Index.hu internetes portálon 
2020. május 10. napján 7 óra 25 
perckor „Kapóra jött a vírus, a 
polgármester egyedül dönthet a 
vitatott szállodaépítésről” cím-

mel megjelent cikkünkben valót-
lanul állítottuk, hogy 
1.  „Ez azt jelenti, hogy ha a 
HVB jóváhagyta volna a kérdést, 
és kiírta volna a népszavazást, 
akkor a tataiak a szavazataikkal 
támogathatták vagy épp megaka-
dályozhatták volna, hogy a nem 
beépítésre szánt területet átminő-
sítsék, hogy így legyen elegendő 
hely az ötcsillagos, étteremmel, 
mélygarázzsal és wellnessrész-
leggel rendelkező, jelenlegi ter-
vek szerint a legmagasabb részén 
19 méter magas épületkomple-
xum megépítésére.”
A valóság ezzel szemben az, hogy 
a helyi népszavazás elrendelésé-
ről szóló döntést Tata Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 
jogosult meghozni, vagyis, ha a 
helyi választási bizottság (HVB) 

a jogszabályok szerint népszava-
zásra alkalmasnak ítéli meg és 
hitelesíti a benyújtott kérdéseket, 
akkor sem automatikus a népsza-
vazás kiírása, hanem a képvise-
lő-testület határozata alapján 
történhet meg annak kitűzése a 
népszavazás kezdeményezéséről, 
az európai polgári kezdemé-
nyezésről, valamint a népszava-
zási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény rendelkezé-
sei alapján.
Azaz félrevezető a cikk „a HVB 
jóváhagyta volna a kérdést” szö-
vegrésze, mert a HVB csak ak-
kor hitelesíthet egy kérdést, ha 
az megfelel a törvénynek és nem 
automatikusan, vagyis meg is ta-
gadhatja egy benyújtott kérdés 
hitelesítését figyelemmel a jog-
szabályi követelményekre.        >>>

Tájékoztatás helyreigazítási kérelemről
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Az elmúlt időszakban több téves 
és valótlan állítás jelent meg Tata 
Város Helyi Választási Bizottsá-
gával kapcsolatban, és méltatlan 
támadás érte a bizottság tagjait. 
A nyilvánosság tájékoztatása ér-
dekében az alábbi hiteles infor-
mációkról tájékoztatom a város 
lakosságát:
A népszavazási törvény alap-
ján 2020. február 26. napján Dr. 
Popovics Judit, Gyűrüs Károly, 
Horváth László önkormányza-
ti képviselők helyi népszavazást 
kezdeményeztek 4 kérdésben.  
A jogszabály szerint a helyi vá-
lasztási bizottság a kérdés hite-
lesítéséről vagy annak megtaga-
dásáról a benyújtásától számított 
harminc napon belül dönt. A bi-
zottság ülésének kitűzött időpont-
ja – a törvényes határidőn belül - 
2020. március 25. napja volt. 
Tata Város Helyi Választási Bi-
zottsága (a továbbiakban: HVB) 
összetételében március hónapban 
- nem egyidejűleg - több változás 
következett be, lemondott tisztsé-
géről a HVB egy tagja, majd ezt 
követően a HVB elnöke. A ta-
goknak a lemondás indokát nem 
kell nyilvánosságra hozni, mert 
számos olyan magánéleti, egész-
ségügyi okból fakadhat e döntés, 
mely nem tartozik a nyilvános-
ságra. A bizottsági tagok dönté-
sére vonatkozó szubjektív mi-
nősítések, feltételezések minden 
alapot nélkülöznek.

A lemondások miatt a bizottsági 
munkában való közreműködés-
re a korábban megválasztott két 
póttagot felkértem, így a bizott-
ság működőképessége biztosított 
volt. 
A HVB ülés kitűzött időpontját 
megelőzően a HVB két tagja je-
lezte, hogy a koronavírus okoz-
ta veszélyhelyzet miatt - mivel 
mindketten a veszélyeztetett 65 
éven felüli korosztály tagjai - 
nem tudnak részt venni az ülésen, 
amely emiatt elmaradt. Ezt kö-
vetően érkezett meg a HVB el-
nökhelyettesének lemondása, így 
a HVB tagjainak száma két főre 
csökkent.     
A helyi népszavazási eljárást is 
érinti a 2020. március 31-én ha-
tályba lépett, a koronavírus elle-
ni védekezésről szóló 2020. évi 
XII. törvény. A jogszabály alap-
ján valamennyi népszavazási / 
választási határidő megszakad. 
A határidők a veszélyhelyzet 
megszűnését követő napon újra-
kezdődnek. Ezzel kapcsolatban a 
lakosságot a honlapon és a Tatai 
Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján megjelent köz-
leményben, a helyi népszavazás 
kezdeményezőit pedig levélben 
tájékoztattam.
A veszélyhelyzetet követően a 
képviselő-testület gondoskodni 
fog a HVB szükséges tagjainak 
és póttagjainak megválasztásáról. 
A HVB tagjai évek óta látták el 

feladatukat, minden esetben a 
jogszabályoknak megfelelő dön-
téseket hoztak. E döntések jel-
lemzően jogorvoslati kérelem 
nélkül emelkedtek jogerőre. Az 
elmúlt évi választások tekinteté-
ben egyetlen jogorvoslati kére-
lem érkezett, mely nem érintette a 
helyi választási bizottság munká-
ját, kizárólag számszaki kérdésre 
vonatkozott. 
A HVB-t - beleértve a tagokat és 
a póttagokat is - a Képviselő-tes-
tület választotta meg egyhangúan 
ellenszavazat nélkül 2019. évben, 
ezzel is elismerve a korábbi évek-
ben ellátott kimagasló választási 
bizottsági tevékenységet.  
A helyi népszavazással kapcso-
latban is helytelen információ 
látott napvilágot, ezért fontos ki-
emelni, hogy a helyi népszavazás 
elrendelése kétféle lehet, kötele-
ző, vagy mérlegelésen alapuló.
A helyi népszavazási eljárás kez-
deményezése nem jelenti azt, 
hogy népszavazás lesz az adott 
kezdeményezésből, mert csak bi-
zonyos esetekben kötelező a nép-
szavazás kitűzése.  
Kötelező a népszavazás kitűzé-
se abban a kérdésben, amelyben 
törvény vagy önkormányzati 
rendelet helyi népszavazás meg-
tartását írja elő, illetve ha azt az 
önkormányzat rendeletében meg-
határozott számú választópolgár 
kezdeményezte. 
(Tatán a választópolgárok 20 %-a 

ez a határ. A 2019. évi önkormány-
zati választás szerinti választó-
polgárok száma 2019.10.12-án 
18.848 fő, melynek 20 %-a 3.770 
fő).
Mérlegelésen alapuló, vagyis 
nem kötelező a népszavazás ki-
tűzése, ha a képviselő-testület 
tagjainak legalább egynegyede, 
vagy ha a képviselő-testület bi-
zottsága kezdeményezte.
Jelen esetben a képviselők egy-
negyede nyújtotta be a népszava-
zás kitűzése iránti kérelmet. Ez a 
kezdeményezés a mérlegelésen 
alapuló népszavazási esetek közé 
tartozik.
 A helyi népszavazási eljárás so-
rán az alábbiak szerint kell eljár-
ni:
- először a HVB dönt a kérdések 
hitelesítéséről (azaz megfelel-
nek-e a törvénynek formailag és 
tartalmilag), 
- ezt követően a HVB értesíti a hi-
telesítés tárgyában hozott dönté-
séről (mely lehet helyt adó és el-
utasító is) a polgármestert, aki ezt 
a képviselő-testület elé terjeszti, 
- a képviselő-testület az ülésén 
mérlegeli a helyi népszavazás 
elrendelését, ennek keretében a 
képviselő-testület dönthet úgy, 
hogy nem rendeli el a népszava-
zást, vagy dönthet a népszavazás 
elrendeléséről, mindkét döntés 
esetén van helye jogorvoslatnak,
- a népszavazás lebonyolítására 
csak akkor kerülhet sor, ha a kép-

viselő-testület elrendelte a helyi 
népszavazás megtartását,
- ha a képviselő-testület elrendeli 
a népszavazást, kizárólag akkor 
kerülhet sor a népszavazási eljá-
rás lebonyolítására, beleértve a 
HVB általi kitűzést és a határna-
pok meghatározását, a szavazást 
és az eredmény megállapítását.  
A tatai helyi népszavazási kezde-
ményezéshez hasonló a sorsa a 
Tatai Közös Önkormányzati Hi-
vatalhoz tartozó Dunaszentmik-
lós községben korábban kitűzött 
időközi önkormányzati képviselő 
választásnak, melyre két képvise-
lő lemondása miatt került volna 
sor, de a választás a hivatkozott 
jogszabály miatt ugyancsak el-
marad. Az új időközi választást a 
veszélyhelyzet megszűnését kö-
vető tizenöt napon belül ki kell 
tűzni. 
A veszélyhelyzet megszűnését 
követően a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően a  helyi 
népszavazási eljárás folytatódik.
Helyi Választási Iroda vezetője-
ként ezúton is megköszönöm a 
Helyi Választási Bizottság tag-
jainak a város érdekében, több 
választási cikluson keresztül vég-
zett áldozatos, törvényes, lelkiis-
meretes, pártatlan és magas szak-
mai színvonalú munkáját.
Tata, 2020. május 11.   
 Dr. Kórósi Emőke 

jegyző
választási iroda vezető

Megkezdődött a Komáromi utca 
felújítása, melyről Michl József 
polgármester, Purgel Zoltán al-
polgármester és Kovács Attila, 
a körzet önkormányzati képvi-
selője tartott sajtótájékoztatót 
május 11-én.

Az útburkolat a Május 1. úttól a 
Naszályi, Mocsai úti elágazásig 
újul meg 5 ezer négyzetméte-
ren a KEM Állami Közútkezelő 
Kht. beruházásában, állami tá-
mogatásból. Emellett 350 négy-
zetméter járdát is felújítanak. Az 

Új úti kereszteződés-
ben lámpás kereszte-
ződés épül, minden 
ágon gyalogátkelő-
hellyel, melyek aka-
dálymentesí tet tek 
lesznek, a helyszínen 
vakvezető térburko-
lat kerül beépítés-
re. Michl József el-
mondta: - A felújítás 
a kereszteződésben 
nagyon biztonságos-
sá és gyorsabbá teszi 
majd mind a gyalo-
gosok, mind pedig az 
autósok közlekedé-
sét. A cél az, hogy a 

Komáromi utca teljes hosszában 
megújuljon, ez most a Naszályi, 
Mocsai úti elágazásig történik 
meg. A városvezető kiemelte: 
- az állami beruházásért nagy 
köszönet jár Bencsik János or-

szággyűlési képviselőnek és Ba-
rabás Zsoltnak, a Közútkezelő 
megyei vezetőjének.
A felújítási munkákkal kapcso-
latban Purgel Zoltán alpolgár-
mester tájékoztatott arról, hogy 
a Május 1. út és a Kismosó pa-
tak áteresz között közel 500 
méter vízelvezetős „K” szegély 
és 600 méteren kiemelt szegély 
épül 8 darab csapadékvíz elnye-
lővel. Újjáépül a Kismosó patak 
áteresze is, így a nagyobb eső-
zéseknél a víz könnyebben el-
folyik majd. Az önkormányzat a 
csomópontban a jelzőlámpákhoz 
kapcsolódó közvilágítás felújítá-
sát, 22 darab LED-es lámpatest 
felszerelését, illetve a csapadék-
víz-elvezetés esetleg szükséges 
kiigazítását végezteti el. 
A munka során teljes egészében 
megtörténik a Komáromi utcai 
közvilágítás korszerűsítése. A 

József Attila - Új út keresztező-
dés, a megnövekedett fényerő 
miatt ezáltal még biztonságo-
sabbá válik.
Kovács Attila, a körzet önkor-
mányzati képviselője a sajtó-
tájékoztatón elmondta, nagyon 
örül a felújításnak, melyet a 
környéken élők is vártak már. 
A képviselő köszönetet mondott 
mindenkinek, aki részese a be-
ruházás elindításának és a kivi-
telezésnek, valamint arra kérte a 
tataiakat, legyenek türelemmel 
a munkával járó kényelmetlen-
ségek kapcsán, és a helyszínen 
a szokásosnál is óvatosabban 
közlekedjenek a következő idő-
szakban, akár gyalogosan, akár 
autóval járnak a csomópontban 
és környékén.
A járványhelyzet elmúltával a 
beruházásról részletes tájékoz-
tatót tartanak majd.         - áá -

Megkezdődött a Komáromi utca felújítása

>>> 

Mindemellett teljes tévedés a 
cikk „és kiírta volna a népsza-
vazást,” szövegrésze, mert nem 
a HVB írja ki a népszavazást. A 
HVB értesíti a kérdés hitelesíté-
séről szóló jogerős döntéséről a 
polgármestert, akit tájékoztatja 
a képviselő-testületet. A jogerő-
sen hitelesített kérdés esetében a 
képviselő-testület rendelheti el a 
népszavazást.
Valótlanul állítottuk továbbá, 
hogy 
2. „A HVB tagjain kívül lemon-

dott Tata jegyzője, Kórosi Emőke 
is, aki 2011 júniusa óta töltötte 
be ezt a pozíciót. Amikor Kórosi-
nál a lemondása okairól érdek-
lődtünk, nem kívánt nyilatkozni, 
de a figyelmünkbe ajánlotta a le-
mondását bejelentő közleményt”
Ezzel szemben a valóság az, 
hogy a jegyzői jogviszony meg-
szüntetésére vonatkozóan kérdés 
nem hangzott el. 
Az Index újságírójának telefo-
nos kérdése kizárólag a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak 
lemondására irányult.

Valótlanul szerepel továbbá a 
cikkben a jegyzői jogviszony 
megszüntetésének jogcíme is. A 
cikkben az szerepel, hogy „le-
mondott a jegyző”. A valóság 
ezzel szemben az, hogy a jegyző 
közszolgálati jogviszonya nem 
egyoldalú jognyilatkozattal, ha-
nem közös megegyezéssel szűnik 
meg.
Valótlanul tartalmazza a cikk, 
hogy dr. Kórósi Emőke az újság-
író figyelmébe ajánlotta volna 
„a lemondását bejelentő közle-
ményt”.

Ezzel szemben a valóság az, 
hogy a Helyi Választási Bizott-
ság tagjaira vonatkozóan és a 
népszavazást illetően tájékoztat-
ta az újságírót arról, hogy min-
den ezzel kapcsolatos informáci-
ót megtalál Tata város honlapján 
a „választások” menüpont alatt.
Valótlanul állítottuk, hogy 
3. „A HVB-tagok és a jegyző hir-
telen távozásának időzítése miatt 
több tataiban felmerült, hogy a 
döntéseknek köze lehet az Ava-
lon szállodaberuházásához vagy 
ahhoz, hogy a városban most 

kizárólag a polgármester szava 
dönt”
Valótlanul tartalmazza az újság-
cikk azt is, hogy a jegyző hirtelen 
távozik, ugyanis a valóság az, 
hogy 2020. augusztus 16. napján 
szűnik meg a közszolgálati jog-
viszonya közös megegyezéssel és 
erről a tényről 2020.április 17-
én tájékoztatta Tata város lakos-
ságát, tehát hirtelen távozásról 
szó sincs.”
Tata, 2020. május 13.  
Tisztelettel:           
    dr. Kórósi Emőke

Tájékoztatás helyi népszavazási kezdeményezésről
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Az ujjaimon számolgatom, im-
már hányadik alkalommal szer-
veznék meg Magyarországon – s 
így a mi részvételünkkel is Tata 
testvérvárosunkban – a Nemzeti 
Összetartozás Napját, az 1920-as 
trianoni békeszerződés aláírásá-
nak évfordulójára emlékező, júni-
us 4-ére eső nemzeti emléknapot. 
2010. május 31-én iktatta tör-
vénybe az Országgyűlés. Már 
akkor voltak ellenzői, ellensza-
vazói, akik azzal érveltek ellene, 
hogy „rontja Magyarország jó 
szomszédi kapcsolatait és nem 
szolgálja a határon túli magya-
rok érdekeit”. Hogy mi szolgál-
ja a mi érdekeinket, arról lehet 
és kell is vitatkozni, de az bi-
zonyos, hogy a trianoni trauma 
elhallgatása, szőnyeg alá sep-
rése nem. Ezt már kipróbálták 
a kommunisták, akik mintegy 
félévszázados regnálásuk alatt 
tudomást sem vettek rólunk. A 
mi érdekünkben tették volna? Az 
ő szellemi örököseik ma sem ta-
lálják fontosnak beszélni róla, s 
még kevésbé tenni azért, hogy 
gyógyuljanak bennünk a sebek. 
A számolással tízig jutok, ennyi 
volt, s úgy tűnik, egyelőre ennyi is 
marad, az ez évi közös tatai meg-
emlékezésnek koronás akadálya 
lett. Pontosabban koronavírusos.
Apropó korona! Egy francia ko-
ronás fő, a napkirálynak mondott 
XIV. Lajos 1682-től a királyi 
udvart és a kormányt a nem hi-
vatalos fővárosba, Versailles-ba 
költöztette, ahonnan ténylegesen 
a kormányzati ügyeket irányítot-
ták. De a napkirály innen is to-
vább menekült a maga teremtette 
pompa és felhajtás, no meg a ki-

rályi udvart betöltő intrikák elől: 
a versailles-i palotából a nagyobb 
csendet, több nyugalmat ígérő 
Nagy-Trianon palotába. Később 
építtetett egy Kis-Trianon palo-
tát is. Ez utóbbit szeretője szá-
mára, ahová tovább menekülhe-
tett még nagyobb nyugalomba. 
A franciának nagyjából ezt je-
lenti Trianon. Lehet, hogy mellét 
büszkén kidülleszti, 
vagy megértő cin-
kossággal elmo-
solyodik, ha róla 
hall. Nekünk nem 
a büszkeségtől, ha-
nem a fájdalomtól 
feszít a mellünk, és mosolyogni 
sem tudunk ilyenkor, mert nem 
pásztorórákkal szépített csen-
des menedéket jelent, hanem 
államiságunkban szemérmetlen 
kifosztást, megcsonkítást, em-
berségünkben kíméletlen meg-
alázást. A falhoz feszítettek az 
úgy nevezett Főhatalmak (Észa-
kamerikai Egyesült Államok, 
Brit Birodalom, Franciaország, 
Olaszország és Japán), hogy a 
Társult Főhatalmaknak nevezett 
kicsik (Belgium, Kína, Kuba, 
Görögország, Nikaragua, Pana-
ma, Lengyelország, Portugália, 
Románia, Szerb-Horvát-Szlovén 
Állam Cseh-Szlovákország) ki-
éhezett hiénákként annyit harap-
janak ki belőlünk, amennyihez 
hozzáfértek (a korabeli megne-
vezéseket használtam). Ha az 
ember veszi a fáradságot és el-
olvassa a békeszerződésnek csú-
folt diktátumot, döbbenettel ér-
tesül elképesztő mohóságukról, 
s arról, hogy még a távoli Kína 
és Sziám is kapott egy-egy mor-

zsányit az ingyen-lakomából. 
Benyújtották a számlát, amely-
lyel a háború minden terhét 
megpróbálták átruházni és csak 
picinységünk, a teljes számla 
kiegyenlítésére való alkalmat-
lanságunk fékezte valamelyest a 
könnyen elfutó ceruzát, amikor 
a tartozásunk összegét rákanya-
rította. Mintha nekünk kellett 

volna megfizetnünk több év-
százados történelmi bűnökért: a 
dél-amerikai és észak-amerikai 
indián-irtásokért, Afrika, Ázsia, 
Latin-Amerika kirablásáért, a 
belga-kongói népirtásért, ahol 
a lakosság mintegy felét ölték 
meg az európai gyarmatosítóik. 
Az elkövetők ültek törvényt 
fölöttünk. Igazságosságról, jó-
vátételről beszéltek. Azóta sem 
fogták be a szájukat. Ma demok-
ráciát mondanak, de az sem több, 
mint a már megtapasztalt igazsá-
gosságuk. Amikor ma az újkori 
népvándorlás terheit próbálják 
arányosan szétszórni az unió 
társult tagjai között, már nem 
emlékeznek az egykori gyarma-
tosítók, hogy tulajdonképpen ők 
az okozói mindennek, ami a mai 
felbolydult világban történik, 
hogy minden teher őket illetné, 
hiszen a gyarmatosítás során 
az említett térségek kifosztásá-
ból származó javakat nem osz-
tották meg senkivel korábban. 
Javakat nem, de terheket igen. 

Keresem az okot, hogy miért 
osztották ránk a bűnbak sze-
repét, és nem találok mást, 
mint azt, hogy megtehették. 
Itt éltünk Európa közepén. 
Mi voltunk a küszöb a ke-
resztény Európa védelmében. 
Az iszlámtól védtük Euró-
pát. Egy ideig sikerrel. Aztán 
már nem bírtunk a túlerővel.

 A török hódoltság-
gal gyengültünk 
meg, s erre jött egy 
másfél évszázados 
osztrák, majd újabb 
f é l é v s z á z a d o s 
szovjet szolgaság. 

Ha összeszámolom, ez három-
százötven év. Nehéz ezt kihe-
verni. Szétszaggattattunk. De 
még vagyunk. Ha a közvetlen 
környezetemre – Székelyföldre 
– tekintek, számomra természe-
tes, de ha távolabbra pillantok, 
meglepő, hogy a szétdarabolt 
részeken még mindig vagyunk. 
Megannyi példát láttam a hely-
zethez való alkalmazkodásra, 
a környezethez való idomulás-
ra. És akár az önfeladásra is. A 
legelszomorítóbb, amikor valaki 
idegen hámot vesz magára, és 
ostorcsattogtatás nélkül, a pa-
rancsszóra lelkesen húz. „A fű 
lehajlik, és fölötte átsuhan a ka-
sza” – mondják az életbölcses-
séget, csakhogy ahhoz utána fel 
is kell egyenesedni. A példát a 
megmaradásra mégsem ez adja, 
hanem a széllel való szemben-
állás. Bárhonnan fúj, hajlítani 
akar minket. A kasza is azt vág-
ja könnyen, ami előtte hajlik, és 
nem fordul vele szembe. Sokan 
egyetlen életükre hivatkozva 

idegen földön keresnek boldo-
gulást. A jobb sorsért vállalják 
akár az önfeladást is. Gyerme-
kük unokát már egy másik nem-
zetnek szül, s a nagyszülő töri 
az idegen nyelvet, ha beszélni 
akar vele. Magáról is alig tud 
bármit mondani neki, de apjáról, 
nagyapjáról, dédapjáról, arról, 
hogy honnan vétetett, semmit 
alapvetőt, fontosat át nem adhat. 
Manapság Európa-szerte sza-
badságról beszélnek. De ki ne 
érezné, hogy most is fúj a szél. 
Csak megnyálazott ujjunkat 
nyújtsuk fel, máris érezzük, hogy 
honnan fúj a szél, hogy merre 
akar hajlítani, s hogy merről jön 
a kasza. Mert jön a kasza ismét. 
Hányan vannak, akik dolmányos, 
pitykés ünnepségnek nevezik ezt 
a mait. Azt mondják, „magyar-
kodunk”. Különös hangsúllyal 
ejtik ki, mintha nem csupán il-
letlenség, de főbenjáró bűn len-
ne: ha magyarságodról beszélsz, 
meg kellene hasadjon alattad a 
föld, s neked el kellene süllyed-
ned abban a tátongó űrben. Tria-
non szellemét érzem én ebben is. 
Nem mások ellen, de magadért, 
bizony, időről időre meg kell 
vallanod, hogy ki vagy. Erre ad 
jó alkalmat ez az ünnep. Akkor 
is, ha az idén csak gondolat-
ban lehetünk ott, úgy fogunk 
kezet, úgy tekintünk egymás-
ra, és rakjuk elemeiből össze 
Smidt Róbert szőgyéni fafaragó 
szobrát, valójában a szétszakí-
tott nemzetet illesztjük egybe. 
Legalábbis a saját lelkünkben. 
S mint tudjuk, azon múlik min-
den, hogy mi van a lelkünkben. 

Molnos Ferenc

Szétszaggattatás és nemzeti összetartozás

 Trianon 100

Tata Város Önkormányzata a 
veszélyhelyzet kihirdetése óta 
különösen nagy figyelmet for-
dít a Tatai Kistérségi Többcélú 
Társulás fenntartásában műkö-
dő Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthonára, mert az intézmény-
ben lakó idős, többségében 
ápolásra szoruló ellátottak a 
koronavírus által leginkább 
veszélyeztetettek körébe tar-
toznak.
A Tatai Kistérségi Időskorúak 
Otthona a Fényes fasor 2. szám 
alatti székhelyén 97 fő, a Kocsi 
utca 11. szám alatti telephelyén 
pedig 59 fő bentlakásos ellá-
tásáról gondoskodik. Az ön-
kormányzat az országos köz-
egészségügyi helyzetre való 
tekintettel, egészségbiztonsági 
okokból és az intézményben 
gondozottak fokozott védelme 
érdekében 2020. március 9-én 
kérte az intézmény vezetőjét, 
hogy haladéktalanul rendeljen 
el látogatási tilalmat és gon-
doskodjon annak szigorú be-
tartatásáról.
Az országos tisztifőorvos a 
koronavírus idősotthoni ter-
jedésének megakadályozása 
érdekében ápolásszakmai ha-
tósági ellenőrzést rendelt el va-
lamennyi bentlakásos szociális 

intézményben. A Tatai Kistér-
ségi Időskorúak Otthonában 
a székhelyen és a telephelyen 
is 2020. április 17-én zajlott le 
az ellenőrzés, melyen a ható-
ságok részéről a járási vezető 
ápoló, valamint a tatabányai 
járási hivatal népegészségügyi 
osztályának szociális és gyer-
mekvédelmi szakügyintézője 
vett részt, az intézményt pedig 
az igazgató képviselte.
A hatóság megállapította, hogy 
az intézmény vezetése a korlá-
tozó intézkedések óta megtette 
a szükséges óvintézkedéseket, 
az eljárásrendnek megfelelően 
megtörtént a dolgozók oktatása 
és tájékoztatása, rendelkezésre 
állnak a védőeszközök (maszk, 
vizsgálókesztyű, köpeny, vé-
dőszemüveg), a fertőtlenítő 
takarítás és mosogatás feltétlei 
mindenhol adottak, a kialakí-
tott izolációs részleg megfelel 
a szakmai elvárásoknak és biz-
tosított a gondozottak orvosi 
ellátása az érvényes szerződés-
sel és helyettessel rendelkező 
háziorvos révén. Az ellenőrzés 
időpontjában sem gyanús, sem 
fertőzött ellátott nem volt az 
intézményben.
Tata Város Önkormányzata a 
veszélyhelyzet kihirdetése óta 

kiemelten támogatja a városi, 
illetve a kistérségi fenntar-
tásban működő intézmények 
munkáját, valamint a tatai há-
ziorvosokat és fogorvosokat. 
Ennek jegyében március és áp-
rilis hónapban 5000 sebészeti 
maszkot, 1000 mosható textil 
maszkot, 250 liter kéz- és fe-
lületi fertőtlenítőszert vásárolt 
és osztott szét a védekezés első 
vonalában szolgálatot telje-
sítők között, emellett minden 
praxisnak 250 ezer forint, a 
mentőállomásnak pedig 1 mil-
lió forint rendkívüli támogatást 
nyújtott védőeszközök beszer-
zésére.
Az Időskorúak Otthonát az 
elmúlt időszakban 4 érintés 
nélküli hőmérővel, 640 sebé-
szeti maszkkal, 50 mosható 
textil maszkkal, 5 liter ipari 
fertőtlenítő és tisztítószerrel, 
több mint 30 Domestossal és 
Dymosept Hygiene +99 fer-
tőtlenítőszerrel, valamint 465 
kilogramm friss gyümölccsel 
(alma, banán, körte, narancs) 
segítette az Önkormányzat. A 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 4300 sebészeti 
maszkot és 210 gumikesztyűt 
biztosított eddig az intézmény-
nek.

Az emberek együttérző ösz-
szefogásának eredménye-
ként mindezek mellett ren-
geteg adomány érkezik az 
intézményhez magánszemé-
lyektől, közösségektől, illetve 
gazdasági szervezetektől is. 
Új hűtőszekrényt, mosógépet 
kaptak, műanyag kaput az izo-
lációs zsiliphez, cukrászati ter-
mékeket, egyéb édességeket, 
C-vitamint, dobozos teát és vé-
dőfelszereléseket (sebészeti és 
FFP2-es minősítésű maszko-
kat, gumikesztyűt, fertőtlení-
tőszereket, hypót, papírtörlőt) 
küldtek az adományozók.
Az önkormányzat a segítség-
nyújtáson túl is fokozott figyel-
met fordít az intézmény műkö-
désére és napi adatszolgáltatást 
kér az az intézmény igazgató-
jától. E jelentések alapján tá-
jékozódik egyebek között az 
intézményi ellátottak és dol-
gozók járványügyi egészségi 
állapotáról (lázas, vagy elkü-
lönített lakók száma, kezelésre 
szállított, onnan visszaérkező 
lakók száma, dolgozói testhő-
mérséklet mérés megtörténése, 
lázas, fertőzésgyanús, vagy 
fertőzött, illetve karanténban 
lévő dolgozók száma), szük-
séges védőeszközök rendelke-

zésre állásáról, igényléséről, a 
rendkívüli eseményekről, vala-
mint az adományokról.
A koronavírus-járvány idő-
sotthoni terjedésének lassítá-
sára, megfékezésére az Ope-
ratív Törzs döntése alapján a 
népegészségügyi szakembe-
rek országosan felmérték az 
idősotthonok körében a ko-
ronavírus elleni fertőtlenítés 
szükségszerűségét. A megelő-
ző, mentesítő munkát a hon-
védség alakulatai végezték el 
országszerte, Tatán április 20-
án került erre sor. Valameny-
nyi folyosót, közöshasználatú 
helyiséget, vizesblokkot és a 
nővérek által használt helyisé-
geket fertőtlenítették a székhe-
lyen és a telephelyen is. 
Bízunk benne, hogy az Idősek 
Otthona fertőzésmentessége a 
jövőben is megmarad és a la-
kók, valamint a dolgozók fe-
lelősségteljes hozzáállásával, 
a meghozott intézkedésekkel, 
illetve a védőfelszerelések és 
egyéb eszközök folyamatos 
biztosításával a veszélyhely-
zeti időszak teljes időszakában 
sikerül megvédeni az intéz-
ményben ellátottak egészségét 
a számukra különösen kocká-
zatos vírustól.

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának működése a veszélyhelyzet idején
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Bár a járványhelyzet mindenkit óvatosságra int, és megvál-
toztatta a mindennapjainkat, nem feledkezünk meg azokról a 
szépkorú tataiakról, akik ebben az időszakban töltik be a 90. 
életévüket. 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Csörgő 
Györgynét Michl József polgármester május 4-én a Kistérségi 
Idősek Otthonánál. A hagyományos köszöntés, az emlékeket 
felidéző beszélgetés a járványhelyzet miatt elmaradt, így Irma 
néni az otthon udvarára vezető kapunál, a megfelelő óvin-
tézkedések mellett, segítséggel vehette át ajándékait. Csörgő 
Györgyné 5 hónapja az idősotthon lakója, 40 évig volt szakács 
és nagyon sokat dolgozott emellett szőlőkben is. Két lánya, 
három unokája és három dédunokája van. 

Ugyancsak 90. születésnapja alkalmából köszöntötte má-
jus 6-án az agostyáni Horváth Mihályt Michl József, aki 
a járványhelyzet miatt ugyan nem a megszokott módon, 
de a kellő távolság betartásával adta át jókívánságait. 
Misi bácsi 1954-ben nősült meg Lajoskomáromban és 
feleségével még abban az évben Agostyánba költöztek. 
Egész életében sokat dolgozott, s a mai napig aktív: fát 
vág, kertészkedik, szerinte az örök mozgás a hosszú élet 
titka. Mindennapjaiban 5 unokája és 4 dédunokája is sok 
örömet okoz, a családja gyakran látogatja őket.

80. születésnapja alkalmából köszöntötte városunk nevé-
ben Michl József polgármester Besenyei Lászlót május 
7-én Tatán. Hagyományosan a 90., 95. és 100. születésna-
pokon köszöntjük személyesen az ünnepelteket, Laci bá-
csi azért kivétel, mert hosszú ideig, 1967 és 2012 között a 
Polgármesteri Hivatalban dolgozott. Munkáját belső kar-
bantartóként kezdte, majd az épület fűtéséért felelt. Igazi 
ezermester volt a hivatalban, aki elmondása szerint a fülbe-
valótól a cipősarokig mindent meg tudott javítania a kollé-
gák kérésére. Ez ma sincs másként, hiszen otthon a kertben 
és a háztartásban is egész nap aktívan tevékenykedik. 

Boldog születésnapot!

Jelenleg a tatai telephelyen működő 
fekvőbeteg osztályok: 
Tatabányáról költözött a tatai telephelyre: 
- Onkológiai osztály 15 ággyal 
- Hematológiai osztály 12 ággyal 
- Ápolási osztály 12 ággyal 
- Krónikus belgyógyászat 33 ággyal 
Eddig is a tatai telephelyen működött, jelenleg csökken-
tett ágyszámmal működik tovább a 
- Mozgásszervi Rehabilitációs osztály 15 ággyal 
- Kardiológiai Rehabilitációs osztály 17 ággyal 
Tatai telephelyen működő szakrendelések: Hősök tere 2. 
Onkológiai nappali klinika és szakrendelés: 
Hétfőtől- péntekig 7.15 óráig 
(487-155/ 132, 104 mellék) 
- Urológiai szakrendelés: 
Hétfőtől péntekig minden nap 07-13 óráig 
Hétfő, kedd, csütörtök - Dr. Auth Éva 
Szerda, péntek- Dr. Csiki Csaba 
- Nőgyógyászati szakrendelő: 
487-155/143-as mellék - 
Rendelési idő: Hétfő-Péntek 08.00-12.00 
- Terhestanácsadás: 487-155/113-as mellék 
Rendelési idő: Hétfő-Péntek 08.00-12.00 
Szemészeti szakrendelés: 
Hétköznap 8-16 óráig, 
Tatabányán telefonos ügyelet elérhető az 515-488/296-os 

ill. 166-os melléken mindennap 8-18-ig, ezután sürgős eset-
ben a 06-30-7106376-os telefonszámon kérhet segítséget. 
Gasztroenterológiai szakrendelés: 
személyesen szerdán 14-16 óra, 
Dr. Sánta Tamás csak telefonon érhető el: hétfő 8-14 óra 
között az 515-411 (telefonos konzultáció, receptírás) 
Csak 2020.05.12-én 8-12 óra között és csak telefonon érhe-
tő el az 515-411 (telefonos konzultáció, receptírás) 
A fenti szakrendeléseken a tatabányai negatív Covid teszt-
tel rendelkező orvosok is segítik a betegek ellátását. 
Reumatológia: 
Csak telefonon, receptírás, hétfőtől-péntekig 
8-11 óra között 20-933-4510 
Belgyógyászati szakrendelés: 
hétfő, kedd, szerda 8-14 óráig és csütörtök-péntek 
8-12 óráig 
Sebészeti szakrendelés minden nap 8-14 óráig 
Fül orr gégegyógyászati szakrendelés: 
csütörtök-péntek 9-14 óráig 
Bőrgyógyászati szakrendelés: 
hétfő 10-14 óráig 
kedd, szerda, csütörtök, péntek 8-13 óráig 
Neurológiai szakrendelés: 
minden nap 8-13 óráig ( Dr. Kövesdi Mária ) 
Tüdőgondozó: 
hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8-14:30 óráig 
Röntgen: minden nap 7-13:30 óráig 

UH: minden nap 7-13:30-ig csak időponttal rendelkező 
beteget fogadnak- időpont kérés a 487-155 /206. melléken 
kérhető 
Pszichiátriai szakrendelő: 
Dr. Szabó Éva, telefonos bejelentkezés 34-586-729 Pszi-
chológusaink online működnek. 
Tata, Fürdő utca 21. Laboratórium: 
minden nap 7-10 óráig (amennyiben a beteg email elérhe-
tőséget ad meg, kórházunk elektronikusan elküldi a leletet) 
Tata, Almási út 8. sz. alatt működik: 
Ortopédiai szakrendelés: a Covid járvány idején csak sür-
gős esetben, szerdai napokon telefonos bejelentkezés alap-
ján: 586-729 - Dr. Bárdos Tamás 
Gyógytorna, fizióterpáia: online Video Chat formában 
működik, személyes megjelenés csak akkor, ha manuálisan 
is kell kezelni. Időpont kérés: Telefonszám: 481-671 
Nem működő szakrendelések: Idegsebészeti szakrende-
lés, Csecsemő és gyermekgyógyászati szakrendelés, Gyer-
mek nőgyógyászat, 
A beutaló köteles rendelésekre továbbra is kell beutaló, be-
utaló a háziorvostól kérhető. A szakrendeléseken az akut, 
sürgős eseteket látják el. Kontrollos betegek recept felírása 
EESZT-n keresztül történik. 
A tatai betegfelvételi iroda minden nap 7-15 óráig működik, 
ahol felvilágosítást lehet kérni az alábbi közvetlen telefon-
számokon: 586-724 vagy az 586-725. Központi telefon-
szám: 586-722, és a 487-155 

Mint ahogyan arról már korábban beszá-
moltunk, megváltozott az ellátási rend a 
tatabányai Szent Borbála Kórházban. Akik 
jelenleg fekvőbeteg ellátásban részesülnek 
Tatabányán, gyógyulásukig ott is maradnak, 
csak negatív COVID teszttel engedik őket 
haza, vagy másik intézménybe, ha további 
(utó)kezelésre van szükségük. Új betegeket 
nem fogad a Szent Borbála Kórház. A men-

tők és a háziorvosok már az új rend szerint 
szállítják, illetve utalják a betegeket.
A jelenlegi járványügyi helyzetben három 
helyszínen működnek egészségügyi szak-
rendelések Tatán. Tatabányáról négy osztály 
költözött a tatai telephelyre, az onkológia, 
a hematológia, az ápolás, valamint a króni-
kus belgyógyászat. A betegek ellátásáról Dr. 
Lőke János, a Szent Borbála Kórház főigaz-

gatója nyilatkozott a Tatai Televíziónak.
Dr. Lőke János elmondta: - az országban 
több helyre is áthelyeztek ellátást, az egyik 
ilyen helyszín Tata. Fontos, hogy bárkinek, 
aki egészségügyi ellátást szeretne igénybe 
venni, mindenekelőtt telefonon kell jelent-
keznie, és csak így kaphat időpontot. Az 
érkező betegeket először ellenőrzik, kikér-
dezik és megmérik a lázukat is. A beutaló 

köteles rendelésekre továbbra is kell beuta-
ló, beutaló a háziorvostól kérhető. A szak-
rendeléseken az akut, sürgős eseteket látják 
el. Ha valaki kifejezetten a koronavírus mi-
att kér ellátást, az a háziorvosát hívja tele-
fonon.
Tatán a betegfelvételi irodát két telefonszá-
mon érhetik el munkanapokon 7 és 15 óra 
között: 34/586-724, és 34/586-725.

Tájékoztatás a tatai egészségügyi ellátásról 

TATA - Környei ú. temető
Szabó Ferencné 
Kis Gyula
Kovács Andrásné
Hamrák István
Baranyai Géza

TATA - Almási ú. temető
Lengyel István
Lengyel Istvánné
Waltz Vendelné

BOKOD
Szöllősi Csaba

OROSZLÁNY
Ferkó Pálné  
Dósa Sándor  
Mátis Zoltán 
Somoskői László
Hamar Julianna  
Kiss Antalné
Steinmetz István
Kovács Illés
ÁCS
Miklós Ferenc
NYERGESÚJFALU
Székely Ferencné

Ordó Bernadett 
Reményi Józsefné
Komeiner Mihályné

TARDOS  
Hugyik VEndelné
D A D
Tőzsér Andor
K O C S
Szücs Tamás
M O C S A
Balla Kálmán
BÉKE PORAIKRA!

 Komárom-Esztergom Megyei Temetkezési Kft.
             2890 Tata, Bacsó Béla út 47.  Tel.: 34/382-055
                      2020. áprilisban elhunytak

A Madarak és Fák Napja alkalmá-
ból a hagyományoktól eltérően ren-
dezett a Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár Gyermekkönyvtára sza-
valóversenyt. Mivel a koronavírus 
miatt valamennyi program az online 
térbe kényszerült, a versenyt is oda 
kellett helyeznie a könyvtárnak. 
Madarak és Fák, szavalj online! 
címmel bagolyról szóló szavalato-
kat vártunk az ovis és iskolás gyer-
mekektől. Az év madara az erdei 
fülesbagoly, sokak kedvence, ezért 
gondoltuk, hogy szívesen tanul-
nak a résztvevők baglyos verseket. 
Előadásmódjukban kreativitásuk is 
megmutatkozott, hiszen a főszerep-
lő állat társuk volt a versmondásban, 
hol bábfigura, hol kép formájában 
díszletként láthattuk a videókban. 
Dicséret illeti a szülőket is, akik a 
kamera túlsó oldalán foglaltak he-
lyet, hogy segítették a gyermekeiket 
a verstanulásban, és rögzítették majd 
elküldték nekünk a szavalatokat.

A legnépszerűbb versek közé tarto-
zott Aranyosi Ervin Bagoly mondja 
egérnek, és Lecsek Ilona Bagolylak 
című költeménye. Tata több általá-
nos iskolájából érkeztek szavalatok, 
a díjazást kibővítettük, ezúttal az 
ovis kategóriában is indultak gyer-
mekek. Annyira ügyesen szavaltak 
a legkisebbek, hogy náluk holtver-
senyben két első helyezett lett. A 
zsűritagok Sinkó Ildikó könyvtá-
runk igazgatója, Mennerné Papp 
Márta óvodapedagógus és gyer-
mekkönyvtáros, valamint Szakács 
Zsuzsa televíziós műsorvezető nem 
voltak könnyű helyzetben az alsó 
tagozatosok közötti helyosztónál. 
Végül úgy alakult, hogy a 3-4. osz-
tályosoknál mindhárom helyezést 
harmadik osztályos diák nyerte el. A 
verseny eredményhirdetéséről szó-
ló videó összeállítást a Madarak és 
Fák Napján, május 10-én láthatták 
az érintettek a könyvtár facebook 
oldalán és honlapján. Gratulálunk, 

és köszönjük mind a 16 résztvevő 
fáradozását, verstanulását, a szülők-
nek, pedagógusoknak pedig a felké-
szítést!
A verseny eredménye:
Óvodás kategória:
I. helyezettek: Mátyás Flóra - H. Gábor 
Erzsébet: Bagolyvár
Pákolicz Lia Lujza - Lecsek Ilona: Ba-
golylak
1-2. osztályos kategória:
I. helyezett: Ferencz Martin (2. oszt.) - 
Angyal Gábor: A hazug bagoly
II. helyezett: Pákolicz Hanna (1. oszt.) 
- Lecsek Ilona: Bagolylak
III. helyezett: Molnár Anna (2. oszt.) - 
Aranyosi Ervin: Bagoly mondja 
egérnek
3-4. osztályos kategória:
I. helyezett: Boczonádi Anna (3. oszt.) 
- Aranyosi Ervin: Bagoly mondja eg-
érnek
II. helyezett: Dávid Réka (3. oszt.) – 
Benedek Elek: A bagoly
III. helyezett: Bihacker Márton (3. 
oszt.) – Aranyosi Ervin: A bagolyhoz 
jöttem

Bagoly mondja… - online szavaltak
Kedves tatai ismerőseim, jószándékú idegenek!

Ezúton szeretném megköszönni minden kedves segítőmnek, hogy áp-
rilis 8-án a Rossman és Spar üzletek körül bekövetkezett rosszullé-
tem során helyzetemre felfigyelve segítséget nyújtott, mentőt hívott, 
valamint ismerőseimet értesítette. A támogató segítség az életemet 
mentette meg. Külön köszönöm a Petőfi Sándor utca összetartó kö-
zösségének gondoskodását, szeretetét.

Hálás szívvel és köszönettel, 
Kozmáné Klipács Katalin

OLVASÓI LEVÉL
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„Az én Tatám”    Jelenjen meg az Ön fotója is lapunkban!

„Az én Tatám” címmel in-
dul új rovatunk, amelyben 
olvasóink szemével szeret-
nénk bemutatni Tata szép-
ségét és különlegességeit. 
A fotókat a tataivaroska-
pu.ujsag@gmail.com 
email-címre várjuk. 

Köszönjük a szép fotót 
Zöldvári Tamásnak!

Veres András győri megyéspüs-
pök a járványügyi korlátozások 
részleges feloldásával kapcso-
latban az alábbi intézkedéseket 
hozta 2020. május 4-én. A ren-
delkezések május 4-től további 
intézkedésig vannak érvényben:
– Templomaink nyitva tartanak, 
és immár nyilvános liturgiákat 
is végzünk, különös tekintettel 
a szentmisékre és a májusi ájta-
tosságokra vonatkozóan.
– Arra kérjük a kedves híveket, 
hogy az állami rendelkezések-
nek megfelelően a 65 éven fe-
lüliek, illetve a krónikus beteg-
ségben szenvedők ne látogassák 
a liturgikus eseményeket. 
Számukra továbbra is felmen-
tés van érvényben a vasárnapi 

szentmisén való részvétel köte-
lezettsége alól.
– A jelenlévők igyekezzenek 
betartani a másfél-kétméte-
res egymás közti távolságot. 
Ez alól természetesen kivételt 
képeznek az egy háztartásban 
élők.
– A 65 év feletti paptestvéreket 
szintén óvatosságra kérjük, ők 
is legyenek tekintettel a szociá-
lis távolságtartás szabályára.
– Továbbra is mellőzzük a szen-
teltvíz használatát.
– A templom takarítóit kérjük, 
hogy a kilincseket és a padokat 
naponta akár többször is fertőt-
lenítsék.
– Az áldoztatás előtt minden 
paptestvért arra kérünk, hogy 

végezzék el kezük fertőtleníté-
sét az előre odakészített fertőt-
lenítőszerrel. Továbbra is köte-
lező a kézbe történő áldoztatás.
– A perselyezés továbbra is a 
szentmise végén, a templom ki-
járatánál történjen.
– Házasságkötés és temetési 
szentmise értelemszerűen újra 
végezhető a fenti szabályok 
figyelembevételével. Kérjük, 
hogy a temetési szertartást ne a 
ravatalozó helyiségben, hanem 
kültéren végezzék.
– A személyes gyónások meg-
hallgatására ne a gyóntató-
székben, hanem a sekrestyében 
vagy esetleg használaton kívüli 
kápolnában kerüljön sor a szük-
séges távolság megtartásával.

– A beteglátogatásokat különös 
körültekintéssel és a szabályok 
maximális betartásával végez-
zük, vagyis a beteglátogatás 
előtt és után egyaránt fertőtle-
nítsék kezüket a paptestvérek, 
és viseljenek maszkot.
– Nagyobb létszámú plébániai 
rendezvények megtartása to-
vábbra is tilos.
Végezetül kérjük buzgón e hó-
nap kiemelten ünnepelt szent-
jét, a Boldogságos Szűz Máriát, 
hogy anyai közbenjárása által 
mielőbb elnyerjük Istentől a 
járványtól való megszabadulás 
ajándékát. Legyünk buzgók a 
május esti dicséretek megszer-
vezéében és megünneplésében!

Győri Egyházmegye

Miserend
Tatai Kapucinus templom
• Vasárnap: 7:30, 8:45, 18:00
• Hétfő: 18:00
• Kedd: 7:30
• Szerda: 18:00 (vesperás 17:30)
• Csütörtök: 7:30
• Péntek: 18:00
• Szombat: 7:30, 18:00
Agostyán
• Vasárnap 11:30
• Szerda: 16:00
Baj
• Vasárnap 10:00
• Csütörtök: 18:00
• Péntek: 7:00
Vértestolna
• Vasárnap: 11:30
• Kedd: 17:00

Rendelkezés a járványügyi korlátozások részleges feloldásáról

Kedves Testvérek!

Immár hét hete, hogy arra kellett 
kérnünk gyülekezeteinket, hogy 
a Covid-19 koronavírus-jár-
ványra tekintettel ne tartsanak 
nyilvános istentiszteleteket és 
egyéb alkalmakat. Köszönjük, 
hogy komolyan vettétek akkori 
útmutatásunkat és folyamatos 
tájékoztatásunkat. Annak is szív-
ből örülünk, és azért is köszö-
netet mondunk, hogy lelkipász-
toraink az elmúlt időszakban 
milyen odaadóan és innovatív 
módon keresték az ige hirdeté-
sének és a hívek lelkigondozá-
sának hatékony formáit. Megy-
győződésünk, hogy olyan tudás 
birtokába kerültünk, amellyel a 
járvány reménybeli elmúltával 
is élni tudunk majd, és ezáltal 
is mind több embert meg tudunk 
nyerni Isten országa ügyének.
Természetesen mindnyájan na-
gyon vágyódunk már a szemé-

lyes találkozásra és arra, hogy 
híveinkkel templomi közösség-
ben is együtt legyünk. Urunk-
nak kell hálát adnunk, hogy ő 
az ilyen próbás körülmények 
között is gondoskodik a leg-
fontosabbról, az igeszolgálat-
ról. Változatlanul érvényes az 
apostoli buzdítás: „hirdesd az 
igét, állj elő vele, akár alkal-
mas, akár alkalmatlan az idő” 
(2Tim 4,2). Most az alkalmatlan 
időkben kell ezt a szolgálatunkat 
betölteni, ám oly módon, hogy 
„az erőtlenek gyengeségeit hor-
dozzuk” (Róm 15,1). Hitünk lé-
nyegéhez tartozik felebarátaink 
egészségének óvása. Isten nem 
vakhitet ad nekünk, hanem azt 
a meggyőződést, hogy küldeté-
sünket felelősen kell betölteni. 
Ha egyházi gyakorlatunkból sok 
mindent csak bizonyos önkorlá-
tozással és fájdalmas lemondás-
sal tudunk is megélni, ezt mások 
élete védelmében vállalni kell. 

Az egészségügyi szakemberek 
szerint a veszély még korántsem 
múlt el, sőt a sok embert meg-
mozgató nyilvános alkalmak 
révén csak növekedhet. Ezért 
arra kérjük híveinket, hogy vál-
tozatlanul tekintsék érvényesnek 
március 14-i kérésünket arra 
vonatkozóan, hogy az evangéli-
kus gyülekezetekben ne tartsa-
nak templomi istentiszteleteket 
és egyéb, hétközi alkalmakat a 
gyülekezeti tagok fizikai jelenlé-
tével. Legyen egyértelmű: ezzel 
a fájdalmas lemondással élete-
ket menthetünk! A történéseket 
folyamatosan nyomon követjük, 
és amint a közösségi kapcsolat-
tartás biztonságosabbá válik, 
annak megfelelő útmutatást fo-
gunk adni.
A korábbihoz hasonlóan azt kér-
jük, hogy a konfirmációi alkal-
makat későbbi időre, jó eséllyel 
őszre halasszák, illetve kérjük a 
nyárra tervezett ifjúsági és gyer-

mektáborok lemondását is.
Továbbra is segítsük egymást! A 
lelkészek a nekik adott kegyelem 
mértéke szerint a híveket, egyik 
gyülekezet a másikat. Osszuk 
meg egymással a jó tapasztala-
tokat! Ne engedjük, hogy Isten 
igéje és a vigasztalás szava el-
némuljon gyülekezeteinkben és 
evangélikus intézményeinkben! 
Erősödjön bennünk a vágy az 
úrvacsorai közösségre, hogy 
amikor majd lehetővé válik, ak-
kor annál nagyobb örömmel él-
jünk a szentséggel! Tartsuk fenn 
azokat a digitális és hagyomá-
nyos formákat, amelyekkel meg 
tudjuk szólaltani az igét! Május 
10-től, Cantate vasárnapjától 
kezdve országos egyházi szer-
kesztésben további istentiszte-
leteket és hétközi alkalmakat 
sugárzunk különböző médiafe-
lületeken.
Kérünk mindenkit, hogy tovább-
ra is hordozza imádságban a 

betegeket, az orvosokat és az 
ápolókat! Ne feledkezzünk meg 
azokról, akik szociális otthonok-
ban vagy egyházunk diakóniai 
intézményeiben vannak ellátott-
ként vagy dolgozóként! Fára-
dozzunk annak érdekében, hogy 
a társadalmi olló ne nyíljon 
tovább, fokozva a különbséget 
gazdagok és szegények között! 
Imádkozzunk a felelős döntésho-
zókért és a jó rend fenntartóiért 
az országban és az egyes telepü-
léseken!
„Ne legyen meghasonlás a test-
ben, hanem kölcsönösen gon-
doskodjanak egymásról a tagok. 
És így ha szenved az egyik tag, 
vele együtt szenved valameny-
nyi…” (1Kor 12,25–26)
Erős vár a mi Istenünk!
Testvéri köszöntéssel:

Dr. Fabiny Tamás s. k., 
elnök-püspök

Kondor Péter s. k.,püspök
Szemerei János s. k., püspök

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségi Tanácsa lehetővé tette a vidéki 
református templomok megnyitását. 
Ennek nyomán Egyházközségünk Elnöksége úgy döntött, hogy legkésőbb május 24-én, 
vasárnap megtartjuk első nyílt alkalmunkat templomunkban. 
A további részletekről hirdetőtábláinkon és honlapunkon (www.reftata.hu) adunk majd 
tájékoztatást. 
Áldás, békesség! 

dr. Szabó Előd református lelkész

Tisztelt Emlékezők, kedves Érdeklődők! 

A Holocaust 76. évfordulójának méltó 
megemlékezésére hivatott tatai programunk a 
koronavírus járvány miatt az idei évben sajnos 

elmarad.
A Goldberger Alapítvány Kuratóriuma az esemény megszerve-
zése esetén a veszélyhelyzetre vonatkozó szabályok betartását 

nem tudja garantálni, ezért a rendezvényünkön évről-évre nagy 
számban (80 -100 -120 fő) megjelenő, többségében az idősebb 

korosztályba tartozó 
megemlékező egészségének megőrzése érdekében a 

rendezvényt nem tartja meg.
A Kuratórium a döntését a MAZSIHISZ megyei megbízottjával 

egyeztetve hozta meg.

Természetesen a temető - a halottasház kivételével - 
a szokásos nyitvatartási időben egyénileg látogatható.

Kerti Katalin kurátor

A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanács pásztorlevele

Istentiszteleti rend
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Magyarok az olimpiákon
Magyarország a sportban el-
ért kiváló eredményeit tekintve 
nagy-hatalom a sportvilágban. 
1896-tól, az első nyári olimpiai 
játékoktól-két olimpia kivételé-
vel-minden olimpián részt vet-
tünk. Az 1920-as nyári olimpiai 
játékokra Magyarország nem 
kapott meghívást, mivel az első 
világháború vesztesei között volt, 
pedig a rendezés jogát Budapest 
nyerte, de a háborús vereség mi-
att Antwerpen rendezte meg. A 
másik, melyről vitatható módon  
hiányoztunk, az a Los Ange-
les-i volt. Így 26 olimpián vet-
tünk részt, nálunk többször csak 
Franciaország, Anglia, Amerikai 
Egyesült Államok és Svédország 
volt résztvevő.
Az olimpiai éremtáblázatra te-
kintve a nyári- és téli olimpiákon 
177 arany, 151 ezüst és 174 bronz 
érmet, tehát összesen 502-t sze-
reztek sportolóink. Ez az eredmé-
nyes szereplés az éremtáblázaton 
a 11. helyet jelenti számunkra. Ha 
azonban az 1 millió lakosra vetít-
jük az érmek számát, akkor Finn-
ország mögött a második helyen 
állunk, ami óriási magyar sport-
sikert mutat. A legeredménye-
sebb magyar olimpikon Gerevich 
Aladár vívó 7 arannyal, őt követi 
Kovács Pál  és Kárpáti Rudolf ví-
vók egyaránt 6-6 olimpiai bajnoki 
címmel.
Sok magyar származású sportoló 
is ért el érmes olimpiai helyezést 
más országok mezében és zászla-
ja alatt, melyek száma közel száz. 

Érdemes megemlíteni azokat, aki 
olimpiát nyertek. Johnny Weiss-
müller (Tarzan) úszó, erdélyi szü-
lők gyermeke ötszörös olimpiai 
bajnok. A temesvári születésű 
Balázs Jolán magasugró a római 
és a tokiói olimpia győztese. Sza-
bó Katalin szintén erdélyi tornász 
négyszeres olimpiai bajnok. Sza-
bó Gabriella erdélyi szülők gyer-
meke, Sydneyben az 5000 m-es 
síkfutás győztese. Murafusi Koji 
kalapácsvető,  erdélyi magyar 
édesanyával, 2004-ben Athénban 
Annus Adrián doppingvétsége 
miatt lett olimpiai bajnok. Adam 
van Koeverden kajakos, magyar 
édesanyával, holland színekben 
2004-ben Athénban győzött. Re-
becca Soni (Szőnyi Rebeka) ko-
lozsvári magyarként úszásban a 
pekingi olimpián egyszer,  Lon-
donban pedig kétszer állhatott fel 
a dobogó legmagasabb fokára.
Tata is büszke lehet sportolóira, 
sportvezetőire
Hosszú időre példát mutattak 
szorgalomból és eredményesség-
ből.
Kóczán Mór, a közeli Kocs köz-
ség szülötte, 1912-ben gerely-
hajításban bronzérmet szerzett 
a stockholmi nyári olimpián. A 
református lelkész két olimpián 
képviselte hazáját.
2014-ben Kínában a tőrvívás ifjú-
sági olimpiai bajnoka Esztergá-
lyos Patrik, az OMS-Tata Vívó 
SE sportolója.
Gyurkovics Ferenc, a TAC 
súlyemelője az athéni olimpi-
án, a 105 kg-os súlycsoportban 

ezüstérmes. Azonban  tisztázat-
lan doppingvét-ség miatt meg-
fosztották olimpiai helyezésétől, 
a kétszeres Európa és 11-szeres 
magyar bajnokot. 
Lőwi Dóra kézilabdázó, a TAC 
utánpótlás neveltje, olimpiai 
ezüstérmes az athéni olimpián.
A TAC színekben is kézilabdázott 
több évig Kéziné Pethő Zsuzsa, a 
montreáli olimpia bronzérmes ké-
zilabda kapusa.
Tata sporttörténetében a sportolók 
mellett fontos szerepet játszottak 
és játszanak azok a   sportvezetők 
is, akik a nemzeti sportszövetsé-
gek élén öregbítették Magyaror-
szág és Tata jó hírét.
Bár nem volt sportszövetségi el-
nök vagy szövetségi kapitány, de 
a szervezett magyar sport meg-
teremtője a tatai gróf Esterházy 
Miksa. 
Tatán 1874-ben sportegyletet ala-
pított, 1875-ben pedig ő hozta lét-
re a Magyar Atlétikai Clubot. Az 
egyik legnagyobb magyar sport-
kitüntetést róla nevezték el, a ta-
tai önkormányzat pedig VIATOR 
díjat alapított.
A nagypályás kézilabda egyik 
magyarországi meghonosítója a 
tatai piarista gimnázium testne-
velő tanára Valasek Ferenc. 1924-
ben megalapította a gimnázium 
Révai sportkörét. Tagja volt a 
Magyar Olimpiai Bizottságnak és 
egy időben volt a magyar kézilab-
da, kosárlabda és az atlétikai vá-
logatottak szövetségi kapitánya. 
Az 1938-as berlini nagypályás 
kézilabda VB-n az ő irányításával 

lett bronzérmes a magyar váloga-
tott.
Bláthy Ottó Titusz, a Tatán szü-
letett feltaláló, kiváló sakkozó is, 
1934-35-ben a Magyar Sakkszö-
vetség elnöke is volt.
Az 1980-as években Németh 
Ferenc a női- és férfi cselgáncs-
válogatottnak volt a szövetségi 
kapitánya, emellett a TAC csel-
gáncsozóit is edzette.
Hanzlik János, a müncheni olim-
pia 4. helyezett, EB bronzérmes 
súlyemelője, 1989-1992-ig a ma-
gyar súlyemelő válogatott szövet-
ségi kapitánya volt.
Szelőczei Bálint, a TAC súlyeme-
lőinek edzője, 1997-1999-ig  ma-
gyar szövetségi kapitány is volt.
Eck Tibor, hosszú éveken keresz-
tül a TAC elnöke, 1981-1992-ig a 
Magyar Olimpiai Bizottság tag-
ja, majd 1989-1992-ig a Magyar 
Súlyemelő Szövetség elnöke is 
volt.
Komáromi Lajos a TAC elnöke, 
2005-2006-ig a Magyar Súlyeme-
lő Szövetség elnöki teendőit látta 
el.
Maráczi Márta, a tatai tornász 
utánpótlás kiváló nevelője, rövid 
megszakításokkal 1989-2004-ig  
a magyar női tornász válogatott 
szövetségi kapitánya volt.
Rózsavölgyi István, az 1960-as 
római olimpia bronzérmese, évti-
zedekig volt a tatai atlétikai után-
pótlás felkészítője.
E sorban fontos helye van  Ádám 
Sándornak, az Eötvös József 
Gimnázium testnevelő tanárának, 
aki évtizedekig volt a tatai sport-

generációk nevelője. Az Eötvös 
sportcsarnok őrzi nevét.
Jelenleg is van két olyan szövet-
ségi kapitányunk, akik Tatán ver-
senyeztek illetve tatai sportolókat 
is edzenek.
Plásztán Attila, 2009-től a magyar 
női junior tőrvívó válogatott szö-
vetségi kapitánya és ezzel együtt 
az OMS-Tata Vívó SE elnöke, ve-
zető edzője.
Gyurkovics Ferenc, a TAC volt 
súlyemelője a magyar súlyemelő 
válogatott szövetségi kapitánya 
volt.
Temesi Ádám pedig 1996-ban fi-
atal atlétaként megnyerte a tatai 
Minimaratont,  majd feleségével a 
világ- és Európa bajnok öttusázó-
val, Hortobágyi Eszterrel Ausztrá-
liában telepedett le, ahol 2012-től 
az ausztrál junior öttusa válogatott 
szövetségi kapitánya volt.
A Tatai Atlétikai Club ebben az 
évben 110 éves, sok sikeres csa-
pat, kiváló játékosok sokasága 
és sikeres edzők jelzik az évti-
zedeket, rájuk, eredményeikre, 
góljaikra és játékukra mindig jó 
visszaemlékezni, az itt gyakorló 
edzők, szakvezetők pedig kijelöl-
ték azt az utat mellyen érdemes 
volt haladni, mert az eredmények 
ezt mutatják. 
Ez az írás természetesen nem 
egész, bizonyára még mindig 
vannak olyan sportvezetők, akik 
neve ide kívánkozik, kérem írják 
meg, így  együtt többet tudunk 
másoknak is átadni és nem utolsó 
sorban példaképeket állítani.    
         Vámosi László 

Magyarország sportnagyhatalom- Tata pedig a sportok városa

Május 4-én, Tata Város Önkor-
mányzata nevében Michl József 
polgármester a magyar tűzoltók 
napja, Szent Flórián napja alkal-
mából fejezte ki köszönetét, és 
adott át jutalmat Kovács Tamás 
Kálmán c. tű. főtörzszászlósnak, a 
Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság állomány tagjának, 
pontos és kiváló szakmai munká-
jáért.
Május 4. Szent Flórián, a tüzes 
mesterségek, így a tűzoltók és a 
kéményseprők védőszentjének 

napja. Szent Flórián magas rangú 
katonatiszti családból származott 
a mai Ausztria területéről, s maga 
is a császári hadsereg tisztje lett. 
A 3. sz. második felében szolgált, 
s mint sok más katona, ő is ke-
resztény volt. Kitöltve a szolgálat 
éveit, békességben vehetett búcsút 
a hadseregtől, s mint kiszolgált 
katona Noricum tartományban, 
Mantemban telepedett le. 303-ban 
ismét kitört az egyházüldözés, s 
amikor Flórián megtudta, hogy 
az Enns-parti Laureacumban (ma: 

Lorch) elfogtak negyven keresz-
tényt, útra kelt, hogy amiben csak 
tud, segítségére legyen a foglyok-
nak. Mielőtt még beért volna a 
városba önként föltárta keresztény 
voltát. Elfogták és Aquilinus bíró 
elé vitték, aki megbotoztatta, és 
arra ítélte, hogy nyakában kővel 
vessék a folyóba. Az ítéletet 304. 
május 4-én hajtották végre: az 
Enns hídjáról taszították le. 
Szent Flórián napján Tata polgár-
mestere hagyományosan minden 
évben elismerést ad át és megkö-
szöni a tűzoltók munkáját. Idén a 
járványhelyzet miatt szűkebb kör-
ben, és nem a megszokott ünnepi 
rendezvény keretében került sor 
a köszönetnyilvánításra. Kovács 
Tamás Kálmán c. tű. főtörzszász-
lós az elmúlt 22 év alatt számos 
jelentős hazai káresemény felszá-
molásában vett részt, szolgálati 
évei során több beosztást is betöl-
tött, magatartása és munkamorál-
ja a szervezeten belül és kívül is 
példaértékű. Többek között részt 
vett gázrobbanás okozta tűzese-
tek megfékezésében, irányította a 

tűzoltási feladatokat, vagy súlyos 
közúti baleseteknél hajtott vég-
re életmentési feladatokat. Május 
4-én a tatabányai Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokságon Michl Jó-
zsef polgármester minden tatai ne-
vében mondott köszönetet Kovács 
Tamás Kálmánnak és minden kol-
légájának áldozatos munkájukért, 
melyet közösségünk biztonsága 
érdekében az év minden napján 
elhivatottan végeznek.
Szent Flórián napja alkalmából, 
ugyancsak május 4-én az Agostyá-
ni Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél 

tett látogatást Tata Város Önkor-
mányzata nevében Michl József 
polgármester, Purgel Zoltán al-
polgármester és dr. Varga András, 
a városrész önkormányzati képvi-
selője, akik tartós élelmiszerekből 
összeállított ajándékcsomagokat 
adtak át a jelenlegi felállásban már 
1992 óta működő egyesület tagja-
inak. Az Agostyáni Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület szertára hamarosan 
megújul, pályázati pénzből és az 
önkormányzattól kapott támoga-
tásból fogják felújítani az épületet, 
a tetőt és a belső teret.            - áá -

Köszönet a tűzoltóknak!

Május 25-ig lehet jelentkezni a „Hazai tájakon” című alkotói pályázatra

„Hazai tájakon” címmel hirdetett alkotópályázatot Tata Város Önkormányzata és Tata Város 
Diákönkormányzata a Nemzeti Összetartozás Évének alkalmából, nem csupán a tatai, hanem a határon 

túli magyar testvértelepüléseinken élő diákok számára is.

Az alkotásokból június 4-re terveztünk kiállítást, ami a járványügyi helyzet miatt egy későbbi időpontra 
kerül át, ám az elkészült alkotásokat május 25-ig továbbra is várjuk a tata@tata.hu e-mail címre azoktól 
akik testvértelepüléseinkről küldenek be alkotást, illetve az ifjusag@tata.hu e-mail címre azoktól, akik 

Tatáról jelentkeznek.

A nevezés további részleteiről a tata.hu honlapon olvasható tájékoztató.
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Az Által-ér völgyi kerékpárút Tatabánya és 
Tata közötti szakasza lett az Év Kerékpárútja 
A Közlekedési Kultúra Napja keretében a 
KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata, a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Ke-
rékpáros Klub első alkalommal hirdette meg 
az Év Kerékpárútja pályázatot.
Amellett, hogy a szervezők Magyarország 
legszebbnek tartott kerékpárútját keresték, 
szeretnék felhívni a figyelmet a pályázattal a 
közlekedésbiztonságra és az utakhoz tartozó 
szakmai munka fontosságára - a tervezéstől 
a kivitelezésig,  fenntartásig. A pályázati 
felhívás nem titkolt célja volt a kerékpáros 
közlekedési forma további népszerűsítése, 
a mozgásforma egészségre gyakorolt jóté-
kony hatásainak, valamint a klímavédelmi 
célok további kiemelésének és a kerékpá-
rosok közlekedésben betöltött szerepének 
erősítése.
„Az év kerékpárútja pályázat” díj I. helye-
zettje az Által-ér völgyi kerékpárút Tatabá-
nya és Tata közötti szakasza lett. A pályázat 
beküldője Tóth Viktor, neki  köszönet azért, 
hogy felhívta a bírálók figyelmét a közked-
velt kerékpárútra. 

A 2013 decemberében átadott kerékpárút 
az érintett három település (Tatabánya, Vér-
tesszőlős és Tata) összefogásával épült meg, 
a hossza 6,5 km. Létesítésének átfogó célja 
a régió fejlődésének elősegítése volt, hosszú 
távú célja pedig a települések közötti gép-
jármű-forgalom csökkentésével a környezet 
védelme, és a biztonságos kerékpáros köz-

lekedés biztosítása. Az Által-ér völgyi ke-
rékpárút az elmúlt években sikeresen bizo-
nyított, hiszen átadása óta számos fejlesztés 
kapcsolódik hozzá, sokan napi közlekedési 
útvonalként használják, s közkedvelt lett a 
kerékpárosok és akár a gyalogos turisták kö-
rében is. Michl József, Tata polgármestere a 
pályázattal kapcsolatban úgy nyilatkozott: - 

Nagy öröm ez az elismerés és köszönet a sok 
szavazatért, amely azt mutatja, hogy sokan 
használják és szeretik ezt a kerékpárutat. A 
megyében is kiemelkedő a látogatottsága, de 
az ország számos pontjáról is eljönnek ide, 
hogy végig kerekezzenek ezen a szép útvo-
nalon.  A városvezető hozzátette: - Ennek a 
kerékpárútnak a megépítése megalapozta a 
további úthálózat fejlesztését, hiszen azóta 
folytatásként elkészült a dunaalmási és a 
majki kerékpárút, s elkezdődött a Tata-Agos-
tyán közti kerékpárút szakasz építése is, így 
ez az egy út egy hálózatot hozott létre Tatán 
és környékén. Michl József hozzátette: - kö-
szönet az ötletadóknak, Horváthy Lórántnak 
a kerékpárút-építés kezdeményezőjének, és 
mindenkinek, aki annak idején részt vett az 
út létrehozásában. 
A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából 
meghirdetett pályázat eredményét az alábbi 
linken találják sok más érdekes információ 
mellett: http://www.akozlekedesikultura-
napja.hu            - áá - 

Amikor márciusban Magyar-
országot is elérte a koronavírus 
járvány nem lehetett tudni a kö-
vetkezményekről. Ahogy telt az 
idő egyre inkább látszott hogy 
komoly nyomokat fog hagyni 
az élet minden területén. Termé-
szetesen a sportra is igaz volt. 
Március közepén befejeződtek 
a sportági bajnokságok, verse-
nyek. Ezt követően jöttek a szi-
gorúbb megkötések, szabályok, 
maradt az otthoni edzés, mozgás. 
Néhány sportági szakszövetség 
közül (kosárlabda, röplabda, ké-
zilabda) ki hamarabb, ki később 

döntött a továbbiakról. Az emlí-
tettek azt a megoldást választot-
ták, hogy befejezettnek nyilvání-
tották a bajnoki küzdelmeket és 
megállapították a végeredményt 
az addig lejátszott mérkőzések 
alapján. Természetesen az érde-
kelt csapatok reakciója vegyes 
volt, mindenki a saját szempont-
ja szerint értékelte a döntéseket. 
Pl. kézilabdában a nőknél az 
NB I-ben a 2. helyen álló Siófok 
zokon vette, hogy a következő 
idényben nem ők indulhatnak a 
BL-ben, holott a bajnokságban 
legyőzték a Győrt és a Fradit is. 

A Magyar Kézilabda Szövetség 
utóbbi kettőt nevezi a BL-ben. 
Egy dolog az hogy most így feje-
ződtek be a bajnoki küzdelmek, 
de lassan tudniuk kellene a csa-
patoknak hogy mi lesz a követ-
kező idénnyel? Általában szep-
temberben, vagy október elején 
elindult az új szezon. Most is így 
lesz? Mikor kezdjenek edzeni a 
csapatok? Három-négy hónap pi-
henő után nagyon nehéz az újra 
kezdés. Óriási a felelősség a dön-
téshozókon, de az edzőkön is.
Egyébként a nemzetközi spor-
téletben is nagy az összevissza-

ság. Minden szövetség próbálja a 
legjobb megoldást megtalálni, de 
minden variáció sért érdekeket. 
Érdekes, hogy ha már az előbb 
a kézilabdát említettem, hogy 
az Európai Kézilabda Szövetség 
más-más lebonyolítást javasolt 
a férfi és a női BL befejezésére. 
A legtöbb döntésben persze a 
pénz is fontos szerepet játszik. 
A szponzor igényeit maximáli-
san figyelembe kell venni, hiszen 
nélküle nehéz megrendezni bár-
milyen jelentős sporteseményt. 
A fentieket is figyelembe véve 
brutális ősz vár néhány sportág 

sztárcsapatára. Mert van ugye a 
hazai bajnokság, elkezdődik az 
új idény a nemzetközi kupákban, 
de még ott van az előző évad fi-
náléja. Lehet hogy ebben a so-
rozatban a csapatorvosok szava 
többet fog jelenteni, mert a sé-
rülés veszély nagy lesz. Ahogy 
sokszor hallottuk ez egy olyan 
időszak a vírus miatt amit eddig 
senki sem tapasztalhatott. Így 
minden döntés elméletben jó, de 
hogy a gyakorlatban hogy vizs-
gázik az csak ott derül ki. Csak 
bízni lehet benne, hogy nem a ví-
rus fog győzni.          Tompa Andor

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség (MLSZ) várt legtovább az-
zal a döntéssel, hogy mi legyen 
a bajnokságok sorsa. A múlt 
héten született meg a határozat 
amely alapján a férfi és a női NB 
I folytatódik, valamint befejezik 
a férfi Magyar Kupa mérkőzés-
sorozatot. Egyébként minden 
további bajnokságot befejezett-
nek nyilvánított. Mint ahogy a 
többi labdajátékban itt is voltak 
akik örültek, voltak akik bosz-
szankodtak a döntés miatt.  Nem 
hirdettek végeredményt, azaz 
nincsenek bajnokok, nincsenek 
kiesők, nem kapnak érmet, okle-
velet a képzeletbeli dobogósok. 
A feljutás kérdését úgy határozta 
meg az MLSZ, hogy nevesítette 
azokat a csapatokat akik nevez-
hetnek a felsőbb osztályokba. A 
következő idényben a megyei 
bajnokságokba például csak 
azok az együttesek nevezhetnek 
akik a 2019-2020-as szezonban 
abban az adott osztályban sze-
repeltek. Így a TAC férfi felnőtt 
csapata jogosult nevezni a me-
gyei I. osztályba. A mostani sze-
zonból még 5 mérkőzés lett vol-
na hátra és a tataiak bentmaradó 
helyen álltak. Az utolsó forduló-
ban idegenben a már bajnoknak 
tekintett Tatabánya ellen játszot-
tak volna. Az MLSZ rendelke-

zése szerint egyébként a megyei 
bajnokok jogosultak nevezni az 
NB III-ra.  A legnagyobb vesz-
tesei a bajnokságok lezárásának 
az utánpótlás csapatok. A me-
gyében el sem kezdődhetett a 
tavaszi szezon, mert már előbb 
megszülettek a vírus miatti szi-
gorítások.  A TAC szempont-
jából több együttes is bánhatja 
hogy így lett vége a szezonnak. 
A férfi U19-es csapat dobogón 
zárta az őszt és joggal bíztak 
benne, hogy egy jó tavaszi sze-
replés akár aranyat is hozhatott 
volna. Az U14-es fiúk vezették a 
tabellát az ősz után, de ők el sem 
tudták kezdeni a tavaszi szezont, 
az első meccsük március 21-én 
lett volna. A női együttesek pe-
dig április elején játszottak vol-
na először. Nagyon sok a „vol-
na” az előző mondatokban, de 
hát ez egy furcsa idény volt és 
tulajdonképpen úgy lett vége, 
hogy nem lett vége. Mindenkép-
pen komoly kihívás előtt vannak 
a csapatok az új bajnokság előtt. 
Nem lehet tudni hol kell nagyon 
összehúzni a nadrág szíjat és el 
tud-e indulni minden csapat ab-
ban a bajnoki osztályban ahová 
jogosult nevezni. Csak remélni 
lehet hogy a címben jelzett „fo-
civég” valóban csak címként 
marad.               -ta-

Az elmúlt hétvége a tatai sport 
történetében különleges he-
lyet töltött volna be. Az eddigi 
legrangosabb sportesemény a 
GIRO D’ ITALIA kerékpáros 
körverseny mezőnye tekert vol-
na át a városon. Még az előző év 
nyarán derült ki, hogy a verseny 
első három szakasza Magyaror-
szágon kerül megrendezésre. A 
szervezők kialakították a három 
nap útvonalát, amelyből a máso-
dik etap érintette volna Tatát. A 
helyi Szervező Bizottság meg-

kezdte a munkát, feltérképezte 
a lehetőségeket és a megfelelő 
szakemberek segítségével hoz-
zálátott a forgatókönyv elkészí-
tésének. Nagyon komoly feltéte-
leket szabtak az olasz szervezők 
az egyes városok számára, főleg 
ott ahol vagy a szakaszok vége 
volt, vagy ahol valamilyen rész-
hajrára került sor. Ebből a szem-
pontból Tata is fontos helyszín 
volt, hiszen egy gyorsasági rész-
hajrát terveztek ide. A városon 
átvezető útvonal kialakult, meg-

történt azoknak a pontoknak a 
kijelölése ahol a nézők számára 
a legjobb hely kínálkozott a ver-
seny megtekintésére. Május 9-e 
(vasárnap) volt az a nap amikor 
a GIRO mezőny délután 15.15-
15.45 között áthalad a városon. 
De mint ahogy a vírus annyi más 
sporteseményt, úgy a GIROT is 
meghiúsította. Március vége 
felé döntöttek úgy az olasz szer-
vezők, hogy ilyen körülmények 
között nem tudják megrendezni 
a versenyt. Sokáig az is kérdés 
volt, hogy a három nagy verseny 
- TOUR, GIRO, VUELTA- egy-
általán megrendezhető-e? Soká-
ig az is opció volt hogy nézők 
nélkül legyenek. Hogy lehetett 
volna ezt kivitelezni az nagy 
kérdés? Az elmúlt héten szüle-
tett meg a megállapodás a há-
rom nagy verseny szervezői kö-
zött: megrendezik mindhárom 
versenyt ősszel, a GIROT októ-
ber 3-25 között,de csak Olasz-
országban. A magyar szervezők 
már tárgyaltak,tárgyalnak arról, 
hogy 2021-ben az idei helyett 
Magyarország legyen a helyszí-
ne az első három szakasznak. 
Remélhetőleg csak egy évet kell 
várni és a GIRÓ mezőnye, nem 
elteker, hanem tényleg teker ná-
lunk is.            -ta-

Focivég!

Vírus és sport

Eltekert a GIRO!

Az Év Kerékpárútja 
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